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1. Echipa naţională Centrul Gifted Education
Presedinte, Project Manager, Monica Gheorghiu, MBA, Bursier Soros, studii in SUA
si Ungaria, Master in Business Administration, Central European University si
WeatehrHead School of Management
http://www.supradotati.ro/monica_gheorghiu.php

Director de Formare si Dezvoltare Academica, Florian Colceag, Prof. Dr MA at
Utah State University, international expert in gifted education

Coordonator Voluntari, Ambasadorul Primului Centrul Gifted Education,
Vicerpresedinte Paul Ardeleanu, trainer outdoor, www.paulardeleanu.ro

Coordinator Stiintific si Supervizare, OD Consultant, Facilitator & Coach, Psiholog
Adina Borta, www.adinaborta.com

•

Voluntari: Paul Tataru, Maria Mihai, Teodora Ioan, Irina Anfile, Nicoleta Chirica, Silvia Heliana Bogdan,
Ana Constinescu, Linda Stanescu
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•
•

4 Psihologi Cliniceni: Daniel Parvu, Patricia Stan, Monica Dobre, Roxana Dobrescu
Coordinator Evenimente Seria Dialoguri cu Mentori, Gabriela Alba,
http://www.gabriela-alba.ro/

Coordonatori |Workshopuri pentru copiii cu abilitati inalte

Alis
Anagnostakis,
MindLearners;
psiholog
Zaharia
Master

–

Mihaela
Mind
psiholog
Alina
Tomsa, MA in Expressive Arts
Therapy

Soprana Oana

Octavian Grigoras,
artist, pictor, Arts University Plastice
Ioan Andreescu of Cluj Napoca, MA
in Photography

Iuliana
Alexa,
Exec
Director, Psychologies, Edipress

Alina

Alexandru Bordea Program Manager InfoSPEED

Psihoterapeut

Andra

Goanta,

Coach

Leon Frătilă – fizician
si instructor arte martiale

Armand Veleanovici

Alexandra
Adrian Naidin
compozitor si violoncelist

–

Popa, Incubator 107
Alexandra

Paul

Ardeleanu,

trainer outdoor

Ramona
trainer outdoor

Zachi

–

Paduraru,
artist

Prof.
Floriana Filip;

Psiholog
Manea

Mihaela

Naum – director,
Studentesc Podu

Cătălin
Teatrul
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Diana Dragu and

Bianca
Toaipa,
“Scoala Altfel” Coordinator, Crucea
Rosie

Constantin Serban,
Turism Verde Association

Georgiana
Stambulitchi – European champions
Aerobic Gymnastics
Cristina Negut, formator ESPERE,
presedinte al Asociatiei Creativ,
membru in bordul in Asociatiile:
ACTOR si AUTISM Romania

inginer Lucia Avasan

Gabriela Cosma,
Trainer Project Management
Ioan Nunca, profesor matematica

Florin
Ghinda, Project based Trainer &
Consultant - The Romanian Training
Institute

Alexandru
Gheorghiu, profesor chimie

Andreia Piticas,

Lucian Calugarescu,
fotograf, absolvent Institutul de
Arhitectura Ion Mincu

Trainer

Alexandru
Vlad, drd dramaturgie, profesor
UNATC, actor

Ramona
Alexandru, absolvent Institutul de
Arhitectura Ion Mincu

Visinel Balan, Trainer
Outdoor

George
Scarlat si Laurentiu Burtan, Scoala
de Dans Dance is All
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Gina Chipon, psiholog

Tudor
Totolici, trainer si consultant IT
Paul Luculescu, artist, drummer,
absolvent
Sectia
Percutie
Conservator Bucuresti

Monica
Gheorghiu, project manager, trainer
Daniel
Erbarescu,
international

bucatar

Geta
psiholog, povesteata.ro

Constantin Grama, psihopedagog

Paul Sebastian Anton, artist, actor,
trainer

Heimerl,

Echipa de Psihologi Cliniceni a
Centrului
Gifted
education,
coordonata de Adina Borta:

Patricia Stan
Monica Dobre
Roxana Dobrescu,
Daniel Pirvu, psihologi clinicieni
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Mentori
Mentorii din Editia 2012 Dialoguri cu Mentori si care au devenit Ambasadori in sustinerea cauzei copiilor gifted:
Mariana Pachis, Dumitru Grigore, prof. dr. Constantin Dumitru Dulcan, Justin Capra, Ioana Maria Lupascu, Dragos
Preda, Luca Molina Perez, Alberto Bolocan, Crenguta Rosu, Mirela Traistaru, Mihaita Toma.

•

Mariana Pachis (designer) – 22 februarie
Dumitru Grigore (preot,
fizician) – 29 februarie

Ioana Maria Lupascu
(pianista) – 7 martie
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Justin Capra (inventator)
– 14 martie

Dragos
Preda (consilier pe
politici de aparare in
cadrul Ministerului
Apararii Nationale) –
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Mihaita Toma (terapeut, psiholog) – 28 martie

Crenguta Rosu (specialist in comunicare) – 4 aprilie

9

Constantin Dumitru Dulcan (neurolog) -11 aprilie

Mirela Traistaru (pictorita) – 9 mai
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Alberto Bolocan (chitarist) – 23 mai

Lucas Molina Perez (dansator, percutionist) – 30 mai

2.

Misiune

Centrul Gifted Education este o asociaţie non-profit cu misiunea de a descoperi şi de a dezvolta potenţialul copiiilor
cu abilităţi înalte (supradotaţi), printr-o educaţie de excelență care să utilizeze şi să dezvolte cea mai bună curriculă
validată la nivel internaţional pentru descoperirea şi dezvoltarea abilităţilor naturale şi a potenţialului copiiilor. În
acest fel, creăm un model de bune practici în educaţie, reţele de profesori talentaţi şi reţele de mentorat, formate
din experţi şi profesionişti în educaţie.

3.

Afiliere

Suntem Parteneri ai Universitatii Babes-Bolyai si ai Universitatii Bucuresti, Facultatea de Stiintele Educatiei si
Psihologie. Suntem membri ECHA-European Council for High Ability, si WCGTC- World Council for Gifted and
Talented Children. International, suntem sustinuti de Simon Fraser University – Faculty of Education, si
University of Connecticut- Neag School of Education.
Proiectul este auditat şi recomandat de două Universităţi Internaţionale, CEU Business School şi Johns Hopkins
Carey School of Business.
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4.

Planificare Strategică 2013-2015

Cel mai important proiect al nostru este să construim
un campus de educaţie bazat pe tehnologii verzi, un
campus dedicat copiilor cu inteligenţă înaltă care să
reprezinte cea mai modernă instituţie de educaţie, un
mediu de hrănire şi de încurajare a supradotării umane
şi inteligenţelor.

Politica noastra in anii urmatori
•

•

•

•

•

Incepand cu anul 2013 ne propunem să acordam maxim 20% burse, sau un maxim de 2 cazuri sociale pe
anul de studiu pe grupa. Cazurile sociale, de asemenea, dorim sa aiba integral acoperite costurile de
studiu de catre societatea romaneasca, si nu de echipa de colaboratori.
De asemenea, dorim sa stragem fondurile necesare constructiei avand in vedere Proiectul nostru de
viitor de a construi un campus de educatie care sa contina in prima etapa o Scoala, bazata pe tehnologii
verzi, dedicata copiilor cu inteligenta inalta, care sa reprezinte cea mai moderna institutie de educatie,
inovativa ca design, independenta energetic, un best practice al unei constructii cat si al unui mediu
educational unic de hranire si de incurajare a supradotarii umane si inteligentelor multiple.
In acest moment, nici o primarie nu ne-a oferi nici un spatiu, iar chiria in spatiul inchiriat este de 500 EUR
pe luna. In 10 ani, cu 60.000 EUR, daca am avea terenul, am putea construi un Centru verde cu sprijin
international, national, si voluntari!
Consider important sa fie cunoscut faptul ca educatia copiilor, placerea si randamentul de a invata al
copiilor este mult sporit intr-o cladire verde, dedicata educatiei, si cu designul orientat spre nevoile
copiilor, de aceea este util sa cititi recomandarile si cercetarile in domeniu: click aici.
Anual dorim sa organizam Scoli de Vara de Excelenta pentru sustinerea, conform legii 17/2007 a formarii
in psihopedagogia de excelenta si recrutarii celor mai buni
profesori si psihologi

5. Sinteza program 2010-2013. Programul
la nivel International Scoala de
Excelenta
2% dintre oameni la nivel mondial sunt supradotati. In Romania este
foarte posibil sa fie dublu, 4%. Iar in randul copiilor de 6-12 ani,
procentul de supradotati este posibil sa fie de 10%-20%. Centrul
Gifted Education, a testat aceasta ipoteza iar in luna mai 2010 au fost selectionati aproximativ 1000
de copii cu varste intre 9-13 ani, dintre care au fost testati 835. Testarea, realizata la standarde
mondiale, a reflectat un rezultat impresionant: 338 de copii au fost identificati cu inteligenta
superioara, clasandu-se in primii 5% dintre copiii de varsta lor. Acest lucru ne demonstreaza nevoia
acuta pentru educatie diferentiata. Din acest motiv am creat programul de formare pentru acesti
copii. Intre 2010-2011, 45 de copii au urmat cursurile Scolii de Excelenta, constand in -peste 200 de
ore de formare, peste 20 de cursuri, evenimente, workshopuri. 90% dintre participanti au urmat
cursurile gratuit. In anul 2011, peste 60 de copii au urmat cursurile Scolii de Excelenta, cursuri ce
acumuleaza peste 160 de ore de formare, evenimente, workshopuri. 60% dintre participanti au fost
bursieri sociali. Incepand cu anul 2012, procentul de bursieri se ridica la 30%. Avem 100% satisfactie
din partea copiiilor. Educaţia este sculptură în creier! Noi ce alegem să sculptăm?
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Repere:

85

1

3

Tineri Membri ai asociatiei, in urma
testarilor la nivel international cu teste
de ultima ora: WISC IV, le-au fost
recunoscute abilitatile inalte cognitive

Progam unic in Romania de
Scoli ale Educatiei de EXCELENTA in Romania.
Scoala de Excelenta, program de Centrul Gifted Education a organizat 3 Scoli ale
Gifted Education, un program
Educatiei de Excelenta din Romania (Septembrie
care genereaza 100% satisfactie 2010, August 2011 si Iulie 2012) si din Uniunea
in randul copiilor cu inteligenta Europeana unde peste 160 de cadre didactice,
inalta, cu Reusite extraordinare, si parinti au participat pentru a se forma in educatia
care a generat o extraordinara de excelenta.
Recomandari din partea organizatiilor
energie in comunitate, antrenand
nationale si internationale
atat copiii, cat si parintii si
http://giftededu.org/proiectul/sustinere- profesorii (Scolile de Vara),
si-recomandari
realizat pe parcursul anii 20102013
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700

de ore de expertiza in lucrul

27

30

de lucrari de arta donate la nivel

cu copiii supradotati

Ambasadori pledeaza pentru
international pentru a construi primul Centrul
sustinerea cauzei copiilor
dedicat copiilor supradotati
supradotati:
www.giftededu.org/galeria
http://giftededu.org/proiectul/a
mbasadorii-centrului-giftededucation
http://giftededu.org/proiectul/a
90% din 45 de copii in 2010 au participat mbasadori-prin-excelenta
100% integral cu bursa, i.e. 40 de copii au
participat gratuit in acest program care a
insumat in total peste 400 de ore de
studiu și o serie de Intalniri cu Mentori cu
personalități românești („Seria Dialoguri
cu Mentori”)

90%

60%

30%

100%

60% dintre copiii participanti la Scoala de 30% dintre copiii participanti la
Excelenta au fost bursieri in 2011
Scoala de Excelenta au fost
bursieri in 2012

Programul cunoaste 100% Satisfactie in randul
copiilor supradotati participanti la Scoala de
Excelenta

50%

38% 835

40%

din

copii testati in Mai

Un numar imens din copii supradotati
Copiii Gifted sunt printre cei mai 2010 la nivel international pentru descoperirea
sunt gifted underground, ascunzandu-si expusi riscurilor sociale. Sistemul inteligentei cognitive in cel mai amplu program de
calitatile pentru a nu fi supusi pedepselor educativ descurajeaza in mod
descoperire a inteligentei copiilor realizat in
mediului lor social si pentru a fi acceptati continuu peste 40% dintre copiii Romania au inteligenta de nivel superior. La
in colectivitati. Procentul de gifted
supradotati, anume vizualii
Programul Pilot de testare au participat peste 1000
de copii cu vârste 9-12 ani din 21 de scoli
underachievers- care in ciuda abilitatilor spatiali, ce au o dominanta
si calitatilor lor naturale au rezultate
functionala a emisferei cerebrale (aproximativ 7 copii din fiecare clasa în arealul
drepte. Acestia gandesc in imagini claselor primare 3-6), din Sectorul 6 Bucureşti, întrslabe la invatatura- este de asemenea
in timp ce sistemul oficial
un program pilot, urmărindu-se identificarea unui
enorm. Statisticile mondiale arata ca
peste 50% dintre copii supradotati nu au utilizeaza cuvinte pe care vizualii prim grup de 30 copii cu potenţial înalt. Centrul a
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succes social sau profesional la varsta
adulta (sursa: National Commission for
Excellence in Education, US)

spatiali trebuie sa le transforme in fost lansat in 11 septembrie 2010. Selectia s-a
imagini, sa gandeasca in imagini, incheiat cu peste 40 de copii inclusi la o Scoala de
apoi sa retranscrie rezultatul in Excelenta pentru a se realiza primul centru Gifted
cuvinte pentru a fi evaluati in
Education pentru copii cu abilitati inalte
http://giftededu.org/primul
cuvinte.
http://giftededu.org/lansare
http://giftededu.org/publicam-rezultatele

3

>500

Evenimente anuale: 2010, 2011, 2012 de
recunoastere a abilitatilor inalte. Un
eveniment glorios al copiilor cu abilitati
inalte, in care pentru prima data la nivel
social le sunt recunoscute abilitatile in
mod public.

Voluntari copii au donat arta
Campanie media anuala de constientizare si de
pentru a se realiza primul centru comunicare a nevoilor de educatie diferentiata ale
Gifted Education pentru copii cu copiilor cu nevoi speciale de educatie, a sanselor
abilitati inalte
egale la educatie pentru copiii din medii sociale
www.giftededu.org/daumaidepar defavorizate si de promovare a noilor tehnologii
te
didactice inovative (Aprobare CNA pentru
campanie sociala)
http://giftededu.org/proiectul/parteneri-sisustinatori
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Cartea noastra de vizita
Proiectul, recomandat international, sprijinit de legislatia nationala
(Legea 17/2007, Legea 1/2011 sectiunea 14), sustinut de un numar
reprezentativ de Ambasadori profesionisti si Ambasadori prin
Excelenta, sprijinit de comunitatile si expertii de profil din
Germania, SUA, UE, este auditat si recomandat de doua
Universitati Internationale, CEU Business School si Johns Hopkins
Carey School of Business.
• Am acumulat peste 700 de ore de expertiza in lucrul cu copiii
supradotati. In proiect sunt antrenati peste 50 de experti, traineri,
specialisti, psihologi si asistenti studenti. Le multumesc pentru
dedicatia, pasiunea si iubirea pe care le daruiesc! Sunt extraordinari si nimic nu face un proiect mai
puternic si mai special, decat oamenii, cei care fac proiectul sa fie viu! Eu suntem foarte mandra de ceea
ce am reusit impreuna, si fiecare membru al echipei mele stie ca are un rol exceptional in a modela
sufletele si mediul de invatare in care actionam toti. Fiecare membru al echipei este auto-motivat si
mandru de ceea ce realizeaza pentru copii. Noi toti suntem aici, in acest proiect, intr-un proces de
invatare si dezvoltare personala, pe care ni-l asumam personal. Invatam unii de la altii, intr-un mediu care
incurajeaza dezvoltarea potentialului personal!
Acumulam un numar 23 de diferentiatori cheie in proiect, ca elemente care fac ca procesul nostru
educational sa fie unic, si sa depaseasca orice performante atinse in educatie in acest moment in alte
institutii de educatie
Intregul proces de selectie si evaluare se realizeaza la standarde internationale
Anual pregatim cu peste 30 de ore in domeniul educatiei diferentiate profesorii si psihologii care lucreaza
in proiect, prin Scolile de Vara. Practic, noi respectam legea 17/2007. Asta pentru ca ma numar printre cei
care au sustinut direct trecerea legii prin Parlament si tot noi dorim sa o promovam si sa batem moneda
ca ea sa fie respectata!
Suntem Membri ECHA- European Council for High Ability; parteneri academici cu Universitatea Bucuresti,
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, recunoscuti si sustinuti pentru activitatea noastra in
domeniul educatiei copiilor supradotati de Universitatea Connecticut, Neag School of Education si Simon
Fraser University, Faculty of Education.
Noi am descoperit peste 338 de copii cu intelect superior doar intr-o singura testare, într-un singur an,
generatiile de varsta 9-12 ani, un singur sector din Capitala, într-o populație de 835 de copii.
Statistic, la intreaga populatie scolara, credem ca procentul se situeaza in jur de 6-7% (estimare care
datează din 1972, pe baza Raportului Marland catre Congresul SUA, care a estimat că 5-7% din copiii de
școală sunt "capabili de înaltă performanță", și au nevoie de "servicii sau activități care nu sunt furnizate
în mod obișnuit de către școală.") Deși nu exista studii naționale care sa urmareasca statistic incidenta
talentului (prezentei inteligentelor multiple conform Howard Gardner) in randul populației de copii,
numărul de supradotați și copii cu inalt potential (talent sau inteligente multiple) crește, în funcție de
•

•

•
•

•

•
•

14

•

•

numărul de categorii de supradotare utilizate în estimare. Este un lucru extraordinar si ofera o perspectivă
uluitoare a riscurilor sociale uriase, având în vedere riscurile de înstrăinare a acestora, abandon scolar,
suicid, fapte antisociale și riscurile lor de subperformare (underachievement).
Centrul Gifted Education estimează că există aproximativ 200.000 de copii supradotați academic cu varsta
sub 15 ani în Romania – aproximativ 6% din numărul total al elevilor (sursa estimarii: NAGC; procentul
este aplicat la populatia de 3,211 mil. copii sub 15 ani cf. INS: Comunicat de presa nr 143 / 26.06.2012)
Nici o agenție de stat si nici o organizație nationala nu colectează aceste statistici; numărul lor este
generat pe baza unei estimări care datează din 1972, pe baza Raportului Marland catre Congresul SUA,
care a estimat că 5-7% din copiii de școală sunt “capabili de înaltă performanță”, și au nevoie de “servicii
sau activități care nu sunt furnizate în mod obișnuit de către școală.” Deși nu exista studii naționale care
sa urmareasca statistic incidenta talentului (prezentei inteligentelor multiple conform Howard Gardner) in
randul populației de copii, numărul de supradotați și copii cu inalt potential (talent sau inteligente
multiple) crește, în funcție de numărul de categorii de supradotare utilizate în estimare.
Am lansat in 2012 o petite, semnata pana astazi de 176 persoane. Te invitam sa citesti Petitia noastra:
Semneaz-o!

a.

Tineri Membri de Excelenta. 85 de Tineri au fost numiti cu calitatea de Membri ai
asociatiei, in urma testarilor la nivel international cu teste de ultima ora (WISC IV) prin care
le sunt recunoscute abilitatile inalte cognitive

Burse oferite in anii 2010-2013
Luand in calcul costurile reale:
Anul 2010-2011: Au primit burse integrale, 2700 EUR/an urmatorii copii:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grosu Octavian
Lutu Alexandru
Coteaţă Mara
Ardeleanu Andrei
Biris Beatrice Antonia
Lupoi Alexandra Oana
Marginean Nora
Radulian Marco
Andrei
Tudor Beatrice
Panait Irina
Albu Alexandru
Giuclea Radu
Molcuţ Flavia Elena
Olteniceanu AnaMaria

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oprisan Iuliana
Georgiana
Mitu Miruna
Rocaş Răzvan
Alexandru
Bancuta Cristian Mihai
Cosma-Volintiru
Teodora
Lixandru Horia Stefan
Moşteanu Bogdan
Athanasovici
Alexandra
Cristea Theodor Mihai
Grigore Anastasia
Chitu Tudor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onuţu Diana
Alexandra
Ioniţă Maria Diana
Manea Octavian
Mihai
Istrate Andreea Elena
Graur Alexandru
Mircea Alexandru
Negreanu Alexandra
Păsărin Vlad
Ion Tudor Andrei
Neacsu Robert
Păsărin Andra
Gheorghe Giulia
Mihaela
Taga Costin

Anul 2010-2011: Au participat in calitate de membri, grupa Speciala urmatorii
copii, contribuind la sponsorizarea programului cu 600 EUR/an:
•
•
•
•

Stefan Silviu Alexandru
Surdu-Bob Andreea
Militaru Elissa Alecsandra (contributie integrala prin 2%)
Tomsa Stefan Tudor

Anul 2010-2011: Au participat la cursuri gratuit, in calitate de membri, grupa
Speciala urmatorii copii:
•
•
•
•
•

Zaharia Remus Cristian
Sandache Stefan Octavian
Chivu Catalina Maria
Perez Bordeianu Dusan Adrian
Stanciugelu Matei

•
•
•
•

Simion Anca Maria
Cozma Bogdan
Arsenie Denisa Ioana
Herescu Vlad

Anul 2011-2012: Au primit burse integrale, 2700 EUR/an urmatorii copii:
•
•
•

Lutu Alexandru
Biris Beatrice Antonia
Radulian Marco
Andrei

•
•
•

Panait Irina
Rocaş Răzvan
Alexandru
Moşteanu Bogdan

•
•
•

Grigore Anastasia
Onuţu Diana
Alexandra
Ioniţă Maria Diana
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•
•
•
•
•

Graur Alexandru
Mircea Alexandru
Negreanu Alexandra
Păsărin Vlad
Taga Costin

•
•
•

Ion Tudor Andrei
Păsărin Andra
Gheorghe Giulia
Mihaela

•
•
•

Chivu Catalina Maria
(barter)
Sandache Stefan
Neacsu Robert
(barter)

Anul 2012: Au primit burse integrale, 1200 EUR/an pilot urmatorii copii:
•
•
•

Gradinaru Ioana
Giuclea Alexandra
Maria Teodora Costache

Anul 2012: Au primit burse partiale, 60%, 800 EUR, prin proiect, urmatorii
copii:
•
•
•
•

Costache Denisa
Mitu Cristina
Nen Bianca Maria
Oprea Maria Clara

•
•
•

Perieteanu Miruna
Rusu Matei –
Alexandru
Sandu Tudor Nicolas

•
•

Simion Ema Teodora
Ionescu Horia Mihai

Anul 2012: Au primit burse totale, 2700 EUR/an, prin proiect, urmatorii copii:
•
•
•

Dinu George Bogdan
Istrate Dorian
Tibichi Andrei Alexandru

Anul 2012: Au primit burse partiale, 1500 EUR, urmatorii copii:
•
•
•
•

Stanciu Vlad Daniel
Radu Maria Elisabeta
Dinu George Bogdan
Gogorita Stefan

•
•

Diaconescu Vlad
Mihnea
Sabadus Eric Christian

•
•
•

Popinceanu Philip
Andru
Neagu Bogdan Marian
Ignat Rares-Ilie

Anul 2012: Au primit burse partiale, 2100 EUR, prin proiect, urmatorii copii:
•
•

Tudose Miruna
Tudose Sanziana

[Copiii noștri sponsorizati în 2012-2013 (burse integrale sau parțiale; barter =
oferte de voluntariat parentale sau cursuri pentru copii]
•
•
•
•

Luca Popescu (bursă de
60% pe an):
Mihnea Angheluta
(barter)
Bogdan Dinu (100% bursă
completă): 2700 RON
Denisa Costache (100%
bursă completă): 2000
EUR

•

•
•
•
•

Dorian Istrate (100%
bursă completă): 2700
RON
Ingrid Serban: barter
Sofia Havriciuc (60%
bursă): 1500 EUR
Horia Mihai Ionescu (70%
bursă): 1400 EUR
Ioana Gradinaru (barter)

•
•
•

Maria Radu Elisabeta
(78% bursă): 2100 EUR
Stefan Gogorita (26%
bursă)
Burse de studiu oferite
totale in 2012-2013:
16100 EUR

BackOffice [sau cât de mult ar costa statul român sau orice societate-pe
profit acest program de Gifted Education, la costuri reale]
Estimăm că un proiect european sau orice proiect care ar implica costuri reale, și angajați, ar costa, la
costuri entreprenoriale, de start-up ar avea nevoie de un Total BUGET ESTIMAT/ an = 159.450 euro |
costurile au fost actualizate: 2012
Acum Atenție, vă rugam!
• Suntem capabili de a rula acest program la 18,75% din costurile reale implicate.
• Cred că acest lucru este uimitor, o performanta! (nu vreau s-o numesc sacrificiu, dar este), și ar trebui
să fie remarcat faptul că nici o inițiativă de stat nu va putea sa fie vreodată măsurata sau comparata cu
o inițiativa privata în costuri, calitate, sau cu rezultatele eforturilor, cu implicarea personală,
autenticitatea efortului, dedicatia, starea de grija generală sau entuziasmul generate în comunitate.
• Vă rugăm să luati în considerare sponsorizarea a cel puțin 2 copii supradotați, pe an. Va rugam sa ne
contactati in orice moment, dacă doriți să știți pe cine sponsorizati, și de ce.
• Nota bene: suntem o organizație non-profit, cu zero angajați, toti subcontractați, specialisti, insa noi,
de asemenea, nu adaugăm costurile reale ale muncii noastre, care implică multe extra ore, efort la
turatie maxima si munca de pionierat; nu am adaugat costurile reale ale dotarilor necesare; nu am
•
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adaugat costurile pentru dezvoltare, protectie intelectuala, marketing, promovare, recrutare…nimic
din toate acestea

Implică-te. Dati mai departe. Ajutati copii supradotați să studieze la nivel
abilitatilor lor inalte.
Si nu uita intrebarea: CAT NE COSTA SA NU FACEM ACEST PROIECT PE NOI CA
NATIUNE?
Workshopuri. Seria Dialoguri cu Mentori 2012
Workshopuri: In perioada ian-decembrie 2012 au fost lansate 6 cursuri inovative si a fost lansat un
Program Pilot Unic in Romania, avand participanti bursieri:

IAF Curs de Introducere in Arta Fotografica cu Lucian Calugarescu

Curs Inovator de Gandire si Scriere Creativa (CREATIVE WRITING) pentru copii cu Iuliana Alexa, redactor Sef
revista Psychologies
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IAA: Cursul Inovativ de Introducere in Arta Actorului cu Alexandru Vlad

Cursul Inovativ de Gastronomie: “Gateste sanatos si distractiv” cu Bucatarul international Dan Erbarescu
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Scoala de Dans Dance is All
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Gifted Foundation Program, program pilot unic in Romania pentru copii gifted 6-8 ani pentru
fundamentarea dezvoltarii lor armonioase: Aprilie -Iunie 2012

Un numar important de workshopuri dedicate copiilor supradotati la Scoala de Excelenta
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Seria Dialoguri cu Mentori 2012

In perioada 22
februarie – 30 mai 2012 s-a desfasurat la Centrul Gifted Education editia a doua a programului Dialoguri cu
Mentori, prin care copiii cu varste intre 7-14 ani au avut ocazia sa intalneasca 11 personalitati din diverse
domenii. Programul se va finaliza cu tiparirea unei carti care va cuprinde interviuri cu Mentorii, pe tema alegerii
vocatiei.
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Principalele obiective ale programului au fost:
Sa oferim copiilor modele umane care sa-i ajute in dezvoltarea armonioasa a personalitatii;
Sa facem cunoscute cetatenilor, institutiilor publice si autoritatilor riscurile sociale carora un copil supradotat le
poate cadea victima si sa tragem un semnal de alarma asupra faptului ca in Romania copiilor supradotati nu li
se respecta dreptul legal de a avea o educatie diferentiata;
Sa promovam Centrul Gifted Education pentru a atrage resursele materiale necesare desfasurarii in conditii
optime a activitatilor specifice.
Mentorii care au fost numiti Ambasadori in sustinerea cauzei copiilor gifted au fost:

•
•
•
•
•
•
•

Mariana Pachis (designer) – 22 februarie
Dumitru Grigore (preot, fizician) – 29 februarie
Ioana Maria Lupascu (pianista) – 7 martie
Justin Capra (inventator) – 14 martie
Dragos Preda (consilier pe politici de aparare in MAPN) – 21 martie
Mihaita Toma (terapeut, psiholog) – 28 martie
Crenguta Rosu (specialist in comunicare) – 4 aprilie
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•
•
•
•

Constantin Dumitru Dulcan (neurolog) -11 aprilie
Mirela Traistaru (pictorita) – 9 mai
Alberto Bolocan (chitarist) – 23 mai
Lucas Molina (dansator, percutionist) – 30 mai

Intalnirile au fost filmate, iar in final, mentorii au acordat un scurt interviu prin care am dorit sa generam o cat
mai mare implicare a acestora si asumarea activa a rolului de Ambasador al copiilor supradotati: un total de 6
interviuri filmate: care pot fi vizualizate gratuit: http://www.youtube.com/user/GiftedEducation

Lansare Clubul
Einstein pentru
Pensionari!
Acest club este adresat
Bunicilor pentru o
activitate placuta cu
copiii. Noi credem ca
experienta si valoarea
voastra este inegalabila si
ca transferul de
intelepciune intre
generatii nu se poate face
fara voi. In Clubul Einstein
aveti sansa sa predati
stafeta asa cum v-ati
dorit dintotdeauna.Veti
putea sa Dati Mai Departe Copiilor, daruindu-le responsabil tot ce aveti mai bun din ceea ce stiti, pentru ca
acestia sa aiba sansa sa se dezvolte la maximul lor potential. Clubul va cauta sa repare eroarea de peste 20 de
ani invitandu-va sa daruiti copiilor din experienta si întelepciunea nepretuita a generatiei dvs.
Este proiectul in care invitam bunici sa se implice cu toata inima daca vor sa se bucuri de o activitate plina de
satisfactii sufletesti, alaturi de copii deosebit de inteligenti.
Ce trebuie sa faci? Sa
petreci cu copiii (nu vor fi
mai mult de 6 deodata)
timp liber sau sa le oferi
discutii interactive, sa le
fii mentor de calitate.
Activitatile clubului au
fost acoperite si de presa:
click Articol Adevarul
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Eveniment anual de promovare – “Vreau la OPERĂ!” – 3 dec. 2012, orele 19:00, la Opera
Națională București.
Ne-a facut o deosebita placere sa sustinem un nou spectacol de elită VREAU LA OPERA, in calitate de
sponsor al evenimentului care aduce in prim plan pe scena Operei Nationale, cu netarmurita
inspiratie si prin meritul ASOCIAŢIEI DAVID PETROVICH PENTRU COPII, prin munca si daruirea unei
nobile Doamne, Soprana Oana Andra, cauza copiilor supradotati ai Romaniei. Scenariu și concept:
OANA ANDRA. Regie: CRISTINA COTESCU și VALI ROȘCA
Oana Andra: “Eu cred ca schimbarea in bine trebuie sa porneasca de la cei apropiati, pentru ca sa ai
motivatia si energia necesara de a merge inainte, indiferent de obstacole. Cel care ma inspira in tot
ce fac si-mi da putere este fiul meu David. Datorita dezvoltarii sale precoce, mi-am dat seama ca are
nevoie de un invatamant special. Cautand o scoala potrivita pentru el, i-am intalnit pe oamenii
minunati de la Gifted Education si pe copiii carora ei le ofera sansa valorificarii abilitatilor lor de
exceptie. Dar stiu ca in tara noastra sunt inca foarte multi astfel de copii, care merita aceeasi sansa.
Copiii supradotati reprezinta viitorul motor al societatii, cheia unui viitor mai bun. Idealul pe care-l
urmarim este instituirea unui invatamant dedicat acestor copii de exceptie, la nivel national, la care
ei sa aiba acces indiferent de provenienta sociala si posibilitatile materiale. Pana atunci, pe langa
alternativa salvatoare a cursurilor asigurate de specialistii Gifted Education, eu consider de un real
ajutor cultivarea gustului pentru spectacolul complex operistic in randul copiilor supradotati, precum
si oferirea ocaziei de a deveni cunoscuti și de a se intalni cu personalitati din diverse domenii ale
culturii si stiintei, care sa-i ajute, sa-in sustina si sa-i indrume. De aceea imi doresc cat mai dese
aceste evenimente numite sugestiv Vreau la OPERA! tocmai pentru a oferi aceasta sansa cat mai
multor serii de 10 copii de exceptie.” - Oana Andra
Ne face o deosebita mandrie ca Centrul Gifted Education a fost reprezentat pe scena prin Mircea
Alexandru, absolvent Generatia de Aur 2010-2012.
10 copii geniali au participat exprimandu-si înaltele abilități pe marea scenă a Operei Naționale
București, în fața publicului numeros și a reprezentanților mass-media. S-au bucurat de acest
spectacol cca. 1000 de persoane (copii și părinți).
Micii artiști de excepție participanti: Alexandru Stoian – 8 ani și Fabian Stoian – 10 ani (pian), Monica
Agarici – 13 ani și Claudiu-Mihai Costache – 14 ani (balet), Deni Davidescu – 8 ani și Ștefan Enescu –
12 ani (actorie), Dominique Simionescu – 11 ani și Doru Ciutacu – 13 ani (canto), Alexandru Mircea –
14 ani (informatică-programare) și Eva Antonia Nedelcu – 9 ani (oratorie).
Toți aceștia vor avea șansa să întâlnească pe scenă personalităţi în diverse domenii, care îi vor putea
îndruma și ajuta și în viitor: pianiștii Horia Mihail și Toma Popovici, prim-balerinul și coregraful Vali
Roșca, actorii Cristi Grețcu și Paula Chirilă, tenorul Robert Nagy, mezzosoprana Oana Andra,
informaticianul și programatorul Ionuț Gaota – Windows Business Group Lead, politician și businesswoman Maria Grapini. Toate aceste personalităţi iubesc OPERA şi COPIII, şi participă la acest
spectacol BENEVOL.
Evenimentul a fost organizat de Asociaţia “David Petrovich pentru Copii” în cadrul campaniei Vreau la
OPERĂ!, concepută și inițiată de mezzosoprana și scriitoarea Oana Andra. Această campanie
urmăreşte atragerea atenției factorilor de decizie asupra necesității unui învățământ specific și
dedicat copiilor cu abilități înalte, accesibil acestora indiferent de proveniența socială și de condiția
financiară. Deasemenea, promovează educarea şi dezvoltarea audienţei operistice, mai ales în rândul
celor mici, ca o contracarare a fluxului de sub-cultură care invadează mass-media, privând copiii de
exemple pozitive și de modele demne de urmat.
Copiii selecţionaţi în acest proiect vor beneficia de o educaţie susţinută prin artele spectacolului,
dintre care OPERA este cea mai complexă manifestare artistică LIVE.
Partenerul din acest an și unul dintre Sponsori este Centrul Gifted Education.
Alți sponsori: Fondul de Garantare a Creditului Rural (dna Președinte-Director General Veronica
Toncea), Prisum International Trading Himalaya (dna Director General Carmen Ivan), Farmexpert și
graficianul Mihai Cătrună.
Parteneri media: Radio România Muzical și Festivalul Ecoul Pietrei Craiului.
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Evenimente anuale de Recunoastere:
Am organizat in premiera la nivel national in anii 2010, 2011, 2012 evenimente de
recunoastere a copiilor cu abilitati inalte. Un eveniment glorios al copiilor cu abilitati inalte,
in care pentru prima data la nivel social le-au fost recunoscute abilitatile in mod public.
Acestea sunt evenimente unice din domeniul Educatiei, prin care se premiaza si sunt
recunoscute social inteligenta dandu-se sensul corect in educatie.
“Recunoasterea sociala pe scara larga a talentului si inteligentei promoveaza pe scara larga
talentul si inteligenta in societate.” – Dr. Sally Reis, Profesor Emerit al Consiliului de
Administratie al Universitatii Connecticut, fosta presedinta NAGC, SUA

15 Septembrie 2012: Eveniment de Recunoastere pentru copii supradotati
Fotografii: https://picasaweb.google.com/
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29 Mai 2012: Eveniment de Absolvire anul I si II Scoala de Excelenta pentru copii
supradotati
Fotografii: https://picasaweb.google.com/

Eveniment in parteneriat cu Rotary Triumph
In parteneriat cu Rotary Trimph Bucuresti am sustinut participarea a 30 de copii pe 23 mai in
Programul Aviator Junior (9.45 am – 14 pm) pentru a vizita in premiera cabina de zbor a unui
AVION ADEVARAT din Aeroportul International Henri Coanda si a simti si a vedea pe viu cum
e sa fii pilot.
Evenimentul a fost organizat la Bucuresti, in 23 mai 2012: Vrei sa vezi pe viu cabina unui
pilot? Inscrie-te in Aviator Junior
7. Programe de formare in Educatia de Excelenta
a. Teambuilding Intergenerational
b. Doua zile ale Portilor Deschise
c. Seminarii pentru parinti
d. Scoala de Vara in Educatia de Excelenta Iulie 2012
e. Tabara Tinerilor Ambasadori PAY IT FORWARD 20- 25 IULIE, Mangalia
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Teambuilding Intergenerational
In 15 Septembrie a fost organizat un Mega Teambuilding Copii Supradotati Centrul Gifted Education. In
ultima etapa a Selectiei la Scoala de Excelenta, Sambata, 15.09, intre orele 10.45 -14 copiii au fost
invitati alaturi de toate generatiile de la Centrul Gifted Education din 2010-2012 la un mega
Teambuilding de inceput de an cu Paul Ardeleanu & team. A fost o zi in care ne-am distrat pe cinste si
totodata ne-am format ca echipa A fost o zi in care tinerii ambasadori (copiii care au participat pentru
2 ani la cursurile Centrului Gifted Education) au dat mai departe pentru generatiile mai tinere.
Pentru a pune bazele unei relationari de exceptie, participantii au avut de trecut prin jocuri care i-au
dus dincolo de limitele lor personale si au invatat in primul rand:
1. sa se cunoasca intre ei
2. sa capete incredere unii in ceilalti
3. sa devina cat mai uniti la nivel de grup
4. sa isi ridice nivelul de energie, entuziasm si voie buna.
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_izccEdWGpc
http://www.youtube.com/watch?v=50af_NaqJ1M

Teambuilding pentru copii Isteti Program Outdoor cu Ramona Paduraru, trainer outdoor
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Teambuilding Hipoterapie si Formare Parinti cu Ramona Paduraru, trainer outdoor si
Monica Gheorghiu
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Teambuilding pe Ghiata
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Doua zile ale Portilor Deschise
In 24.10 si 24.11 au fost organizate doua Zile ale Portilor Deschise pentru copii cu abilitati
inalte cu varsta intre 7-14 ani care vor sa ne cunoasca si sa simta in mod direct si nemijlocit

impactul acestui program pentru viata lor, intalnindu-si si viitori prieteni. Copii de toate
generatiile au fost invitati la un mega Teambuilding cu Ramona Paduraru, trainer outdoor &
team.
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9.30 am – 12 MEGA Teambuilding copii
Pentru a pune bazele unei relationari de exceptie, participantii vor relationa prin jocuri care ii vor duce dincolo
de limitele lor personale si vor invata in primul rand:
1. sa se cunoasca intre ei
2. sa capete incredere unii in ceilalti
3. sa devina cat mai uniti la nivel de grup
4. sa isi ridice nivelul de energie, entuziasm si voie buna

12 – 13.30 Curs Introducere in Arta Actorului cu Visinel Balan, student UNATC
Copiii au participat la un curs inovator 100% hands-on practice care si-a propus sa calauzeasca copiii in Primii
pasi in arta actorului. Cursul nu si-a propus studiul asupra unui personaj, ci studiul asupra propriei persoane. In
acest sens se vor descoperi abilitatile, fricile, pasiunile, instrumentele de lucru, etc de care dispune fiecare
cursant in parte. Vor fi testate si apoi antrenate reflexele, atentia, memoria, forta de concentrare, etc.

Beneficii pentru copii:
1. Cursantii devin un grup
2. Cursantii nu vor uita ca sunt
individualitati
3. Eliminam frica de a
experimenta si fiecare cursant
castiga incredere in sine pentru
a putea proba multitudinea de
exercitii ce vor fi propuse.
4. Inteleg ca nu exista bine sau
rau, gresit sau corect, ci doar
altfel, diferit – fiind un domeniu
in care subiectivismul joaca un
rol important
Cursul are ca obiectiv final:
Realizarea unui mic moment
teatral.
Fiecare copil are dreptul sa fie stimulat sa se dezvolte la nivelul maxim al potentialului sau.

Workshopuri pentru parinti
In 5 si 12 Mai 2012 parintii copiilor descoperiti in urma testarilor internationale ca fiind gifted intellectually au
fost invitati la un curs Obligatoriu: “Sunt parinte de copil gifted”. Ce am de facut?” cu Monica Gheorghiu &
Ramona Paduraru.
“Sa fii parinte este o cariera serioasa. De multe ori simti ca esti in ture prelungite, cu ore peste program si de
multe ori nimeni nu vrea sa faca job-ul tau.” Asa vad multi parinti rolul de a fi parinte, noi iti propunem o alta
versiune: “Darul de a lua viata de la inceput, cu intelepciune si mai multe oportunitati se exprima prin rolul de
parinte.” Alaturi de copilul tau redescoperi lumea, emotiile, bucuria de a trai. Cand ai un copil gifted, lucrurile
se schimba, nu se complica ci pur si simplu sunt de o cu totul alta complexitate. A fost un curs pregatit special
pentru tine ca sa intelegi cum poti sa iti sustii copilul in dezvoltarea personala si educationala!

Obiectivele cursului au fost:
1. Sa folosim acelasi limbaj: sa intelegem termeni precum “copil supradotat” “ harta mentala” “ stiluri de
invatare” “nevoi ale copilului gifted” “curricula”, etc
2. Sa intelegem caracteristicile unui copil supradotat si sa invatam sa intervenim
3. Metode si instrumente de lucru in potentarea copilului supradotat
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Workshopuri pentru parinti
In Octombrie, parintii copiilor inscrisi in programul Scolii de Excelenta au participat la un program de formare
obligatorie
•

INTELIG. Limbajul Curriculumului International “Da, Poti!”

13 oct, sambata, de la 13-15.30 curs dedicat PARINTILOR
Trainer: Alina Tomsa, Psiholog clinician, MA in Expressive Arts Therapy (Elvetia), MA in Psihoterapie Experien-tiala Unificatoare (Bucuresti), mini bio: click

•

"Noua aritmetica relationala 1+1=3" cu radacini in Metoda ESPERE (Energie Specifica Pentru o
Ecologie Relationala). Trainer: Cristina Negut, Habitat MT, mini bio:
http://www.giftededu.org/resources/trainers/Cristina-Negut-mini-bio.pdf
16 oct, marti, de la
17.30 la 20 curs
dedicat PARINTILOR
•

Cum sa
descoperi si
sa hranesti
potentialele
copiilor? Ce
este
supradotarea
si cum sa
sustinem
copilul
supradotat?

18 oct, joi de la 17-20:
curs dedicat PARINTILOR
Trainer: Florian Colceag, M.A. in Education, specializare in Gifted Education, 2001, Utah State University;
expert international in Gifted education; 20 de ani de experiență în educația copiilor supradotați și în
antrenarea copiilor olimpici la matematică cu care a obtinut mai mult de 60 de medalii de aur la competiții
internaționale de matematică; reprezentant in Romania al World Council for Gifted and Talented Education.
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Membru al Clubului de la Roma, Membru WCGTC; ECHA; NYEX; Asia-Pacific Federation of the WCGTC; membru
AUSTEGA; British Columbia Federation, Membru fondator al primei reţele internaţionale de policy makers în
educaţia de excelenţă, Membru fondator al Consorţiului European pentru Copiii cu Nevoi Speciale de Educaţie.

Obiectivele cursului au fost:
1. Sa folosim acelasi limbaj: sa intelegem termeni precum
“copil supradotat” “ harta mentala” “ stiluri de invatare” “nevoi
ale copilului gifted” “curricula”, etc
2. Sa intelegem caracteristicile unui copil supradotat si sa
invatam sa intervenim
3. Metode si instrumente de lucru in potentarea copilului
supradotat
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Seminarii de
formare Traineri
in Gifted
Education
5 intalniri in zile
de luni ale
trainerilor pentru
formare in Gifted
Education "Cine
esti si ce putem
crea impreuna?"
coodonator:
Ramona
Paduraru la: Hotel
Parliament (str Izvor,
nr 106), cam 201
Scopul intalnirilor a
fost de
•
•
•
•

Relationare
Sa ne reamintim de ce am ales sa lucram cu copiii gifted
Sa raspundem la intrebarea: Ce dau / ce primesc?
Sa discutam principiile esentiale de psihopedagogie gifted
Intalniri in 2012 pentru Grupul Trainerilor:
1.
2.
3.

27 februarie – Sa ne cunoastem: "Cine esti si ce putem crea impreuna?"
5 martie luni – Gifted Education- concept, Vitalitatea in cursurile tinute copiilor
2 apr- luni – Emotiile
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4.
5.

7 mai – luni – Managementul organizational
4 iun- luni – Succesul

•

INTELIG. Limbajul
Curriculumului International
“Da, Poti!”

13 oct de la 9.30 am la 12
Trainer: Alina Tomsa, Psiholog clinician,
MA in Expressive Arts Therapy (Elvetia),
MA in Psihoterapie Experientiala
Unificatoare (Bucuresti), mini bio: click

•

Intalnire de Grup Psihologi Observatori cu Traineri: 1 h

13 oct, sambata, de la 13 - 14
•

"Noua aritmetica relationala 1+1=3" cu radacini in Metoda ESPERE (Energie Specifica Pentru o
Ecologie Relationala)

Trainer: Cristina Negut, Habitat MT, mini bio: http://www.giftededu.org/resources/trainers/Cristina-Negutmini-bio.pdf
•
•
•

16 oct, marti, de la 17.30 la 20: Cum sa descoperi si sa hranesti potentialele copiilor? Ce este
supradotarea si cum sa sustinem copilul supradotat?
17 oct, miercuri de la 17-20: Psihopedagogia copilului gifted- curs dedicat trainerilor
19 oct , vineri de la 9.30 -18: Psihopedagogia copilului gifted- curs dedicat trainerilor si psihologilor
observatori. Pauzele sunt la fiecare 1 h, de 10 minute minim iar de pranz pauza de 1 h.

Trainer: Florian Colceag, M.A. in Education, specializare in Gifted Education, 2001, Utah State University;
expert international in Gifted education; 20 de ani de experiență în educația copiilor supradotați și în
antrenarea copiilor olimpici la matematică cu care a obtinut mai mult de 60 de medalii de aur la competiții
internaționale de matematică; reprezentant in Romania al World Council for Gifted and Talented Education.
Membru al Clubului de la Roma, Membru WCGTC; ECHA; NYEX; Asia-Pacific Federation of the WCGTC; membru
AUSTEGA; British Columbia Federation, Membru fondator al primei reţele internaţionale de policy makers în
educaţia de excelenţă, Membru fondator al Consorţiului European pentru Copiii cu Nevoi Speciale de Educaţie.

Formare Supervizare psiholog Adina Borta cu echipa de psihologi Daniel Pirvu
Patricia Stan, Monica Dobre, Roxana Dobrescu, psihologi clinicieni
15-20 Septembrie si Lunar
Programul academic de sustinere a copiilor supradotati cuprinde colaborari multiple care au ca scop formari
lunare care duc la capacitarea si sustinerea echipei de psihologi in lucrul specific cu copiii supradotati si nevoile
lor speciale.
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Drums Circle cu Paul Luculescu
Sesiune de Drums Circle cu copiii Generatiei III. In aceasta zi minunata vom realiza un Drum Circle
carepresupune formarea unui grup şi stimularea acestuia să comunice la nivelul unui limbaj non-verbal prin
41

intermediul muzicii, să se asculte unul pe celălalt, să formeze o echipă cu un obiectiv comun, acela de a cânta
împreuna acelaşi ritm, de a funcţiona ca o echipă. Va fi foarte frumos!

Tabara Transformationala Gifted Edu Summer Camp 25 iunie- 02 iulie (7
nopti) Baile Felix “Individuali uimitori, impreuna puternici”
25 iunie- 2 iulie 2012, BAILE FELIX
20 de copii gifted au participat la ateliere de lucru in aer liber, drumetii, olarit, bazin, o vizita in Budapesta,
dansuri, cu scopul formarii inteligentelor multiple si abilitatilor inalte de lucru in echipa, prin jocuri de dezvoltare
personala, vizualizare creativa, jocuri de leadership si expresivitate a emotiilor.
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Pay it forward! Tabara tinerilor Ambasadori Gifted Education- vocea copiilor
supradotati
20- 25 iulie 2012, MANGALIA
„Ati beneficiat de activitati care sa va dezvolte inteligentele multiple, ati descoperit ce inseamna lucrul in
echipa, leadership, v-ati redescoperit Sinele, ati cunoscut oameni minunati si ati dat viata unor momente de
neuitat. V-ati validat ca fiinte autonome, independente si capabile. Acum este momentul sa incepeti un alt ciclu,
acela al DARUIRII. Sunteti aproape gata sa dati mai departe din frumusetile primite. Doar voi, fiinte minunate
sunteti cei mai in masura sa vorbiti despre Centrul Gifted Education, sa deschideti ochii celorlalte generatii si sa
le oferiti si lor ocazia sa traiasca din ceea ce ati trait voi.
Practicati Pay it forward! Din dar in dar se face RAI! Impreuna reusim sa crestem! „ (organizator tabere
Ramona Paduraru)

•
•
•
•

Obiectivele taberei au
fost:
• sa
constientizam
ce inseamna
gifted
education
• sa facem un
discurs
un spectacol de 10 minute, pentru a comunica importanta accesului la educatie diferentiata a copilului
supradotat!
sa ne dezvoltam deprinderi de viata: curatenie, disciplina, gatit
sa imbunatatim lucrul in echipe
primirea certificatelor de Tineri Ambasadori Gifted Education

Ce este un Ambasador
Discurs Antonia " In aceasta lume mare in care traim exista mii de specii de seminte. Din unele iese
varza, din altele petunii, trandafiri. Eu, cel putin, nu reusesc sa fac diferenta intre aceste specii de seminte.
Ideea este ca fiecare specie de samanta are nevoie de un anumit tratament pentru a se dezvolta cum trebuie.
De exemplu, unei seminte de cactus daca ii dai prea multa apa pur si simplu il ineci, in timp ce unei alte flori
daca ii dai putina apa se poate ofili.
Parerea mea este ca noi toti suntem acele seminte. Si multe seminte deosebite sunt inca nedescoperite,
asemenea copiilor supradotati.
Centrul Gifted Education ii poate ajuta sa se dezvolte pentru ca stie cata lumina, apa, caldura are nevoie fiecare
samanta pentru a creste, a rodi ceva ce ii va ajuta atat pe ei cat si intreaga societate.
Eu sunt Biris Antonia-Beatrice si am fost selectata de Scoala de Excelenta in 2010, in urma unor testari.
Am fost foarte surprinsa cand am intrat prima data intr-o sala de curs: scaunele, pernute, atmosfera era
placuta, relaxata. Lumea vorbea, radea, unii chiar au inceput sa se joace.
In timp mi-am dat seama ca nici macar nu trebuia sa-mi notez informatiile. Cursurile erau tinute in asa maniera
incat retineam tot ce era important. Trainerii sunt prietenii nostri: ne ajuta, ne sustin, ne invata lucruri
interesante, glumesc alaturi de noi.
Este foarte diferit de scoala si este o experienta frumoasa, placuta si utila.
Cu totii putem fi acele seminte deosebite, dar inca nedescoperite. Din fericire Centrul ne poate ajuta.
Eu sustin aceasta cauza deoarece stiu ca merita!"

Discurs Marco
" Voi incepe prin a va spune un mic adevar pe care il stiti dar de multe ori il uitati: toti din aceasta sala veti
muri! Tot ce puteti face e sa valorificati cat mai multe pentru a lasa in urma cat mai multe. Eu ma numesc
Radulian Marco si in numai doi ani am devenit Ambasador al centrului pentru copiii supradotati, plecand de la
un elev obisnuit de gimnaziu.. sau cel putin asa ma consideram atunci.
Gifted Education a fost fondat de Monica Gheorghiu pornind de la un vis: ajutarea copiilor supradotati sa isi
dezvolte potentialul.
Daca veti decide sa urmati cursurile, in doi ani, uitandu-va in urma veti observa evolutia. Veti fi mai maturi, mai
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increzatori, aproape invincibili. O voce poate schimba un om, un oras, o tara, o istorie. Eu sunt o voce! Pentru
mine centrul a fost precum o casa, iar oamenii precum o familie. Bineinteles, au existat certuri si existau lucruri
pe care nu doream sa le fac, dar spuneti-mi cine dintre voi nu s-a certat vreodata cu familia si cine nu a facut un
compromis pentru un prieten drag?
Am fost artist, muzician, jurnalist si am supravietuit celor mai grele situatii ale globului: desertul, jungla, polul.
Toate acestea in doi ani, lucruri pe care multi oameni nu le pot face intr-o viata. Imi amintesc dupa ce am dat o
reprezentatie la cursul de actorie si am expirat zgomotos... iesise chiar bine, eram mandru de mine!
Centrul va creste si cu multi ani mai tarziu, inca veti avea multe amintiri cu o situatie amuzanta, cu o decizie
grea pe care ati infruntat-o cu succes, amintiri cu un vis al tineretii, pe care atunci il puteti atinge cu varful
degetelor.
In viata veti gasi usi. Nu le puteti ocoli, nu puteti sta pe loc, nu puteti trece printre ele. In spatele fiecarei usi
puteti gasi: implinire, dezamagire, dragoste sau ura, faima sau respingere, viata sau moarte. Iar aceste usi va
vorbesc. Invatati sa le ascultati, nu le ocoliti!
Multumesc!"
Proiect realizat cu sustinerea www.giftededu.org
Taberele sunt esentiale pentru dezvoltarea completa a copiilor, dupa 1 an de cursuri,vine exact ca o sintetizare/
evaluare a muncii lor."
filmulet realizat de Paul Ardeleanu: film scenete realizate de copii
Ce este un ambasador? (definitie data de absolventii Centrului Gifted Education)
= un reprezentant al unui grup, o voce a unei cauze
Ce puteri are?
Influenteaza, urmareste o finalitate, are curaj, carisma, isi asuma responsabilitatea
Ce emotii are?
Sensibilitate, curaj, iubire, implinire, constiinta de sine, tarie de caracter
Ce-i place sa faca?
Este preocupat de propria dezvoltare, zambeste, interactioneaza- socializeaza, lupta pentru cauza lui, indruma,
are grija sa aiba un aspect fizic placut, tinde sa se autodepaseasca, ii place sa fie apreciat, sa fie voios
Ce intrebari are?
"Sunt destul de bun?" "Ce gandesc ceilalti? Ce simt ceilalti?" "Le pasa oamenilor de cauza mea?" "Ce vreau EU,
dar ceilalti?" "Asta este ceea ce vor oamenii sa auda?"
Ce vise are?
Viseaza sa convinga cat mai multi oameni pentru cauza, sa sustina cauza pana la capat, viseaza pace, iubire.
Viseaza si se ambitioneaza sa ridice valorile
Ce frici are?
de a fi respins, "nu am suficienta putere", " mi-e frica sa nu fac tot ce as putea face"
Deci, cine este Ambasadorul?
Eu- fiecare in parte care simte, se simte!
The Best!
un misionar.

Comunicat de presa: Mangalia, gazda copiilor supradotati ai Romaniei! Inca din 20 iulie copiii
supradotati testati si selectati de Centrul Gifted Education din Bucuresti (www.giftededu.org) sunt in tabara
"Pay it forward, tabara Tinerilor ambasadori" sustinuta in Mangalia. Copiii supradotati care au beneficiat fie de
programele Gifted Education (*educatia copiilor inzestrati, daruiti, talentati, supradotati) din sectorul 6, fie de
taberele organizate inca din 2011, devin Ambasadori ai copiilor supradotati in urma unei formari de 6 zile.
Formarea consta in 3 module care sa determine participantii sa devina vocea unei generatii de copiii care nu
mai este ascultata, vocea copiiilor supradotati.
Modulul 1 este dezvoltarea abilitatilor tehnice in organizarea unui discurs si dobandirea/ cizelarea abilitatilor
oratorice. Acest modul este sustinut de Ambasadorul Centrului Gifted Education, PAUL Ardeleanu- public
speaker, sportiv- atletism, coordonator Departament Tineret, formator in educatia non-formala pentru tineret.
(*http://paulardeleanu.ro/ )
Modulul 2 este organizarea unui spectacol de 10 minute in care participantii transmit mesajul de sustinere a
copilului supradotat. Acest modul este sustinut de Visinel Costel Balan, un tanar cu o dezvoltare fanatastica:
actor, redactor, pr, angajat la MECTS, animator de tabere, organizator de evenimente culturale, manager de
proiecte europene pentru tineret, consultant de programe tineret pentru ONG-uri.(*visinelbalan.ro/)
Modulul 3 este invatarea si livrarea de mici jocuri active care sa ridice energia oricarui grup (colegi de clasa,
grup de copii de la pregatire, grupuri in excursii,etc). Formatorul este Irina Anfile, asistent de trainer la Centrul
Gifted Education din 2011.
Responsabil de tabere copii supradotati, Ramona Paduraru, marturiseste :"Sunt mangalioata, am plecat din
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Mangalia la 13 ani cu familia. Am iubit si inca iubesc acest oras, are o poezie aparte, pe care o recit de fiecare
data cand am ocazia. A fost o conjunctura mult asteptata sa pot organiza tabara copiilor supradotati in orasul
meu natal. Surpriza este ca acesti copii au varsta la care eu am plecat, 13 ani! Ma simt onorata si responsabila
de misiunea pe care mi-am asumat-o: sa invat beneficiarii programului gifted education sa promoveze si sa
informeze alti copii ai Romaniei despre importanta de a fi copil supradotat si de a alege sa te dezvolti asa cum
meriti."
Tabara se termina in 25 iulie, asa ca nu este surprinzator sa intalnesti in Mangalia un grup de 15 copii imbracati
in tricouri personalizate (Sunt copil supradotat. Sustine-ma! Maine s-ar putea sa te angajez!)
Responsabil- Tabere pentru copiii cu inteligente inalte: Ramona Paduraru, trainer outdoor
Responsabil- Programele Centrul Gifted Education si testarile pentru copii:
Monica Gheorgiu: pr@giftededu.org , 0735-759539, www.giftededu.org
Aparitii presa:
24 iulie 2012- observator de constanta
realitatea.net
ziua de constanta
MangaliaTV (televiziune locala)- data 25 iulie 2012 Mangalia- gazda copiilor supradotati

COPACUL VIETII: Workshop ARTDECO Inovativ cu Octavian Grigoras
10-14 Septembrie 2012
8 copii apartinand Scolii de Excelenta au participat intr-un efort de grup la
realizarea unui obiect de Arta Decorativa coordonati de pictorul Octavian
Grigoras. Octavian Grigoras a absolvit liceul Pedagogic in Cluj Napoca si Universitatea de Arte Plastice Ioan
Andreescu din Cluj Napoca precum si un Master in Fotografie. A predat educatie plastica intre anii 2000-2006 la
Liceul teoretic “Lucian Blaga” din Cluj la clasele 5-12 si cursuri de arta fotografica la Scoala Britanica din
Bucuresti. A realizat participari cu copiii la numeroase concursuri cu filme, inclusiv la festivalul de creativitate
din San Remo, expozitii de foto si de pictura de grup si individuale (Viena, Copenhaga, Praga, Deva, Budapesta).
Realizarile copiilor sunt permanent expuse intr-o expozitie in Centrul Gifted Education pentru copii supradotati
ca material decorativ. „Copacul are semnificaţii cosmice, simbolizand Axus Mundi, adică Axa Lumii, sau mai
cunoscut sub numele de Pomul Vieţii, care face legătura dintre cele trei lumi: prin rădăcini – tăramul morţii şi
intunericului; prin ramuri, frunze, flori şi fructe cu lumea pămanteană şi prin varfurile sale legătura cu cerul, cu
lumea zeilor, Paradisul.
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Copiii supradotati s-au implicat social si au vizitat Casa Florian, un program al
Fundatiei Yoyo pentru copii in dificultate.
17.12.2012, Bucuresti, Casa Florian, http://joyo.ch/

Sesiunea de maxima importanta a cursului REPAR va culmina cu impodobirea bradului de
Craciun pentru copiii de la Fundatia Joyo. Copiii au realizat globuri, felicitari si ornamente de pom, si
s-au implicat vizitand copiii si imbodobind impreuna cu ei pomul. Au cantat, s-au bucurat si mai ales,
si-au oferit unii altora felicitari, cadouri, si emotia unor noi prieteni. “FUNDATIA JOYO - Sprijin SocioEducativ pentru copii, tineri si Familii in Dificultate” este o organizatie nonguvernamentala infiintata
in anul 2002, acreditata ca furnizor de servicii sociale, care desfasoara proiecte socio-educative
pentru copii, tineri si familii in dificultate, in vederea prevenirii abandonului familial si scolar, al
reintegrarii scolare, al integrarii/reintegrarii socio-profesionale. Fundatia ofera copiilor si tinerilor
defavorizati îndrumarea pedagogica, consilierea psihologica si sociala, oportunitatile de socializare si
suportul material de care ei au nevoie în vederea depăşirii problemelor dificile cu care se confruntă si
dezvoltarii abilitatilor necesare pentru a-si asigura un trai decent in viitor.
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Vizibilitate şi promovare
1.

Femeia Anului 2012 pentru Promovarea şi
Apărarea Drepturilor Copilului – Monica
Gheorghiu, preşedinta Centrului Gifted
Education, pentru programele de identificare și
susținere a copiilor supradotaţi. Trofeul a fost
înmânat de Gabriela Alexandrescu, președintele
Organizației “Salvați Copiii” România.

Revista Avantaje, în parteneriat cu Avon Cosmetics
România şi JW Marriott, a desemnat câştigătoarele
celei de-a cinsprezecea ediţii a premiilor Femeia
Anului.
Gala premiilor Femeia Anului 2012, organizată de
revista Avantaje în parteneriat cu Avon Cosmetics
Romania şi JW Marriott, a desemnat câştigătoarele
celei de-a cinsprezecea ediţii.
În acest an s-au acordat 12 premii de excelenţă, la 10
categorii.

1.

Asociatia a beneficiat de un numar important de acoperiri in Media:
http://giftededu.org/proiectul/promovare-in-media

19.11.2012: “Wie rennt man in einer Welt, wo alle nur gehen können?”

18.06. 2012: Stirile ProTV, Romania, te iubesc: “Uneori imi doresc sa nu fi fost asa”.
Copiii supradotati ai Romaniei sunt neglijati de societate
20.06.2012: Mensa si Centrul Gifted Education, “casa” celor cu IQ peste medie

17.05.2012: Excepţionalii de la Gifted Education

28.05.2012. Ghidul copiilor supradotati de Maria Comandasu , Andreea Stefan |
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Finantatori Nationali
Datorită implicării personale și dedicației speciale de a ne ajuta să reușim, am dori să spunem un cald
„Multumesc” următoarelor persoane, care au făcut posibil ca firmele lor sa ne sponsorizeze:
• Bianca Toaipa
• Carmen Tomsa
• Bogdan Neagu
• Mihaela Manea
• Adela Iepure
• Crina Albu
• Gabriela Ionescu
• Denisa Bradescu
Ei sunt ambasadori personali, in cadrul companiilor lor, și au făcut ca lucrurile să funcționeze. Vă mulțumim!
Cum a aparut proiectul, care e saga proiectului?
Daca te intereseaza realitatea, mai putin decat povestile click aici. Am inceput de la zero. De la vizualizare
creativa. Si cu credinta, pasiune, perseverenta, nopti nedormite, griji, si cu doar 300 de lei. Candva voi scrie
durerile si bucuriile acestui proiect grassroots (i.e. “care a plecat de la zero”. Englezii zic “de la radacina ierbii”
:)). Asa cum vad eu lucrurile dupa 9 ani de sustinere a cauzei copiilor cu abilitati inalte. Cand zic 9 ani mi se pare
o vesnicie. Credeam ca lucrurile se vor misca mai repede!! Cand am venit din SUA, asa credeam. Dar ma rog…
Daca vrei o poveste, nu avem. Povestea este ca acest proiect ESTE o poveste, si doar daca iti place sa visezi, vei
intelege cam cum s-a realizat acest proiect!
Cum obținem noi sponsorizări?
•

Multe dintre companiile din slide-urile documentului de prezentare (pentru o prezentare a
programului in Engleza si a listei sponsorilor click aici) au fost implicate, cu ajutorul părinților, să
sponsorizeze copiii acestora, în principal.

•

Ele au fost abordate personal de către părinți sau de fanii nostri

•

Nu avem nici un sponsor general, nici un fond special (Special Trust/Fund/Mostenire – Endownment),
care se îngrijește de nevoile noastre sau de preocuparile, de planurile noastre de viitor (Gen: sa
Construim o Scoala Verde pentru copiii gifted), de probleme administrative sau orice probleme legate
de bani.

•

Practic, nu avem sponsori, doar parintii! Ei isi acopera costurile, care sunt realizate sub nivelul real al
costurilor unui program academic, si al nevoilor reale ale unui astfel de proiect ambitios

•

Suntem intru-un regim auto-sustenabil, auto-finantat, care se auto-promoveaza prin calitatea sa, autoorganizat. Ca o celulă vie într-un organism mare numit „Societatea în care trăim”, dar ne asumăm
responsabilitatea deplină în activitatea noastră și muncim din greu pentru a sprijini copiii pe care ii
descoperim.

•

Avem Anual peste 30% copii bursieri, oferindu-le 16.000 EUR în burse; practic noi sponsorizăm
personal pe copii, prin munca noastră oferita la sub valoarea ei de cost (asa numitul „below-par”) si
renuntand la nevoi normale ale proiectului precum angajatii (o resursa atat de importanta intr-un
proiect intensiv uman), fidelizarea colaboratorilor, pastrarea si incurajarea expertizei, dezvoltarea
personala prin investitii in formare, consultanta…Noi reusim aceasta prin voluntariat, munca in echipe
virtuale, subcontractari, lucrul pe proiecte, muncind serile, in week-end, atragand specialisti care vor
sa daruiasca “pay it forward” si mentinand costurile la un minim. Insa idealul nostru este sa realizam
un centru unde toate aceste nevoi sunt implinite ca fiind NORMALUL si RESPECTUL fata de o munca
atat de importanta social!!!

•

Pentru a rezuma, in anul 2012, au existat mai mult de 60% (6 din 10 copii fost sponsorizat într-un fel,
complet, parțial sau barter).
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