Pe scurt
97% din potențialele
genii se pierd
Majoritatea copiilor supradotați subperformează.
Cauza principală: asincronia în dezvoltare (IQ mare
- peste 130, emoții puternice, integrare dificilă în
grupuri de copii de aceeași vârstă).

Performanță, copilărie
sau ambele?
Vedem în jurul nostru “genii neînțelese” și ne întrebăm
de ce mulți oameni geniali nu au prieteni, viață socială.
Unii ar presupune că pentru a obține performanță
înaltă, fericirea va trebui sacrificată.

Doar metode inovative, care pun în centrul activității de predare copilul cu nevoile lui individuale (emoționale, sociale, cognitive),
pot valorifica potențialul copiilor supradotați într-un mod eficient pe termen lung.
Liderii de mâine se formează astăzi.

O SOLUȚIE = ȘCOALĂ ALTERNATIVĂ

Pe scurt

Oamenii cu cea mai vastă și relevantă experiență în educația
copiilor supradotați, expertul internațional în educația de
excelentă, Florian Colceag și Monica Gheorghiu,
prin asociația non-profit Centrul Gifted Education,
ne propun

Monica Gheorghiu, MBA
11 ani de experiență în educația copiilor
supradotați
Femeia Anului 2012 pentru Apărarea și
Promovarea Drepturilor Copilului

înființarea primei școli
pentru copiii supradotați

Florian Colceag
Expert internațional în educația de excelență
Doctor în economie
Record mondial:
84 medalii la olimpiade internaționale de
matematică

Timeline
Leonardo Gifted School
O școală alternativă pentru copii supradotați
Căutăm finanțare în valoare de 284.204 EUR pentru ca 30 de copii să poată începe cursurile la Școala Leonardo în 1 Octombrie 2016 sau in 15 septembrie 2017
Tipuri de finațare: redirecționare fără cost a 20% impozit pe profit, fonduri CSR, donații și sponsorizări de la persoane fizice și companii

Scenariu 1
Live 1 Oct 2016

realizat

realizat

1 Aug 2016

15 Sep 2016

sau
Scenariu 2
Live 15 sept 2017

realizat

realizat

1500+ potențiali elevi

73 potențiali traineri

1500 copii testați în
screening-urile
naționale
48 copii au încheiat
sau sunt aproape de
finalul celor 8 etape de
selecție pentru școală*

cei 73 de potențiali
traineri sunt:
mentori cu care
asociația colaborează
deja,
profesori recomandați
de prof Colceag
și profesori cu care
Centrul Gifted
Education a colaborat
până acum

1 Feb 2017
284.204 EUR Finanțare
BURSE 195.000 EUR (30 de burse x
6.500 eur)
+ BARTERE 82.204 bartere sau
finanțare
= subtotal 284.204 EUR finanțare
din sponsorizări, donații, bartere,
redirecționare a 20% din impozit pe
profit
+ PARINȚI 120.000 EUR (30 copii x
4000 eur)
= TOTAL 404.204 EUR pentru 30 copii

realizat

Spațiu
A fost incheiat protocol de
inchiriere a Conacului
Golescu Grant (“Palatul
Copiilor din sect 6, zona Pod
Grant)

Timeline
Căutăm finanțare în valoare de 284.204 EUR pentru ca 30 de copii să poată începe cursurile la Școala Leonardo în 1 Octombrie 2016 sau in 15 septembrie 2017
Tipuri de finațare: redirecționare fără cost a 20% impozit pe profit, fonduri CSR, donații și sponsorizări de la persoane fizice și companii

Scenariu 1
Live 1 Oct 2016

Scenariu 2
Live 15 sept 2017

30 aug 2016

partial realizat
/15 sept 2016

sau

sau

25 feb 2017

partial realizat
/30 apr 2017

30 cadre didactice

Autorizații școală

Semnăm contractele
cu cadrele didactice
(profesori și mentori),
cu psihologi,
coordonatori
educaționali si restul
personalului.
Training cadre
didactice

Suntem deja școală candidat și
autorizată ca școală britanică
prin COBIS
Suntem în curs de acreditare ca
școală britanică prin COBIS în
sistemul International British
Schools
Am inceput procesul de
autorizare (MECT) funcționare
școală.
Autorizatii functionare: sanitara,
autorizatie provizorie de
functionare ARACIP, aviz PSI.

1- 15 sept 2016
sau
1 apr - 15 iun 2017
Activitati pentru
elevii in proces
de inscriere
Vom organiza mici
evenimente in noul
spatiu, in special
pentru elevii in
selectie. Scopul
evenimentelor este sa
ii familiarizeze pe
copii cu profesorii si
cu spatiul scolii.

20 sept 2016
sau
15 iun 2017

30 elevi înscriși
Continuăm procesul
de recrutare si
selectie
Semnăm contracte cu
părinții celor 30 de
elevi

Cum definim copiii supradotați?

Copiii cu IQ* peste 130
și, de obicei,
cu EQ si SQ sub medie

Copiii care ar putea cu
ușurință să învețe cu 2-7
clase
peste vârsta lor fizică

În clasele eterogene, copiii supradotați
sunt mai degrabă remarcați pentru
problemele
pe care le creeaza**, decât pentru
adevăratul lor potențial (au EQ* și SQ*
sub medie)

“A avea inteligența unui adult și trăirile unui copil
combinate într-un trup de copil
înseamnă să trăiești anumite dificultăți.” (Hollingworth, 1942)
* IQ= intelligence quotient, EQ=emotional quotient, SQ= social quotient

** centralizarea unor studii : http://giftededu.ro/resources/Beneficiile-educatiei-copiilor-supradotati-Cercetari-internationale.pdf

Care sunt rezultatele copiilor supradotați în mediile școlare clasice?

Copiii supradotați care nu
întâlnesc alții cu care să
împartă pasiunile lor riscă să
se simtă excluși, devenind
aroganți sau mediocri

“80% din copiii cu
capacități înalte ajung
mediocri prin
neimplicarea lor în
programe de dezvoltare a
abilităţilor” și “doar 3%
dintre copiii supradotați
reusesc în viață”*

Școlile existente în care învată copiii
supradotați ar trebui să ofere, printre
altele, opțiuni de tipul:
- consiliere pentru descoperirea
abilităților
- consiliere psihologică
- activități de enrichment coordonate
de mentori pentru dezvoltarea EQului,
- curriculum diferențiat,
- recompactarea curriculumului,
- accelerarea materiei,
- tunneling (doi ani într-unul)
Acest lucru NU se întamplă în școli.

*studiu realizat din 1974 pana in prezent http://www.evz.ro/doar-3-dintre-copiii-supradotati-reusesc-in-viata-907227.html

Care sunt pentru România beneficiile unei școli pentru copiii supradotați?

Creștere PIB

Copiii supradotați educați conform
nevoilor și potențialului lor
au ca impact creșterea PIB-ului
tării respective*

Dezvoltare

Leadership Inspirational

Ei înregistrează de 2 până la 8
ori mai multe brevete de
invenție decât restul populației
**

Acești copii pot deveni lideri
inspiraționali ai societății de mâine.
În școală ei învață ca fiecare dintre
noi putem face diferența iar
principiul “Pay it Forward” este unul
din principiile centrale ale școlii.

Atât țările dezvoltate cât și tări din Europa Centrală și de Est au deja școli pentru copiii supradotați

*sursa: “Cognitive Capitalism: The Effect of Cognitive Ability on Wealth, as mediated through scientifici Achievement and Economic Freedom”, Heiner
Rinderman, James Thompson, May 2011**
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Despre Leonardo Gifted School
Metode inovative în educație
copii sunt “driveri” - profesorii sunt facilitatori

Big Picture Learning

- copii supradotați învață în ritmul propriu
- cursurile (orele de curs) nu au durată fixă

SOLE - Self Organised Environment

- profesorii fac legătura între subiectele predate și utilitatea
lor în viață
- conținutul orei se adaptează în funcție de dinamica
grupului și de interesele copiilor

CORT - DeBono Lessons
Higher Order Thinking Skills
Whole Brain Teaching

- planul de lecție aproape nu există; există planul anual de
dezvoltare individuală
- accentul se pune pe întrebări deschise, pregătite de
profesori ca un start al discuției

Dezvoltă:
- gandirea laterală
- creativitatea
- spiritul de echipă
- proactivitatea
- abordarea constructivă
- autonomia în învățare
- copii învață să judece lucrurile
pentru ei inșiși
- învață să învețe
- devin mai încrezători în forțele proprii

- se încurajează dezbaterile și cercetarea

* IQ= intelligence quotient, EQ=emotional quotient, SQ= social quotient

Despre Leonardo Gifted School
Școala pe care Einstein ar fi fost fericit să o urmeze

8 etape de selecție
la standarde internaționale
Curricula britanică internatională ca
bază și o abordare hands-on,
multidisciplinară.
Curricula de bază si orele de enrichment
sunt predate de profesori cu duble sau
triple specializări, experți sau personalități
consacrate, care predau din pasiune și au
experiență de lucru cu copiii supradotați

Se lucrează atât la dezvoltarea
cognitivă cât și la dezvoltarea
emoțională și socială (EQ* si SQ*)

Îi pregătește pentru
domenii pe care
astăzi nu ni le
putem imagina

Activități împreună cu copii din alte
școli (inclusiv activități de predare)
ȘCOALA PĂRINȚILOR
program dedicat părinților acestor copii;
coordonat de psihologi și consilieri
educaționali

Zilnic, enrichment-ul va aduce măiestria pe înțelesul copiilor prin mentori cu duble sau triple specializări, experți sau personalități
consacrate care predau din pasiune și au experiență de lucru cu copii supradotați.
Prof FLORIAN COLCEAG va fi unul din mentorii copiilor peste 9 ani
* IQ= intelligence quotient, EQ=emotional quotient, SQ= social quotient

Despre Leonardo Gifted School
Școala pe care Einstein ar fi fost fericit să o urmeze

În septembrie 2017 școala se
poate deschide cu
1 grup de 6-9 ani (15 copii) și
1 grup de 9-12 ani (15 copii)

Primul an în
București.
În următorii ani se
poate extinde în
țară.

Începând cu 2018:
- extinderea numărului de grupe
și vârste în București
- demersuri pentru formarea
unor grupe sau școli în țară
- demersuri pentru formarea
ciclului gimazial in București
- finanțarea campusului verde
Emil Palade

Despre Centrul Gifted Education,
Desinițatorul și coordonatorul școlii

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.

Pe parcursul a 5 ani
s-au acumulat peste 1500
de ore de lucru direct cu
copiii supradotați, peste
1000 de copii testați la
standarde internaționale
și peste 150 de copii au
frecventat programul
academic de weekend al
asociației.

Ca urmare a succesului
obținut (100% satisfacție în
rândul copiilor supradotați), și
pentru a acoperi o nevoie
socială reală, reflectata și de
cererile părinților, Centrul
Gifted Education iși propune
să lanseze în septembrie
2016 școala Leonardo Gifted
School.

Asociația este condusă de Monica Gheorghiu,
sub îndrumarea expertului internațional în educație de excelență, Florian Colceag

Cele mai recente activități Des
ale Centrului Gifted Education

KIDx

Conferința Națională pentru Părinți Nevoile Copiilor Supradotați

Bright Summer Program

Formare Traineri

Graduare Școala de Excelență
(program de weekend)

Întâlnire a Prof Florian Colceag cu copiii
din programele Centrului Gifted Education

Despre Fondatorii
Des Proiectului
11 ani de experiență în educația copiilor supradotați
MONICA GHEORGHIU, MBA

Premiu Femeia Anului 2012 pentru Apărarea și Promovarea Drepturilor Copilului
Nominalizată în Top 125 Femei Antreprenor 2011 (proiect Avon)
A contribut semnificativ la pregătirea legii 17/2007 pentru educația copiilor
supradotați, capabili de performanță înaltă
Bursier Soros la CEU Business School
Weatherhead School of Business SUA (top 10 Entrepreneurship Schools in USA, top
50 Most innovative business schools in USA)
membru Mensa UK
2012 - pres - Project Manager - CENTRUL GIFTED EDUCATION
2010 - 2013 - Marketing Manager - CUT-E ROMANIA
2008 - 2009 - Management Consultant - HOSTWAY ROMANIA
2007 - pres - Freelancer, Management consultant
2006 - 2008 - Marketing and Online Sales Manager - INFOSPEED
2005 - 2009 - PR Manager - EDUGATE
2005 - 2006 - eMarketing Programs Manager - ORACLE UNIVERSITY EMEA
2004 - 2012 - Project Manager - IRSCA GIFTED EDUCATION
2001 - 2003 - eMarketing Manager - BITDEFENDER
https://www.linkedin.com/in/moniq

Despre Fondatorii
Des Proiectului
FLORIAN COLCEAG
expert internațional în educația de excelentă
doctor în economie

Profesorul Florian Colcean, „antrenorul de genii” cum este supranumit, este
Doctor în economie, autor al unor teorii pe complexitate, specialist în
modelare matematică, membru al Clubului de la Roma alături de cei mai
mulţi laureaţi Nobel şi preşedinte al Institutului Român pentru Studii şi
Cercetări Avansate Gifted Education, psihopedagog.
A făcut un master în problemele de educaţie ale copiilor supradotaţi la
Universitatea de stat din Utah. A studiat zilnic şi a lucrat la cel mai mare
centru de profil din Oklahoma.
S-a întors în România în 2001. A demisionat din învăţământ şi a înfiinţat
Organizaţia non-profit IRSCA Gifted Education.
Lucrează zilnic cu copii supradotați, ține cursuri pentru profesori și părinții și
luptă pentru concretizarea unui învăţământ care să pună în valoare abilităţile
înalte ale copiilor din România.
detalii în slide-urile următoare

Despre Fondatorii
Des Proiectului
FLORIAN COLCEAG
expert internațional în educația de excelență
doctor în economie
cea mai vastă experiență în Romania (20 de ani) în educația copiilor supradotați
Record mondial: 84 medalii la olimpiade internaționale de matematică, din care 60 de
aur (obținute de elevii pregătiți)
>300 de elevi antrenați pentru olimpiadele naționale și internaționale de matematică

Membru în organizații profesionale și academice
CLUBUL DE LA ROMA
WORLD COUNCIL FOR GIFTED AND TALENTED CHILDREN
EUROPEAN COUNCIL FOR HIGH ABILITY
NETWORK FOR YOUTH EXCELLENCE
CONACO (Consiliul Național al Competitivității)
Hub AUSTEGA, organizația australiană pentru Gifted Education
ASIA-PACIFIC FEDERATION
BRITISH COLUMBIA GIFTED EDUCATION
CENTRUL PENTRU STUDII COMPLEXE BUCURESTI

Despre Fondatorii
Des Proiectului
FLORIAN COLCEAG
expert internațional în educația de excelență
doctor în economie

Experiență profesională
2009 : doctor în economie - ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI
2003-2012 : Preşedinte IRSCA GIFTED EDUCATION,
PREŞEDINTE EDUGATE
• 2003 Director de dezvoltare S.C. DONALD
• 2002-2003: Designer de soft educaţional în SOFTWIN Bucureşti
• 2001-2003: Cercetător în CENTRUL PENTRU STUDII COMPLEXE BUCURESTI
• 2000-2001: Masterat în UTAH STATE UNIVERSITY
• 1999 : bursier pe specialitatea “Gifted Education” la UNIVERSITATEA DIN
OKLAHOMA
• 1991-2000: Profesor matematica gradul 1 la Liceul de Mecanică Fină Bucuresti
• 1990-1991: Inspector General în Ministerul Educaţiei
• 1986-1990: Profesor matematică gradul 2 la Liceul Mihai Eminescu Bucureşti
• 1978-1986: Profesor matematică definitiv la Şcoala 78
Cercetare
Politici educaţionale şi dezvoltare de curriculum în diferite sisteme de educaţie
• Evaluări în educaţie mondială
• Modelare în economie, sustenabilitate, dezvoltare, globalizare, fonduri europene
• Utilizarea instrumentelor complexităţii în modelarea crizelor
• Cateva articole pot fi citite pe: www.sustainability-modeling.eu, http://
www.austega.com/florin/

Parteneri academici ai Leonardo Gifted School
• COBIS - Leonardo este “candidate school”
• Reprezentant EUROPEAN COUNCIL FOR HIGH ABILITY in Romania:
European Talent Point
• Membru AERO - ALTERNATIVE EDUCATION RESOURCE ORGANIZATION
• Reprezentant exclusiv al BPLUSA - BIG PICTURE LEARNING DESIGN in
Romania
• Misiunea BPLUSA este educarea unei națiuni, cu o educatie
individualizata pentru fiecare copil.
• Sustinut de :
• Simon Fraser University- Faculty of Education
• University of Connecticut - Neag School of Education
• Universitatea Bucuresti - Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
• Proiect auditat si recomandat de: CEU Business School si John Hopkins
Business School
International Audit Global Consulting Project:

De ce avem nevoie pentru buna funcționare a școlii
Categorie

Sursa

Suma

Burse de studiu

SPONSORIZARE,
DONATII,
redirectionare 20%
impozit pe profit

6500 EUR
X 30 elevi

Bartere sau
finantare

SPONSORIZARE,
DONATII,
redirectionare 20%
impozit pe profit

89.204 EUR

SUBTOTAL FINANTARE TERTI
Taxe de
scolarizare

PARINTII
copiilor care doresc
sa urmeze cursurile

4000 EUR/an
x 30 elevi

DDL

Alte informatii

1 iun 2017

Pot fi oferite si burse de studiu integrale (10.500
EUR/elev, de exemplu pentru elevi cu IQ peste 140
sau alte criterii stabilite de finantator)

195.000 EUR

89.204 EUR

15 iun 2017

Echipament IT, mobilier, consumabile birotică,
servicii de catering, mașini și servicii de transport
elevi, combustibil mașini, servicii de comunicare,
servicii de telefonie și internet, gaz, electricitate,
servicii de pază, chirie, servicii de HR

284.204 EUR

120.000 EUR

SUBTOTAL FINANTARE PARINTI

120.000 EUR

TOTAL PROIECT / PRIMUL AN

404.204 EUR

15 iun 2017

15 sept prima rata sau suma integrala
(februarie 2018 ultima rata)

În urmatorii ani, vom crește numărul de copii în școală,
ceea ce va duce la reducerea costului/elev.

Vreți să ne sprijiniți?
Acestea sunt câteva opțiuni:

20% impozit pe profit
Puteți redirecționa
20% din impozitul pe
profit al companiei
dumneavoastră, în
limita a 0,5% din cifra
de afaceri.
În fiecare trimestru.

Fonduri CSR

2% impozit pe venit

Puteți aloca o parte
din bugetul de CSR al
companiei pentru
burse de studiu
parțiale sau integrale.

Ca persoană fizică,
puteți redirecționa 2%
din impozitul pe venit
în fiecare an.

Donație
Ca persoană fizică sau
companie, puteți face o
donație în bani,
obiecte, servicii sau
consultanță

Formularele 200, 230 și contractul de sponsorizare sunt disponibile aici: http://leonardoschool.ro/sponsors
Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la contact@leonardoschool.ro

Cum te răsplătim?
Fără să exagerăm, cea mai mare rasplată pentru tine este faptul că vei contribui la formarea liderilor de mâine.
Până atunci, noi iți arătăm recunostința că ești un vizionar, și iți oferim beneficiile de mai jos.

Menționarea în media audio-vizuală ce prezintă acțiunea
sponsorizată
Nominalizarea sponsorului și a logo-ului pe materialele
de prezentare a școlii (afișe, mape, pliante, flyere etc.)
Nominalizarea sponsorului și a logo-ului pe prima pagina
a site-ul școlii www.leonardoschool.ro
Link exchange-uri între paginile web ale Școlii și ale
sponsorului, in pagina dedicata sponsorilor.
Prezența în comunicatele de presă ce menționează
acțiunea sponsorizată
Menționarea pe Wall of Fame care va fi permanent
pozitionat la intrarea în școala Leonardo Gifted School
Nominalizarea în Anuarul publicat în cadrul asociației
(Anuarul Sponsorilor)

Finanțator Principal

Sponsor

Susținător

(peste 45.000 lei)

(4.500 - 44.999 lei)

(100-4.499 lei)

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

Pentru detalii despre școală (www.leonardoschool.ro),
redirecționarea a 20% impozit pe profit, 2% impozit pe venit, fonduri CSR, sponsorizări sau donații,
vă rugăm să ne contactați

Monica Gheorghiu
Președinte Centrul Gifted Education și fondator Leonardo Gifted School
contact@leonardoschool.ro
0735 759 539

