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Implică-te. Informeaza-te. Fii co-particiant la un proiect cu impact
social major, nu doar spectator. Da mai departe.
Sustine copii supradotați să studieze la nivel abilitatilor lor inalte.
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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

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

•
•
•

Voluntari: Sinziana Badea, Razvan Rocas, Alexandru Mircea, Anca Vartolomei, Benjamin Brinzas
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

Specialistii IQ Welt - germana

Gabriela Alba

psiholog
Alina
Tomsa, MA in Expressive Arts
Therapy
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Georgiana Gerea

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

Alexandru Bordea Program Manager InfoSPEED

Iuliana Alexa, Exec
Director, Psychologies, Edipress

Adrian Naidin –
compozitor si violoncelist

Leon Frătilă – fizician si instructor
arte martiale

inginer Lucia Avasan
Paul

Ardeleanu,

trainer outdoor

Ramona
trainer outdoor

Paduraru,
Gina Chipon, psiholog

Alexandru
Gheorghiu, profesor chimie

Psiholog

Mihaela

Manea
Cristina Negut, formator ESPERE,
presedinte al Asociatiei Creativ,
membru in bordul in Asociatiile:
ACTOR si AUTISM Romania

Raluca
Marlen
Petrescu,
reprezentant ARDOR, al Asociatiei
Romane de Dezbateri Oratorie si
Retorica, directorul de turneu la
concursul din București pentru
dezbateri academice după Modelul
Karl Popper pentru tinerii liceeni din
țară
Echipa de Psihologi Cliniceni a
Centrului
Gifted
education,
coordonata de Adina Borta:

Gabriela Cosma,
Trainer Project Management

Monica
Gheorghiu,
manager, trainer

project

Visinel

Balan,

Trainer Outdoor
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Paul Sebastian Anton, artist, actor,
trainer

Armand
Velenovici Psiholog clinician MA,
PhDs, psihoterapeut.

Patricia Stan
Monica Dobre
Roxana Dobrescu,
Daniel Pirvu, psihologi clinicieni

TechMentori
Techmentorii din Editia 2013 au
beneficiat de sustinere si din
partea UEFISCDI ( Unitatea
Executiva
pentru
Finantarea
Invatamantului
Superior,
a
Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii),
prin invitatii sai, implicati pro bono.
• Dl Cristian Sminchisescu,
Institutul de Matematică
“Simion Stoilow” al
Academiei Române
• Dl Eugen Gheorghiu,
Director Institutul
Internaţional de
Biodinamică
• Dl Adrian Stănică,
Institutul National de
Cercetare – Dezvoltare
pentru Geologie si
Geoecologie Marina –
GEOECOMAR - Bucuresti
• Dl Prof. univ. dr.
Alexandru BABEŞ,
Universitatea din
Bucureşti, Facultatea de
•
•
•

Biologie
Dl Prof. Dr. Leon Zăgrean, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti
Dl. Nicolae Zamfir, Director General Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi
Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” – IFIN-HH Bucureşti
Dl Ioan Ursu, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia
Hulubei” – IFIN-HH Bucureşti
5

•

Dr Florin Munteanu, directorul Centrului pentru Studii Complexe – UNESCO

Misiune

2.

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.

Afiliere

3.

Suntem Parteneri 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.

4.

Planificare Strategică 20132015

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, in sistem Pay it Forward (barter,
acoperirea costurilor in natura) sau un maxim de 2 cazuri sociale pe anul de studiu pe grupa. Cazurile
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•

•

•

•

sociale, de asemenea, dorim sa aiba integral acoperite costurile de studiu de catre societatea
romaneasca.
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%. In anul 2013, au primit burse 11 de copii, in valoare totala
de 16100 eur. Avem 100% satisfactie din partea copiiilor. Educaţia este sculptură în creier! Noi
ce alegem să sculptăm?

Repere:

130

1

3

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

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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Peste 1000

de ore

27

30

de lucrari de arta donate la nivel
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de expertiza in lucrul cu copiii
supradotati

90%

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
mbasadori-prin-excelenta

90% din 45 de copii in 2010 au participat
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”)

60%

30%

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

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

52%
52% dintre copiii participanti la
Scoala de Excelenta au fost
bursieri in 2013

50%

40%

38% 835
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
descoperire a inteligentei copiilor realizat in
calitatile pentru a nu fi supusi pedepselor educativ descurajeaza in mod
mediului lor social si pentru a fi acceptati continuu peste 40% dintre copiii Romania au inteligenta de nivel superior. La
Programul Pilot de testare au participat peste 1000
in colectivitati. Procentul de gifted
supradotati, anume vizualii
underachievers- care in ciuda abilitatilor spatiali, ce au o dominanta
de copii cu vârste 9-12 ani din 21 de scoli
si calitatilor lor naturale au rezultate
functionala a emisferei cerebrale (aproximativ 7 copii din fiecare clasa în arealul
slabe la invatatura- este de asemenea
drepte. Acestia gandesc in imagini claselor primare 3-6), din Sectorul 6 Bucureşti, întrenorm. Statisticile mondiale arata ca
in timp ce sistemul oficial
un program pilot, urmărindu-se identificarea unui
peste 50% dintre copii supradotati nu au utilizeaza cuvinte pe care vizualii prim grup de 30 copii cu potenţial înalt. Centrul a
succes social sau profesional la varsta
spatiali trebuie sa le transforme in fost lansat in 11 septembrie 2010. Selectia s-a
adulta (sursa: National Commission for imagini, sa gandeasca in imagini, incheiat cu peste 40 de copii inclusi la o Scoala de
Excellence in Education, US)
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
cuvinte.
http://giftededu.org/primul
http://giftededu.org/lansare
http://giftededu.org/publicam-rezultatele
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>500

Evenimente anuale: 2010, 2011, 2012 de Voluntari copii au donat arta

1
Campanie media anuala de constientizare si de
8

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.

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

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 automotivat 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, intrun mediu care incurajeaza dezvoltarea potentialului personal!
Acumulam un numar 24 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 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”,
•

•

•
•

•

•
•

•
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•

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. 130 de Tineri au fost numiti cu calitatea de
Membri ai asociatiei, in urma testarilor la nivel international cu teste de ultima ora (WISC
IV sau SON-R) prin care le sunt recunoscute abilitatile inalte cognitive
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Burse oferite in anii 2012-2013
Luand in calcul costurile reale:
(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

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 Wow Kids 1 si 2
Seria de workshop-uri WowKids a fost creata special pentru dezvoltarea inteligentelor multiple si aprofundarea
relatiei parinte-copil. Seria WowKids, o versiune imbunatatita a programului Dialoguri cu mentori, include 12
workshop-uri din domenii variate, inedite si foarte interesante, fiind sustinute de mentori talentati si inimosi.
PREZENTAREA WORKSHOP-URILOR

12.12.2012 – STRING DECO ART - workshop de string art ~ Mentor: Gabriela Cosma
Ce se poate face cu cateva ate colorate si cuie? Ei bine, puneti-va creativitatea la treaba, asezati cuiele in orice
forma decorativa pe care v-o puteti imagina, apoi uniti-le cu multe fire viu colorate si gata copodopera! Puteti
crea obiecte decorative unicat pentru bradul de Craciun, pentru a va inveseli permanent camerele, pentru a le
oferi in dar celor dragi sau – de ce nu? – pentru a le vinde la targurile de obiecte hand-made! E placut, relaxant,
va pune in valoare fantezia si indemanarea, iar la sfarsit – ce bucurie!
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19.12.2012 – SPONTANEIZATIE - workshop de improvizatie
~ Mentor: Bogdan Grigore
Improvizatia este o arta deosebita, complexa, orientata spre A FACE. Aduna cunostinte din cultura generala, din
relatia noastra cu mediul, cu ceilalti si cu noi insine. Dar improvizatia inseamna de asemenea dezvoltarea
spontaneitatii si a expresivitatii verbale si non-verbale, amplificarea abilitatilor creative si a increderii in sine.
Jucati-va inteligent!
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16.01.2013 – PENSULA FERMECATA - workshop de pictura ~ Mentor: Octavian Grigoras
Transpuneti-va ideile pline de culoare in lucrari de arta! Vopselele si pensulele vor fi uneltele care va vor servi
dupa placul inimii voastre. Aflati despre armonia formelor si a culorilor, dar si alte secrete prin care puteti crea
lucrari din ce in ce mai frumoase.
30.01.2013 – CREATICLARE - workshop de reciclare creativa ~ Mentor: Madalina Gogorita
Stiati ca obiectele pe care tocmai le-ati pregatit sa le aruncati pot fi transformate in alte obiecte utile si/sau
decorative? Recicland in mod creativ hartie, metal, sticla si textile, va exprimati iubirea fata de mediul natural.
Totodata, economisiti bani si va utilizati eficient resursele de creativitate si indemanare. Motivant, nu-i asa?
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06.02.2013 – TAM-TAM-TARA-TATAM – workshop de percutie ~ Mentor: Fabian Sanchez (Columbia)
Ziua si noaptea, succesiunea anotimpurilor, dispunerea petalelor unei flori, bataile inimii – sunt doar cateva
14

exemple care demonstreaza ca viata Universului se desfasoara, precum pasii unui dans, in ritmuri fascinante…
Lasati energia sa curga liber prin corpul vostru, explorand ritmul muzicii fiintei voastre interioare.

13.02.2013 – EMOTII DIN LUT - workshop de modelaj in lut ~ Mentor: Madalina Gogorita
Lutul este un material care aparent nu seamana deloc cu o oglinda. Si totusi, cand mainile unui om il ating, el
poate reflecta in forme tridimensionale emotii si sentimente. Nevazutul capata un chip. Interiorul devine
exterior. Finalitatea? Autocunoasterea prin arta!
20.02.2013 – SELF-ACCESORIZED – workshop de confectionare a accesoriilor ~ Mentor: Raluca Harpau
Fiecare dintre voi a gasit, macar o data, la mare sau la munte, o piatra, o scoica, un betisor, pe care v-ati fi dorit
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sa le pastrati aproape de voi, dar nu ati stiut cum sa faceti. Si nici n-ati dat fuga la bijutier sa monteze obiectul.
Acum aveti ocazia sa deprindeti o tehnica simpla, prin care puteti confectiona accesorii sic!

27.02.2013 – ASCENSORUL LAUNTRIC - workshop de spiritualitate ~ Mentor: Lucia Avasan
Ce inseamna bine si rau? Dar frumos si urat? Sau corect si gresit? Ce principii de viata va pot ajuta sa va simtiti
in armonie cu voi insiva si cu ceilalti? Exista o reteta pentru succes? Iata intrebari esentiale pentru care puteti
gasi acum raspunsuri.
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06.03.2013 – SUNT FERICIT! – workshop de vindecare emotionala ~ Mentor: Liliana Hadji
Primavara inmuguresc florile si … sufletele! Se intampla uneori sa ne simtim raniti de cuvintele si gesturile
celorlalti, dezamagiti de propriile esecuri sau coplesiti de evenimente. Dar pentru toate exista vindecare. Veniti
sa invatati: cum sa va intelegeti nevoile emotionale, sa va identificati emotiile si sa le dati sensul adecvat, sa
aveti mai multa putere asupra reactiilor voastre emotionale, sa va intelegeti semenii si sa va infrumusetati
trairile interioare.
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13.03.2013 – VAJJJ-HATZ! – workshop de jonglerie ~ Mentor: Fabian Sanchez (Columbia)
Echilibrarea emisferelor cerebrale, amplificarea atentiei, imbunatatirea coordonarii corpului, cresterea vitezei
de reactie si a tonusului psihic – toate acestea pot fi dobandite simultan prin jonglerie. Este mai simplu decat
pare!

20.03.2013 – PLUS (+) ON MY MIND - workshop de gandire pozitiva ~ Mentor: Florin Ghinda
Inteleptii spun, pe buna dreptate: “Ceea ce gandesti in mod predominant, aceea vei deveni”. Avem, deci, un
motiv cat se poate de intemeiat pentru a ne observa gandurile care ne trec mereu prin minte si a le inlocui pe
cele intunecate cu unele pline de lumina.
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Daca doriti sa va inveseliti, amintiti-va o intamplare vesela si starea vi se va schimba imediat in bine. Aveti
dorinte frumoase neimplinite? Imaginati-va ca deja s-au realizat si veti vedea cum, la un moment dat, se vor
transforma in realitate. Lucrurile pozitive li se intampla doar oamenilor pozitivi!

Workshopuri. Seria Wow Kids Editia 2
In perioada 16 octombrie 2013 – 4 iunie 2014 au fost oferite 30 de workshopuri – câte 3 pentru fiecare dintre
tipurile de inteligență: muzicală, kinestezică, spațială, lingvistică, logico-matematică, naturistă, intrapersonală,
interpersonală, existențială și spirituală.Activitățile au fost concepute pentru a susține dezvoltarea inteliențelor
multiple și, în același timp, pentru aprofundarea relației părinte copil. Astfel, sunt așteptați la workshopuri
copiii cu vârste cuprinse intre 8 și 15 ani împreună cu părinții lor pentru a petrece timp de calitate, pentru a-și
face prieteni cu preocupări asemanatoare și a deprinde aptitudini noi si abilitati pentru toata viata. Întâlnirile sau desfasurat miercuri, între orele 17:45-19:45, la Centrul Gifted Education din București, Str. Pașcani nr. 6,
Sector 6.
Y Sunet, ritm si veselie – Workshop de inteligenta muzicala * mentor Fabian Sanchez – cantaret, percutionist si
dansator din Columbia * 16, 23 si 30 noiembrie 2013
Y Miscari maiestre – Workshop de inteligenta kinestezica * mentor Cecilia Guran – handmade artist * 6, 13 si
20 noiembrie 2013
Y Limbajul formelor – Workshop de inteligenta spatiala * mentor Octavian Grigoras – pictor * 27 noiembrie, 4
si 11 decembrie 2013
Y Puterea cuvantului – Workshop de inteligenta lingvistica * mentor Sorin Saguna – actor, poet * 18
decembrie, 8 si 15 ianuarie 2014
Y Strategia invingatorului – Workshop de inteligenta logico-matematica * mentor Alexandru Gheorghiu –
chimist, antrenor de sah * 22, 29 ianuarie si 12 februarie 2014
Y Iubesc natura – Workshop de inteligenta naturista * mentor Ionut Costin – lector de ayurveda (medicina
traditionala indiana) * 19, 26 februarie si 5 martie 2014
Y Frumusetea vine din suflet - Workshop de inteligenta intrapersonala * mentor Liliana Hadji – psiholog * 12,
19 si 26 martie 2014
Y In echipa e mai bine – Workshop de inteligenta interpersonala * mentor Liliana Hadji – psiholog * 2, 9 si 23
aprilie 2014
Y Sensul si magia vietii – Workshop de inteligenta existentiala * mentori: Gina Chipon si Mitica Sarbu –
terapeuti holistici * 30 aprilie, 7 si 14 mai 2014
Y Universul nevazut - Workshop de inteligenta spirituala * mentori: Gina Chipon si Mitica Sarbu – terapeuti
holistici * 21, 28 mai si 4 iunie 2014
Un numar important de workshopuri dedicate copiilor supradotati la Scoala de Excelenta
Scoala de Excelenta si Gifted Foundation Program 2012-2013
Numar total Ore formare Program Academic:
• Juniori: 208 ore
• Parinti: 14 ore
• Boboci: 175 ore
• Parinti: 14 ore
Exemplificari Workshopuri
Curs Arte Expresive cu Alina Tomsa:
"Sunteti mai puternici decat DRAGONUL": Mesajele copiiilor gifted la cursul de Arte Expresive catre copiii
bolnavi de cancer de la Spitaul Dr Grigore Alexandrescu
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Retrospective Grupa Boboci

20

Retrospectiva Grupa Juniori
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Seria Tech Mentori 2013
In perioada mai- iunie 2013 au avut loc 10 sedinte din seria TECHMENTORI coordonat de Master Trainer in
Gifted Edu, Ramona Paduraru, workshop sustinut de catre CENTRUL GIFTED EDUCATION in parteneriat cu
UEFISCDI - Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii
urmarind implementarea si lansarea SOLE – un modul de formare cu o extraordinara valoare adaugata in
viata copiilor pasionati de tehnologie, reprezentand o ocazie speciala pentru copii sa intre intr-un dialog
experimental si inspirational cu mentori care le pot deschide apetitul spre creativitatea tehnologica, gandirea
creativa productiva, inventii, inovatie si descoperiri. Astfel, copiiii selectionati de centru incepand cu data de
18.04.2013, ora 18, cu varste intre 11-14 ani, au ocazia sa intalneasca 9 personalitati din domeniul Inovatiei,
Inventicii, Stiintei, Tehnologiei, Descoperirilor Umanitatii in fiecare zi de Joi incepand cu 25 aprilie si
incheiand cu 13 iunie.
Modulul beneficiaza de sustinere si din partea UEFISCDI ( Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului
Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii), prin invitatii sai, implicati pro bono.
Raport final Techmentori-SOLE: http://giftededu.ro/sole-pentru-prima-data-in-romania-proiect-sustinut-decentrul-gifted-education
S-au urmarit:
• dezvoltarea abilitatilor de lucru in echipa (au fost prezentate sub forma de tablite in primul curs si
integrate in fiecare sedinta) • eficienta si lucru in echipa (s-a oferit feedback la modul de lucru al copiilor dupa fiecare curs
• dezvoltarea abilitatilor de Cercetare si Investigare Stiintifica (concepte, integrare si aplicare) prin
utilizarea conceptelor realizate de Javits Project Clarion, Center for Gifted Education, College of
William and Mary (Ce este un Cercetator; Ce calitati are un cercetator in gandire; Obiceiurile Stiintifice
ale Mintii; Roata lui Paul; Elementele Gandirii Critice; Instrumentarul Stiintific; Modelul de Investigare;
Cum creezi un experiment Stiintific; Roata Investigatiei Stiintifice; Cum creezi Document Raportare
Experiment)
• initierea in metoda SOLE (Ce este SOLE -> Sugata Mitra- Premiul cel mare TED 2013; Cercetator in
educatie, din UK defineste: “Viitorul predarii este învățarea = > SOLE se creeaza atunci când educatori
și părinți încurajeaza copiii să lucreze ca o comunitate pentru a răspunde propriilor întrebările vibrante
prin utilizarea internetului; Kitul SOLE; Acordul SOLE; Rolul Helperului)
• dezvoltarea de Abilitatilor de Rezolvare a Conflictelor; Abilitatilor de Vorbit in Public si Abilitatilor
Eficiente de Comunicare

Rezultate obtinute:
• intelegerea si aplicarea corecta a tehnicii SOLE
• imprietenirea si deschiderea catre cercetare
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•

obtinerea concluziei: lucrul eficient in echipa este un proces ce se obtine pe termen lung

h. Program de Voluntariat
i. Expozitia de pictura “Darul meu catre lume”
e. Ziua Portilor Deschise 25.04
f. Lansare www.giftededu.eu pentru finantare campus de educatie
g. Membership al coalitiei Ocean 2012 pentru protejarea oceanelor
h. Lansare program de parteneriat in domeniul gifted education cu corporatii
i. Evenimente de Recunoastere
j. Lansare Program Academic 2014 dedicat copiilor supradotati – grupa MUGURASI 4-6 ani

Lansare Program de voluntariat

Centrul Gifted Education pentru copii supradotati a invitat persoane
interesate de voluntariat pentru sustinerea copiilor cu abilitati inalte
intr-un program unic si fara precedent la nivel national dedicat in
exclusivitate lor: Scoala de Excelenta. Alaturi de noi au sosit oameni
dedicati meseriei lor, dornici de a invata si de a ii sustine cu maximum
de competenta pe acesti copii pentru o dezvoltare personala
armonioasa, intr-un program de educatie diferentiata axata pe
dezvoltarea inteligentelor multiple si a abilitatilor lor naturale conform
cu Legea 17/2007, Legea 1/2011 si toate recomandarile europene si
internationale cu privire la sustinerea copiilor cu abilitati inalte pentru o
educatie la nivelul abilitatilor lor.

Detalii: http://giftededu.ro/fii-voluntar

Expozitia de pictura “Darul meu catre lume”
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Centrul Gifted Education a vernisat pe 1 Iunie, la Galeria Elite Art din București, expoziția de pictură cu vânzare
„Darul meu către lume” ai cărei autori sunt 19 copii cu abilități înalte cu vârste între 7 și 12 ani.
Expoziția cuprinde 30 de lucrări, fiind o colecție colorata de visuri si idealuri pline de candoare, dar si de fortă
vizionară, cu care copiii supradotati de la Centrul Gifted Education își doresc să înfrumusețeze existența cât mai
multor oameni.
O Românie mare și frumoasă, politicieni demni de țară, locuințe confortabile pentru toată lumea, orașe fără
hoți și cerșetori, mai multe păduri și flori, animale protejate și fericite, armonie și bucurie – sunt doar câteva
dintre aspirațiile copiilor gifted transpuse în limbaj plastic cu talent artistic, dezinvoltură, creativitate și cu o
surprinzătoare capacitate de a simboliza.
Expozitia este o colectie colorata de visuri si idealuri pline de candoare, dar si de fortă vizionara, cu care copiii
supradotati de la Centrul Gifted Education isi doresc sa infrumuseteze existenta cat mai multor oameni. Vor
deveni realitate aceste lucrari de arta? Desigur, in masura in care vom hrani vlastarii ideilor pe care le
portretizeaza. „Darul meu catre lume” face cunoscute publicului larg aspiratiile, ideile si proiectele de viitor cu
care copiii supradotati schimba lumea in bine.
Prin cumpararea lucrarilor puteti contribui la construirea unui centru educational verde dedicat in exclusivitate
copiilor supradotati.
Workshopurile si Expozitia au fost coordonate de artist Gabriela Alba.

Evenimente anuale de Recunoastere:
Am organizat in premiera la nivel national in anii 2010, 2011, 2012, 2013 evenimente de recunoastere a copiilor
cu abilitati inalte. Un eveniment glorios al copiilor cu abilitati inalte, in care pentru prima data la nivel social leau 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
Evenimente de Recunoastere pentru copii supradotati
Fotografii: https://picasaweb.google.com/
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29 Mai 2013: Eveniment de Absolvire Scoala de Excelenta pentru copii supradotati
Fotografii: https://picasaweb.google.com/
Lansare Program Academic 2014 dedicat copiilor
supradotati – grupa MUGURASI 4-6 ani

Pentru a veni in intampinarea solicitarilor, Centrul
Gifted Education anunta inscrierile pentru Program
Academic 2014 dedicat copiilor supradotati - grupa
MUGURASI 4-6 ani. Caracteristicile programului
Programul urmareste sa puna accent pe:
• Dezvoltarea gandirii prin jocuri logice
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Asertivitate: capacitatea de a-si identifica emotiile, sa faca diferenta intre emotie si actiune, sa invete
responsablizarea, automotivarea, proiectarea pe termen scurt si mediu, joc si sarcina, atitudinea de a
cere si a oferi in mod corect, capacitatea de exprimare congruenta, gandirea creativa cu reflectare in
conduita.
• Dezvoltarea parintilor ca aspect al standardului de calitate in educatia de excelenta, prin sustinerea pe
termen lung a relatiei copil-parinte, avand in vedere nevoile speciale de consiliere si de educatie ale
copilului supradotat
Curricula MUGURASI
Comunicare de baza (ce este mesajul, a asculta, feedback, comunicare non-verbala) (2 sed) Puterea
cuvantului (cuvantul creator, cuvantul raneste, cuvantul motiveaza) (3 sed) „Discovering Me" Ma descopar(19
sedinte) Expresivitate (comunicare faciala- nonverbala, DA POTI, valori, teatru de papusi) (5 sed) Dezvoltarea
gandirii prin Jocuri Inteligente (4 sed) Dezvoltarea Inteligentelor Multiple (5 sed)
•

18.05.2013 Curs BIOETICA 18.05.2013-Ferma-Cocosu-Rosu-BIOEtica cu trainer Outdoor Raluca Marlen Petrescu

11.03.2013 Curs OPEN. Curs Inedit Formarea Gustului si Mirosului

Diana Gradinaru, Director Hermes Finance, Stevielle si @Catalin Galan profesor Universitatea BioTERRA au
sustinut un curs de exceptie, folosind doar sucuri naturale, cu scopul de a dezvolta copiilor deprinderea
tehnicilor și procedurilor de degustare; formarea unor abilități în recunoașterea caracteristicilor organoleptice
ale produselor alimentare. Copiii au invatat cum sa-si formeze o o “biblioteca” senzoriala, dezvoltandu-si astfel
portiunile din creier responsabile cu gustul si mirosul. ;)
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27.04.2013 Excursie Casa Cucuteni, la invitatia Cristian Lascu, Redactor Sef Revista National Gepgraphic

16.04.2013 Asociatia lanseaza un program de Parteneriat in Educatie de Excelente. Faceti o alegere
inteligenta. Alegeti Parteneriatul in Educatie de
Excelenta.

Ana Glavce, HR Manager, TNT Romania: “O initiativa
laudabila care nu face altceva decat sa ne apropie de
normalitate! Copiii speciali au nevoie de sprijin special,
iar investitia in educatie este probabil una dintre cele
mai profitabile cu putinta … “Daca ai impresia ca
educatia este scumpa, atunci incearca sa vezi cum e
ignoranta”—Andy McIntyre
Detalii: http://giftededu.ro/parteneriat-in-educatiede-excelenta
Avantajele Parteneriatului
•

Motivarea si fidelizarea angajatilor

•

Reducerea indicelui de stres (un parinte cu un copil fericit se transforma intr-un parinte fericit) si
implicit cresterea randamentului in munca

•

Descoperirea copiilor cu abilitati inalte- o sansa pentru acei copii care au aceste abilitati care trec
neobservate datorita lipsei informarii specifice

•

Dezvoltarea parintilor cu noile metode de educatie pentru dezvoltare holisitca a inteligentelor, pentru
descoperirea si incurajarea potentialului uman

•

Sustinerea parintilor cu metode internationale de dezvoltare a potentialului uman, de educatie si
dezvoltare a inteligentelor multiple le poate transforma perceptia asupra lor insisi si asupra modului
de operare mentala ducand la o eficienta sporita si rezultate mai bune la locul de munca

•

Educatia diferentiata a copiilor supradotati este o necesitate. Copiii cu abilitati inalte sunt inconjurati
de tabuuri si mituri sociale, insa realitatea este ca au asincronie in dezvoltare si nevoie de educatie
diferentiata, consiliere, si dezvoltare la nivelul abilitatilor. Beneficiaza de sustinere prin legislatie
nationala (legea 17/2007 si legea 1/2011) si de recomandari internationale datorita nevoilor speciale si
riscurilor sociale, fiind totodata si avutia unei tari si sansa unui viitor prosper, un extraordinar motiv de
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comunicare pozitiva in randul stakeholderilor companiilor cu un impact asupra vizibilitatii si aprecierii
brandurilor companiei

20.05.2013 Lansam

www.giftededu.eu
pentru campusul verde
al Centrului Gifted
Education
Proiectul nostru de viitor este constructia unui campus verde
de educatie bazat pe tehnologii verzi, dedicat 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 Centrul Gifted Education poate anunta ca a
descoperit peste 100 de copii prin testari la standarde
internationale cu o inteligenta top 0,01-2% cu IQ peste 130,
copii care au nevoi speciale de educatie diferentiata potrivit
legii. Toti acestia ar putea beneficia de ajutorul nostru, cu
ajutorul tuturor celor care pot sustine inteligenta, din convingere ca acest copii sunt cel mai mare tezaur pe
care il are natiunea in acest moment.
Detalii: http://giftededu.ro/doneaza-de-astazi-pentru-campusul-verde-al-centrului-gifted-education

Programe de formare in Educatia de
Excelenta
7.

1.
2.
3.
4.

Ziua Portilor Deschise 25.05
Seminarii pentru parinti
Seminarii pentru traineri
Seminar Kit Animatori

Ziua Portilor Deschise 25.05.2013
16:00 – 19:00 MEGA Teambuilding copii: EQ- Dincolo de inteligenta intelectuala – DESCOPERA emotiile
Copii de toate generatiile sunt invitate la un mega Teambuilding cu Roxana Bobia, student UniBuc, Facultatea
de Psihologie si Stiintele Educatiei & Team,
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
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16:00 -19:00 EQ: Cum il aflam?
Acest Megateambuilding urmareste un aspect deosebit de important in dezvoltarea oricarui copil, si anume
inteligenta emotionala (EQ). Inteligenta emotionala se refera la o intelegere mai buna a propriilor emotii,
precum si la modul de gestionare a acestora, pentru dezvoltarea personala si a relatiilor interpersonale, intr-o
maniera cat mai optima.
Cercetarile statistice au evidentiat faptul ca inteligenta emotionala este de 2 ori mai importanta decat abilitatile
intelectuale sau tehnice. Pornind de la aceste premise, prin aceasta activitate dorim sa evaluam nivelul
coeficientului emotional la copiii prezenti in cadrul teambuildingului. In urma aplicarii a 2 chestionare, se va
observa si se vor trimite rezultatele, detaliat, parintilor (in maxim 2 saptamani de la testare), unde se vor
prezenta tendintele copilului in ceea ce priveste mai multe componente ale inteligentei emotionale:
introversie, extraversie, stabilitate emotionala, impulsivitate, independent/dependenta, sociabilitatea, ambitia.
De asemenea se vor da informatii despre scorul general al inteligentei emotionale (daca este sub nivelul
mediu/ mediu/ abilitati inalte in ceea ce priveste coeficientul emotional). Copiii vor realiza in cadrul aceleiasi
activitati, jocuri pentru a evidentia importanta lucrului in echipa, necesitatea de a fi uniti, precum si importanta
comunicarii propriilor emotii intr-un mod adecvat in cadrul relatiilor cu celelalte persoane.
Participarea copilului reprezinta acordul tacit pentru aplicarea chestionarelor.
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
Cursul are ca obiectiv final: Configurarea EQ- raport.
“Fiecare copil are dreptul sa fie stimulat sa se dezvolte la nivelul maxim al potentialului sau.”

Seminarii parinti:

•

•

1. In perioada 2012-2013, au fost organizate 14 ore de
formare de catre Psihologii si psihoterapeutii afiliati
Centrului Gifted Education pentru parintii copiilor
inscrisi la Scoala de excelenta. un aspect important al
programului, pentru sustinerea copilului cu un mediu
de incurajare a prieteniilor intre membrii asociatiei
2. In plus, in data de 16.01.2013 a avut loc o Sesiune
Informare Parinti pentru Admiterea la Scoala de
Excelenta
Sesiunea de Informare a avut ca scop sa sustina Parintii
interesati de Procesul de Selectie si Admitere la Scoala de
Excelenta si Gifted Foundation Program anul 2013 pentru copii
6 – 12 ani:
Cand? Miercuri 16.01.2013, orele 18 – 19.30
Adresa: str Pascani nr 6, sector 6, Bucuresti
Harta: click aici Agenda:
1. Prezentare Program unic in Romania al Scolii de Excelenta
dedicata in exclusivitate copiilor cu abilitati inalte
2. Prezentare Proces Selectie la Nivel International
3. Sesiune Q & A
Informeaza-te!
Cum poti sa-ti dai seama daca copilul tau are abilitati inalte? Iata Punctul tau de Plecare ca Parinte:
http://giftededu.org/aflu
Sansa copilului tau este ca tu, in calitate de parinte, sa fii bine informat. Am publicat Miturile copiilor
supradotati. Afla-le!
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•

In August a fost lansata pagina de Intrebari Frecvente pentru parinti: http://giftededu.ro/faq-intrebaripe-care-ni-le-adreseaza-parintii

Exemplificari
FORMARE OPTIONALA: ARGUMENTAREA
10 nov duminica 17:00 -19:00 : Argumentarea 1- Raluca Marlen Petrescu, trainer ARDOR
+ 17 nov duminica 17.00- 19.00 Argumentarea 2- Raluca
• PICKNICK
Sambata 16.11.2013 de la 11:30-14:30 Picknick in familia "gifted"
Vom invata sa ne jucam (copiii participand alaturi de parinti)
tinuta lejera
covrigi, fructe, fiecare cu ce poate
•
FORMARI OBLIGATORII
Informare: curs pentru parinti- LIMBAJUL DE INCURAJARE pentru copii - 24 NOV, orele 17.00- 20.00
• 8 Decembrie de la 14:00 - 17:30: Teambuilding pentru Parinti si Copii (Boboci si Juniori): „JOCUL,
instrument de relaţionare în familie părinti şi copii”.Jocurile inteligente invatate vor putea fi
practicate de dvs. cu copiii pe tot parcursul vacantei.
Vom lucra atat cu parintii (vor invata despre joc si vor avea ocazia sa le invete si sa le si puna in practica apoi,
direct, cu copiii prezenti.
• 14 Decembrie, intram în atmosfera de sărbători cu un program Parinti + Copii (Boboci + Juniori)
Pijama Party şi seara de film de la 17:00 – 20:30.
• Pyjama Party Copii (Boboci + Juniori): 17-19.
• Alexandru Preda: 17-19: „Pregatirea interioara a Sarbatorilor de Iarna”
De la 19-20:30 se alătură toti parintii la seara de film.
Despre Alexandru Preda. Este casatorit si este tata.
A absolvit A.S.E (Sectia Economia Agroalimentara) si apoi, din pasiune, Psihologia. In final, a ajuns la intrebarile
bazice ale copilariei: “De unde am venit?, Incotro ne indreptam? Care este scopul vizitei noastre pe Pamant?
Ce este dincolo de trup si de minte? Aceste intrebari l-au condus in zona spiritualului. A urmat participari la
seminarii, grupuri de studiu, conferinte, si mult studiu individual.
In calea sa au aparut pe rand: N. D. Walsch, Dalai Lama, Osho, Vasudeva, Wyne Dyer, Krishnamurti, Eckhart
Tolle, Lao Tzu. Intentia sa este aceea de a inspira oamenii.
Daca ar trebui sa se descrie intr-o fraza aceasta ar putea fi :
"M-am intrebat 'de ce?' pana cand am observat ca nu raspunsurile ma intereseaza ci starea
in care nu imi pun intrebari - linistea interioara."
•
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Seminarii de formare Traineri in Gifted Education
coodonator: Ramona Paduraru

21-22 Septembrie 2012 formare trainerilor de la Centrul Gifted Education pentru atingerea unor obiective
importante:
1. Teambuilding
2. Formare obligatorie pe subiectele:
Profil gifted – Ce nevoi are copilul gifted / curricula gifted –cum arata /Principii de lucru cu copiii
gifted / Comunicare non-violenta – formatori: echipa Psihologi Centrul Gifted Education / Ika/
Ramona Paduraru – Coordonator Traineri
Kit Formal CGE Trainer: Codul Trainerului (Reguli de Comunicare, Atributii Trainer, Ritualuri,
structura orei; Muzica Invatarii; Relatia cu Asistentul/ Psihologul Grupei, etc); Proceduri; Resurse;
Regulament CGE; Formari anuale; Evaluari si Autoevaluari, Monitorizare; Beneficii branding
personal; Structura Echipa
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13.04.2013 Curs special de formare Survival Kit pentru gifted edu
FORMARE de 6 ore pentru SURVIVAL KIT care a inclus formare de abilitati la nivel baza de:
1. identificare copii cu abilităţi înalte
2. recunoastere a stilurilor de invatare
3. adaptare a curriculei la nevoile copiilor supradotati
•
•

•
•

2 Noiembrie 2013 Giftedness (cursuri de gifted education, de asiminare a Kitului trainerului)
9 Noiembrie 2013
09.00- 13.00- Public speaking Paul Ardeleanu (construire discurs- Ce este Centrul Gifted Education,
cum sa sustii un discurs!)
14.00- 17.00- JOCURI - invatam sa ne jucam
17.00- 18.00 - filmat 5 min in fata camerei
10 nov 2013 Argumentarea 1- Raluca Marlen Petrescu, trainer ARDOR 17.00- 19.00
17 nov 2013 Argumentarea 2- Raluca Marlen Petrescu, trainer ARDOR 17.00- 19.00

22.11.2013 Seminar Kit Animatori.

Asistentii de training se pregatesc cum sa sustina trainerii
centrului Gifted Education cu un Kit special – Comenzi rapide, Carta drepturilor copilului gifted, “Ce fac, cand”,
Cui ma raportez, Cum comunic, etc
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Activitate internationala
2.02.2013 Asociatia a sustinut public necesitatea ca romanii sa intervina pe langa europarlamentari intr-un
Moment Decisiv pentru Sprijinul Copiilor cu Abilitati Inalte In UE
printr-o cerere oficiala catre MEPs romani! O propunere scrisa catre
Parlamentul European pentru a Sprijini Copiii Supradotati ai Europei,
(Gifted & Talented), a avut nevoie de ajutorul tău pentru a ii face pe
membrii delegatiei Romaniei (MEPs – Membri in Parlam European)
sa o semneze pana pe 19.02.2013
Mai sunt necesari 34 de membri ai Parlamentului European pentru a
fi semnata! 33 de membri in PE are Romania! Sa-i determinam sa o
semneze!
Propunerea a fost semnata de aproape 100 de membri in Parlamentul
European în primele câteva zile, ceea ce reprezintă aproximativ o
treime din necesar pentru acceptarea ei până în 19
februarie2013
Cererea Oficiala a Centrului Gifted Education, membru in ECHAEuropean Council for High Ability o gasiti publicata aici: click aici.
Detalii: http://giftededu.ro/cere-votul
7.03.2013 Am publicat Ultimele noutati in domeniul G & T la nivel
European- si anume, un scurt sumar al depozitiei Europarlamentarilor de mai jos, care au sustinut Short
summary of the Hearing on Support Talent and Creativity
23 January 2013, 10.00 – 12.00
Brussels, European Parliament, Room JAN6Q1
SPEAKERS:
Ms Kinga Gál, MEP (EPP), one of the proposers of the WD, chair and host of the meeting
Ms Mojca Kleva, MEP (S&D), one of the proposers of the WD
Dr. Anneli Pauli, Deputy Director General of DG Research & Innovation
Mr. Michael Privot, Director of European Network Against Racism
Prof. Franz Mönks former ECHA president
Prof. Péter Csermely, President of the European Council of High Ability (ECHA)
Pentru a fi sustinuta la nivel european propunerea scrisa a celor 4 MEPs pentru sustinerea gifted & talented la
nivel european – mai multe detalii aici despre aceasta declaratie fara precedent la nivel EU - grupurile
europarlamentarilor care au propus declaratia au organizat o conferinta pentru promovarea declaratiei. Un
scurt sumar al prezentarilor care au avut loc in cadrul evenimentului este exprimat mai jos.
Cei 4 europarlamentari proponenti (ii puteti adauga pe Facebook) sunt:
• Kinga Gal
•

Mojca Kleva

•

Barbara Lochbihler

Hannu Takkula (un amanunt interesant: este implicat ca membru fondator al scolii finlandeze din
Bucuresti)
Detalii: http://giftededu.ro/ultimele-noutati-in-domeniu
•

9.05.2013 In calitate de
membru al coalitiei Ocean
2012 pentru protejarea
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oceanelor

, Asociatia sustine prin indemnuri repetate ca ministrul roman Lucia Ana Varga delegat la UE
pentru Ape, Păduri şi Piscicultură: lucia.varga@cdep.ro; varga.lucia@yahoo.com sa se urce“la bord”, sa
stopeze ruinarea oceanele noastre și să lase stocurile de pește sa se recupereze!
Scrisoare Semnata de 131 de Ong-uri adresata Ministrului delegat al Romaniei privind Pescuitul Excesiv in
Europa
Detalii: http://giftededu.ro/pescuitul-in-europa-in-criza
Aparitii presa:

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

Promovare in MEDIA

“Copilul supradotat necesită o educaţie adecvată. Copiii speciali se irosesc în învăţământul de masă” Citeste
articolul din revista Avantaje.

34

Universitatea Vanderbuilt:
Copiii supradotati sunt probabil urmatoarea generatie de inovatori si lideri si totusi, cei extrem de inteligenti
sunt de multe ori invizibili în sala de clasa, fara o programa scolara adecvata, feedback de la profesor si
motivatia de a atinge potentialul maxim. Aceasta concluzie vine ca urmare a celui mai mare studiu stiintific al
copiilor supradotati realizat pe parcursul a 30 de ani de cercetatorii de la Universitatea Vanderbilt.
|Click pentru toata stirea

Un Calendar- O cale in dar: Personalitati marcante ale
societatii romanesti vorbesc despre timp intr-un calendar 2014 inedit, realizat pentru sprijinirea excelentei in
educatie. Bucuresti, 17 decembrie 2013: Lucian Boia, Emil Brumaru, Catalina Buzoianu, Emil Hurezeanu, Silvia
Kerim, Gabriel Liiceanu, Sorin Marculescu, Vintila Mihailescu, Ioana Parvulescu, Andrei Plesu, Elisabeta
Polihroniade si Antoaneta Ralian sunt cele 12 personalitati ale societatii si culturii romanesti care au participat
la realizarea unui nou concept de calendar, prin care acestia vorbesc tinerei generatii despre valoarea timpului
– din punct de vedere istoric, filozofic sau subiectiv. |Click pentru toata stirea

“Trio Zamfirescu sustine copiii supradotati printr-un concert la Bucuresti”
21 Octombrie 2013, Adevãrul Click aici
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“Copilul supradotat este cel mai normal copil de pe pamant”
21 Octombrie 2013, Revista Psychologies, Autor: Iuliana Alexa Click aici

“
“Florin Colceag: 80% din copiii cu capacități înalte ajung mediocri prin neimplicarea lor în programe de
dezvoltare a abilităţilor”
6 Martie 2013, Dascali.ro, Autor: Virgil Paraschivescu Click aici
2013: 07.02, de la ora 14:20, Paul Ardeleanu, Ambasador al Centrului Gifted Education a fost invitat in
emisiune la Realitatea TV, impreuna cu unul din copiii supradotati de la Centrul Gifted Education, Maria,
vorbind despre copiii cu abilitati inalte din Romania, cum ii recunoastem si de ce este important sa
descoperim si sa ii ajutam sa se dezvolte. Imagini: http://webtv.realitatea.net/live

Prezentarea Centrului Gifted la SpeakersArena, realizat de Ambasadorul Centrului Gifted Education
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Articol in Algemeine Deutsche Zeitung fur Rumanien despre Centrul Gifted Education, realizat de Aida Ivan
Click aici
“Copiii supradotaţi, viitorul ignorat al României”
26 Ianuarie 2013, Autor: Mihai Mincan, Adevãrul Click aici

Toate testele făcute în urma observării acestor copii în mediul lor normal, şcoală, printre prieteni, în relaţiile
interumane, tind să concluzioneze că o astfel de abilitate intelectuală atrage, pe plan emoţional, lucruri mai
degrabă negative.
Copiii supradotaţi se integrează social mai greu decât ceilalţi, sunt, de multe ori, izolaţi de restul copiilor, ba
chiar ajung să-şi pună întrebări despre capacităţile lor, întrebări care cauzează, de cele mai multe ori,
sentimente cumplite de vinovăţie. Este şi acesta un fel de paradox al vieţii: faptul ca o persoană care vede
lumea mai profund să fie marginalizată de restul, cei care consideră „normalul“ a fi media, jumătatea, clasicul,
banalul.

“Copiii supradotaţi, viitorul ignorat al României” Articol publicat in
Adevarul. 26 ianuarie 2013, 21:05 Realizat de Mihai Mincan.
Detalii: http://giftededu.ro/copiii-supradotati-viitorul-ignorat-al-romaniei
•

Asociatia a publicat “Povestea” proiectului. Detalii financiare. Marturisiri. Destinele a 200.000 de
copii
http://giftededu.ro/povestea-proiectului-detalii-financiare-marturisiri-destinele-a-200000-de-copii
• Asociatia a publicat un articol despre Toti copiii sunt gifted? Cei mai mulți părinți cred că copiii lor
sunt geniali. Dar este copilul tau „gifted”? Și oricum, ce înseamnă “gifted”?
Detalii: http://giftededu.ro/toti-copiii-sunt-gifted-cei-mai-multi-parinti-cred-ca-copiii-lor-sunt-geniali-dareste-copilul-tau-gifted-si-oricum-ce-inseamna-gifted
•

17.12.2013 Personalitati marcante ale societatii romanesti vorbesc despre timp intr-un calendar 2014 inedit,
realizat pentru sprijinirea excelentei in educatie
Bucuresti, 17 decembrie 2013: Lucian Boia, Emil
Brumaru, Catalina Buzoianu, Emil Hurezeanu, Silvia
Kerim, Gabriel Liiceanu, Sorin Marculescu, Vintila
Mihailescu, Ioana Parvulescu, Andrei Plesu, Elisabeta
Polihroniade si Antoaneta Ralian sunt cele 12
personalitati ale societatii si culturii romanesti care au
participat la realizarea unui nou concept de calendar,
prin care acestia vorbesc tinerei generatii despre
valoarea timpului – din punct de vedere istoric,
filozofic sau subiectiv. Calendarul, care poate trece si
drept o colectie originala de portrete, contine
raspunsul fiecareia dintre personalitati la intrebari
esentiale legate de gestionarea timpului, de rostul zilelor si de ritmurile vietii.
Intitulat sugestiv – Un calendar, o cale in dar -, proiectul este initiativa comuna a Asociatiei Culturale
Aedificatio si a companiei de PR si Public Affairs Links Associates, prin care se urmareste sprijinirea excelentei
in educatie pentru copiii supradotati promovata de Asociatia „Centrul Gifted Education”.
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„Calendarul acesta este un dialog intre generatii. O generatie a valorilor consacrate, ajunsa la maturitate, ofera
tinerei generatii propria perspectiva asupra timpului, a vitezelor diferite cu care acesta ne mana prin viata, a
spaimelor si bucuriilor care il insotesc. Este in egala masura o invitatie la reflectie asupra propriei vieti si a caii
de urmat pentru ca timpul dat fiecaruia sa nu fie un timp irosit. Este, in plus, un proiect generos, pentru ca
fondurile colectate din vanzari vor fi donate Asociatiei „Centrul Gifted Education”, o asociatie care sprijina
copiii supradotati ai Romaniei in drumul catre performanta”, a spus Gabriel H. Decuble, Presedintele Asociatiei
Culturale Aedificatio, intiator al proiectului.
„In Romania sunt foarte multe cauze de aparat, pentru ca sunt atat de multe lucruri care nu merg. Copii bolnavi
de cancer, copii abandonati, multa discriminare, batrani ai nimanui. Noi am ales de data aceasta sa ne
indreptam atentia si efortul spre partea luminoasa a Romaniei, de unde vine si speranta. Credem cu tarie ca
doar investind in educatia noii generatii Romania are o sansa la viitorul pe care il merita. Elevii care merg la
cursurile Asociatiei „Centrul Gifted Education” sunt viitoarea elita a Romaniei, iar ei trebuie incurajati, sustinuti
si promovati. Calendarul este un extraordinar instrument si pretext pentru a vorbi despre excelenta in
societatea romaneasca, despre nevoia de modele, despre cum noi, ca societate, intelegem importanta de a
sustine dreptul copiilor cu abilitati extraordinare la un invatamant performant. Dupa ce, anul trecut, am initiat
impreuna cu Asociatia Aedificatio proiectul celui mai rapid roman din lume, scris de 53 de scriitori, intitulat
„Mos Craciun & Co.”, iata ca, anul acesta, tot impreuna, am reusit sa gandim un proiect important, care nu
numai ca ajuta performanta, dar si ofera romanilor ocazia de a se intalni intr-un mod original cu gandurile unor
mari oameni ai societatii noastre despre timp si calea vietii”, a spus Corina Vintan, Directorul General al
companiei Links Associates, co-initiatoare a acestui proiect.
„Acest calendar este o bucurie enorma si o mare onoare pentru noi. Suntem impresionati si coplesiti de gestul
celor 12 personalitati care au participat la acest proiect. Fiecare poate juca rolul de model pentru elevii nostri si
avem credinta ca, dintre cei pe care noi ii ajutam astazi sa-si foloseasca la maximum inzestrarile native si
abilitatile, peste cativa ani, se vor afirma mari scriitori, jurnalisti, medici, oameni de stiinta, care, la randul lor,
vor juca rolul de modele pentru alti tineri. Dincolo de continutul cu totul special al calendarului, acesta este si o
poveste frumoasa, spusa in preajma Craciunului, despre adevarata resursa a Romaniei: inteligenta”, a declarat
Monica Gheorghiu, project managerul si unul dintre fondatorii Asociatiei „Centrul Gifted Education”.
Detalii: http://giftededu.ro/un-calendar-o-cale-in-dar

13.11.2013 Trio
Zamfirescu susţine copiii supradotaţi printr-un concert la Bucureşti
Cei trei chitarişti din Trio-ul Zamfirescu au concertat în Centrul Vechi al Bucureştiului pentru a-i sprijini pe copiii
cu abilităţi înalte (supradotaţi) din cadrul organizaţiei non-profit Gifted Education.
Un spectacol de forţă, pasiune, muzică şi imagini. Trei fraţi, fiecare cu chitara lui, aşezaţi pe strada Lipscani
adună zeci de oameni în jurul lor. Cântă la unison, fiecare cu ritmul lui sau toţi trei la aceeaşi chitară, iar
spectatorii îi aplaudă entuziaşti. Emoţia transmisă direct, comunicarea din priviri între ei şi public este mai
puternică decât ce se vedea la televizor când au participat la „Românii au talent”.
Detalii: http://giftededu.ro/trio-zamfirescu-sustine-copiii-supradotati-printr-un-concert-la-bucuresti
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Finantatori Nationali
•

•

Ca in fiecare an, multe dintre companiile de mai jos, (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. Sponsorizarile de mai jos se refera la intreaga perioada: 2010-2014
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

Sponsori
Multumim urmatorilor Sponsori care ne-au sustinut cu donatii pentru functionarea Scolii de Excelenta si
persoanelor care ne-au sustinut:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bionatura (donatii in bani si in natura)
Romtelecom (donatie in natura)
Schenker Romtrans (donatii in natura)
Trust Motors (donatii in bani)
Gedeon Richter (donatie in bani)
OMV Petrom (donatii in bani)
E on (donatie in bani)
Ipsen Pharma Romania (donatie in natura)
Orange Business Services (Equant) (donatie in natura)
Unicredit Unidea Foundation (Giftmatching 2010, 2011 si 2012)
Fundatia pentru Societate (donatie in natura)
Ateliere fara Frontiere(donatie in natura)
AEROTEH (donatii in bani)
Elite Art Gallery (donatie in natura)
Colorit (donatie in natura)
La Fantana (donatii in bani)
DPD (donatie in bani)
Links Associates (donatie in bani)
BSH ACCOUNTING SERVICES
Alpha Bank
CABINET DE AVOCAT CIUCA VILIAN
BANCA COMERCIALA ROMANA
EPOMARK TRADE SRL
PROCEMA MAINTENANCE SRL
UNICREDIT FOUNDATION VIA DURINI
NEI PANDORRA BUSINESS MANAGEMENT
T D PRO ELECTRIC SRL
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