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Primul Centru Gifted Education din România
pentru copii supradotaţi
Îndrăzneşte să susții copiii supradotaţi !
“Eu cred în dreptul inalienabil al copiilor
supradotaţi de a învăţa la nivelul înalt al abilităţilor
lor” Monica Gheorghiu, project manager
„Prin gifted education se respectă natură divină a
omului și nu omul marfă, omul de consum. Noi
promovăm omul creator omul capabil să-și dezvolte
potențialele” F. Colceag
Copiii supradotati se nasc, nu sunt creati. Totusi,
“Indiferent cat de supradotati, copiii nu-si dezvolta
darurile, harurile, fara un parinte sau un tutore care
sa ii incurajeze, sa ii stimuleze si sa ii
impulsioneze.”(Winner, 1996). Principiul “nature and nurture” este fundamental in educatia copiilor
supradotati: existenta abilitatilor inalte cat si hrana abilitatilor inalte sunt ambele esentiale.

•
Cine? 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.
•
Ce proiecte de viitor? Proiectul nostru de viitor este construcţia unei Şcoli Verzi Zero energy de
educaţie bazată pe tehnologii verzi, dedicată copiilor cu inteligenţă înaltă, care să reprezinte cea mai
modernă instituţie de educaţie, inovativă ca design, independentă energetic, un best practice al unei
construcţii cât şi al unui mediu educaţional unic de hrănire şi de încurajare a supradotarii umane şi
inteligenţelor multiple.
•
Recomandări: Proiectul este recomandat internaţional, sprijinit de legislaţia naţională (Legea
17/2007, Legea 1/2011 secţiunea 14), susţinut de un număr reprezentativ de Ambasadori profesionişti şi
Ambasadori prin Excelenţă, sprijinit de comunităţile şi experţii de profil din Germania, SUA, UE
•
Parteneri: Suntem Parteneri ai Universităţii Babes-Bolyai şi ai Universităţii Bucureşti, Facultatea
de Ştiinţele Educaţiei şi Psihologie. Suntem European Talent Point, membri ECHA-European Council for
High Ability, şi WCGTC- World Council for Gifted and Talented Children. Internaţional, suntem susţinuţi
de Simon Fraser University – Faculty of Education, şi University of Connecticut- Neag School of
Education.
•
Audit: Proiectul este auditat şi recomandat de două Universităţi Internaţionale, CEU Business
School şi Johns Hopkins Carey School of Business.
De ce îi susţinem pe ei? Copiii cu abilităţi înalte au nevoi speciale şi un risc social înalt (97% dintre
•
copiii supradotaţi se ratează conform normelor sociale, potrivit unei cercetări în UK în 2010, ceea ce face
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din acest lucru un tabu, în domeniul educaţiei: an de an are loc o uriaşă risipă umană), fapt confirmat de o
întreagă literatură de specialitate. Copiii cu abilităţi înalte au nevoie de un program special de educaţie
diferenţiată, conform legii 17/2007 şi tuturor recomandaţilor internaţionale, care să-i ajute să îşi
descopere abilităţile şi inteligenţele multiple şi să le dezvolte pentru toată viaţa. Şcoală de Excelenţă este
locul unde se face educaţie la nivelul abilităţilor înalte ale copiilor. Pentru un copil, este o şansă unică de
a se dezvolta într-un mediu de hrănire care urmăreşte dezvoltarea armonioasă pe toate planurile
•
Câţi sunt supradotaţi? 2% dintre oameni la nivel mondial sunt supradotaţi. În România este
foarte posibil să fie dublu, 4%. Iar în rândul copiilor de 3-12 ani, procentul de supradotaţi este posibil să
fie de 10%-20%. Centrul Gifted Education, a testat această ipoteză iar în luna mai 2010 au fost selecţionaţi
aproximativ 1000 de copii cu vârste între 9-13 ani, dintre care au fost testaţi 835. Testarea (cel mai amplu
proiect de testare a inteligentei realizat in Romania), realizată la standarde mondiale, a reflectat un
rezultat impresionant: 338 de copii au fost identificaţi cu inteligenţă superioară, clasându-se în primii 5%
dintre copiii de vârsta lor. Acest lucru ne demonstrează nevoia acută pentru educaţie diferenţiată. Din
acest motiv am creat programul de formare pentru aceşti copii.
•
Cati? 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 250 de ore de formare per grupa sau 750
de ore anual, 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 480 de ore de formare, evenimente, workshopuri. 60% dintre participanti au fost
bursieri sociali „Pay it Forward”. Incepand cu anul 2012, procentul de bursieri se ridica la 30%. In anul
scolar 2012-2013, au primit burse sociale 11 de copii, in valoare totala de 16100 eur. In anul scolar 2015,
au primit burse 10 copii din totalul de 25 de copii in valoare totala de 19355 eur.
Rezultate? Peste 2000 de ore de lucru cu copiii supradotati printr-o educatie diferentiata conform legii
17/2007 si legislatiei internationale:
În anul scolar 2010-2011, 45 de copii au urmat cursurile Şcolii de Excelenţă, constând în
peste 750 de ore de formare, peste 20 de cursuri, evenimente, workshopuri. 90% dintre
participanţi au urmat cursurile gratuit. Bursele „Pay it forward” s-au ridicat la 109350 EUR.
În anul anul scolar 2011-2012, peste 60 de copii au urmat cursurile Şcolii de Excelenţă,
cursuri ce acumulează peste 160 de ore de formare per grupa, sau 480 de ore de formare
per an, evenimente, workshopuri. 60% dintre participanţi au fost bursieri sociali. Bursele
„Pay it forward” s-au ridicat la 90.600 EUR.
În anul scolar 2012-2013, au primit burse sociale 11 de copii si procentul de bursieri s-a
ridicat la 30%. Burse de studiu „Pay it forward” oferite totale in 2012-2013: 16100 EUR.
În anul scolar 2013-2014, datorită condiţiilor precare ale economiei, 47% dintre copii au
primit bursă parţială sau integrală. Burse de studiu „Pay it forward” oferite: 22444 EUR.
În anul scolar 2014-2015, datorită condiţiilor precare ale economiei, 40% dintre copii au
primit bursă parţială sau integrală (10 copii au primit Burse de studiu „Pay it forward” dintrun total de 25 de copii, in valoare de 19355 EUR)
În 2015-2016, datorită condiţiilor precare ale economiei, 36% dintre copii au primit bursă
parţială sau integrală (9 copii au primit Burse de studiu „Pay it forward” in valoare de 19200
EUR)
În 2016-2017, 5% dintre copii au primit bursă integrală (1 copil a primit Bursa de studiu
„Pay it forward” in valoare de 2700 EUR)
Avem 100% satisfacţie din partea copiiilor (conform Raportului pe 2014 privind gradul de
satisfactie a beneficiarilor programului academic
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Repere:

>950

1

Progam unic în România de Şcoală de
Excelenţă, program de Gifted Education, un
Tineri Membri ai asociaţiei, în urma
program
care generează 100% satisfacţie în
testărilor la nivel internaţional cu teste
rândul
copiilor
cu inteligenţă înaltă, cu
de ultima oră: MPRSP, WISC IV si SONReuşite
extraordinare,
şi care a generat o
R, le-au fost recunoscute abilităţile
extraordinară
energie
în
comunitate,
înalte cognitive
antrenând atât copiii, cât şi părinţii şi
profesorii (Şcolile de Vară), realizat pe
parcursul anilor 2010-2017

15

3
Şcoli ale Educaţiei de EXCELENTĂ în
România pentru parinti si profesori.
Centrul Gifted Education a organizat 3
Şcoli ale Educaţiei de Excelenţă din
România (Septembrie 2010, August
2011 şi Iulie 2012) şi din Uniunea
Europeană unde peste 160 de cadre
didactice, părinţi au participat pentru a
se forma în educaţia de excelenţă.

Recomandări din partea organizaţiilor
naţionale şi internaţionale

http://giftededu.ro/sustinere-sirecomandari/

>2000

de ore de expertiză

de lucru cu copii supradotaţi

27

30

Ambasadori pledează pentru susţinerea
cauzei copiilor supradotaţi:

nivel internaţional pentru a construi
primul Centrul dedicat copiilor
supradotaţi

de lucrări de artă donate la

http://giftededu.ro/proiectul/ambasadori/

www.giftededu.ro/galeria

90%
90% din 45 de copii în 2010 au
participat 100% integral cu bursă, i.e.
40 de copii au participat gratuit în acest
program care a însumat în total peste
750 de ore de studiu și o serie de
Întâlniri cu Mentori cu personalități
românești („Seria Dialoguri cu
Mentori”)

60%

30%

60% dintre copiii participanţi la Şcoala 30% dintre copiii participanţi la Şcoală de
de Excelenţă au fost bursieri în 2011
Excelenţă au fost bursieri în 2012

50%

47%

Un număr imens din copii supradotaţi 47% dintre copiii participanţi la Şcoală de
sunt gifted underground, ascunzându-şi Excelenţă au fost bursieri în 2013
calităţile pentru a nu fi supuşi

100%

Programul cunoaşte

100% Satisfacţie în rândul copiilor
supradotaţi participanţi la Şcoala de
Excelenţă

38% 835
din

copii

testaţi în Mai 2010 la nivel
internaţional pentru descoperirea
inteligenţei cognitive în cel mai amplu
program de descoperire a inteligenţei
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pedepselor mediului lor social şi pentru
a fi acceptaţi în colectivităţi. Procentul
de gifted underachievers- care în ciuda
abilităţilor şi calităţilor lor naturale au
rezultate slabe la invatatura- este de 47% dintre copiii participanţi la Şcoală de
asemenea enorm. Statisticile mondiale Excelenţă au fost bursieri în 2014
arată că peste 50% dintre copii
supradotaţi nu au succes social sau
profesional la vârsta adultă (sursa:
National Commission for Excellence în
Education, US)

47%
40%

Copiii Gifted sunt printre cei mai expuşi
riscurilor sociale. Sistemul educativ
descurajează în mod continuu peste 40%
dintre copiii supradotaţi, anume vizualii
spaţiali, ce au o dominantă funcţională a
emisferei cerebrale drepte. Aceştia gândesc
în imagini în timp ce sistemul oficial
utilizează cuvinte pe care vizualii spaţiali
trebuie să le transforme în imagini, să
gândească în imagini, apoi să retranscrie
rezultatul în cuvinte pentru a fi evaluaţi în
cuvinte.

7

Evenimente anuale: 2010, 2011,

>500

Voluntari copii au donat

copiilor realizat în România au
inteligenţa de nivel superior. La
Programul Pilot de testare au
participat peste 1000 de copii cu
vârste 9-12 ani din 21 de şcoli
(aproximativ 7 copii din fiecare clasă în
arealul claselor primare 3-6), din
Sectorul 6 Bucureşti, într-un program
pilot, urmărindu-se identificarea unui
prim grup de 30 copii cu potenţial
înalt. Centrul a fost lansat în 11
septembrie 2010. Selecţia s-a încheiat
cu peste 40 de copii incluşi la o Şcoală
de Excelenţă pentru a se realiza primul
centru Gifted Education pentru copii
cu abilităţi înalte
http://giftededu.ro/primul
http://giftededu.ro/lansare
http://giftededu.ro/publicamrezultatele

1

Campanie media anuală de

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 de
artă pentru a se realiza primul centru Gifted conştientizare şi de comunicare a
recunoaştere a abilităţilor înalte. Un
nevoilor de educaţie diferenţiată ale
Education pentru copii cu abilităţi înalte
eveniment glorios al copiilor cu abilităţi
copiilor cu nevoi speciale de educaţie,
înalte, în care pentru prima dată la nivel www.giftededu.ro/daumaideparte
a şanselor egale la educaţie pentru
copiii din medii sociale defavorizate şi
social le sunt recunoscute abilităţile în
de promovare a noilor tehnologii
mod public.
didactice inovative (Aprobare CNA
pentru campanie socială)
http://giftededu.ro/proiectul/partene
Eveniment KIDx de Dezbatere
ri-si-sustinatori
Nationala a Educatiei de catre copiii
supradotati: 5 decembrie 2015

1

http://giftededu.ro/conferinta-copiilordespre-educatie/
https://www.facebook.com/giftedkidx/
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Prin ce este Şcoala de Excelenţă diferită de orice şcoală?
În primul rând pentru că generează 100% satisfacţie în rândul
copiilor supradotaţi.
Peste 24 de diferentiatori in invatare intr-un program dedicat exclusiv copiilor cu abilităţi înalte (peste
2000 de ore de expertiză de lucru direct cu copiii supradotaţi în intre 3-14 ani)
Selecţie la nivel internaţional (Teste IQ: WISC IV, SON-R, MPRSP) in mai multe etae
Scoala Parintilor –parteneriat scoala-parinti
Urmărim un scop final: integrarea socială, umană şi profesională a viitorului adult
O Şcoală transformatoare unde urmarim perspectiva copilului supradotat, intr-un mediu sigur si
predictibil, cald si suportiv emotional, unde copilul supradotat învaţă să-şi asume propria
dezvoltare personală şi devine încrezător în abilităţile şi forţa sa, pentru a reuşi în viaţă.

©Centrul Gifted Education, Şcoala de Excelenţă dedicată exclusiv pentru
copiilor supradotaţi
Cartea noastră de vizită
Am devenit in 2016 European Talent Point ca
recunoastere a activitatii noastre derulate la standarde
internationale
Proiectul, recomandat internaţional, sprijinit de legislaţia
naţională (Legea 17/2007, Legea 1/2011 secţiunea 14), susţinut de
un număr reprezentativ de Ambasadori profesionişti şi Ambasadori
prin Excelenţă, sprijinit de comunităţile şi experţii de profil din
Germania, SUA, UE, este auditat şi recomandat de două
Universităţi Internaţionale, CEU Business School şi Johns Hopkins
Carey School of Business.
Am acumulat peste 2000 de ore de expertiză în lucrul cu copiii supradotaţi. În proiect sunt antrenaţi peste
50 de experţi, traineri, specialişti, psihologi şi asistenţi studenţi. Le mulţumesc pentru dedicaţia, pasiunea şi iubirea
pe care le dăruiesc! Sunt extraordinari şi nimic nu face un proiect mai puternic şi mai special, decât oamenii, cei care
fac proiectul să fie viu! Eu suntem foarte mândră de ceea ce am reuşit împreună, şi fiecare membru al echipei mele
ştie că are un rol excepţional în a modela sufletele şi mediul de învăţare în care acţionăm toţi. Fiecare membru al
echipei este auto-motivat şi mândru de ceea ce realizează pentru copii. Noi toţi suntem aici, în acest proiect, într-un
proces de învăţare şi dezvoltare personală, pe care ni-l asumăm personal. Învăţăm unii de la alţii, într-un mediu care
încurajează dezvoltarea potenţialului personal!
Acumulăm un număr de peste 24 de diferenţiatori cheie în proiect, ca elemente care fac ca procesul nostru
educaţional să fie unic, şi să depăşească orice performanţe atinse în educaţie în acest moment în alte instituţii de
educaţie
Întregul proces de selecţie şi evaluare se realizează la standarde internaţionale
Anual pregătim cu peste 30 de ore în domeniul educaţiei diferenţiate profesorii şi psihologii care lucrează în
proiect, prin Şcolile de Vară. Practic, noi respectăm legea 17/2007. Asta pentru că ne numărăm printre cei care au
susţinut direct trecerea legii prin Parlament şi tot noi dorim să o promovăm şi să insităm ca ea să fie respectată.
Suntem European Talent Point, Membri ECHA- European Council for High Ability; parteneri academici cu
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, recunoscuţi şi susţinuţi pentru activitatea
noastră în domeniul educaţiei copiilor supradotaţi de Universitatea Connecticut, Neag School of Education şi Simon
Fraser University, Faculty of Education.
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Noi am descoperit peste 338 de copii cu intelect superior doar într-o singură testare, într-un singur an,
generaţiile de vârstă 9-12 ani, un singur sector din Capitală, într-o populație de 835 de copii.
Centrul Gifted Education estimează că există aproximativ 200.000 de copii supradotați academic cu vârsta
sub 15 ani în România – aproximativ 6% din numărul total al elevilor (sursa estimării: NAGC; procentul este aplicat la
populaţia de 3,211 mil. copii sub 15 ani cf. INS: Comunicat de presă nr 143 / 26.06.2012). Nici o agenție de stat şi nici
o organizație naţională nu colectează aceste statistici; numărul lor este generat pe baza unei estimări care datează
din 1972, pe baza Raportului Marland către 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 există studii naționale care să urmărească statistic incidenţa talentului (prezenţei inteligenţelor multiple
conform Howard Gardner) în rândul populației de copii, numărul de supradotați și copii cu înalt potenţial (talent sau
inteligenţe multiple) crește, în funcție de numărul de categorii de supradotare utilizate în estimare. Este un lucru
extraordinar şi oferă o perspectivă uluitoare a riscurilor sociale uriaşe, având în vedere riscurile de înstrăinare a
acestora, abandon şcolar, suicid, fapte antisociale și riscurile lor de subperformare (underachievement).
Am lansat în 2012 o petitie, semnata pana astazi de peste 500 de persoane. Te invitam sa citesti Petitia
noastra: Semneaz-o! Daca nu vrei sa se rateze, sustine copiii supradotati si dreptul lor la educatie diferentiata
POTRIVIT LEGII 17/2007 SI LEGII 1/2011,www.giftededu.ro DA MAI DEPARTE ACEST LINK

Tineri Membri de Excelenţă. 300 de Tineri au fost numiţi cu calitatea de Membri ai
asociaţiei, în urma testărilor la nivel internaţional cu teste de ultimă oră (WISC IV si SON-R) prin care le
sunt recunoscute abilităţile cognitive înalte

Rapoarte anuale publicate: http://giftededu.ro/doneaza-2-1-caramida/
Implică-te. Dă mai departe. Susţine copiii supradotați să studieze la nivel abilităţilor
lor înalte.
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