
1 

 

 
 
Îndrăzneşte să susţii copiii supradotaţi ! 
 
 
Asociația Centrul Gifted Education, România 
 
Raport Anual 2015 
 

 
Tip instituţie: Asociaţie  
Nr. Inregistrare : 59/24.04.2012 în registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor CIF : 30151382 
Cod IBAN: RO71 BACX 0000 0008 0559 5000 
Banca Unicredit Bank suc Dr Tab 
Sediu social: Str Aleea Dealul Măcinului 4, bl D40, ap25, 
sector 6, Romania 
 

 
Sediu profesional: str Berzei 22, sector 1, Bucuresti 
Website: www. giftededu.ro  
Telefon: 0735-759539  
E-mail: pr@giftededu.ro   
Fisa 2%: Download Link 
 
Web: 
http://www.giftededu.ro/scoala-de-excelenta 
Our story in Pictures: 
http://picasaweb.google.com/pr.gifted.edu/ 
Join us on Facebook: 
Gifted Education Group 
http://www.facebook.com/centrul.gifted 
http://www.facebook.com/centrul 
 
 
 

Implică-te. Informează-te. Fii co-particiant la un proiect cu impact 
social major, nu doar spectator. Dă mai departe.  
Susține copii supradotați să fie fericiti, să fie provocați si să învete 
diferențiat, la nivel abilităților lor înalte. 
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4. Program Academic pentru grupa de copii 3-5 ani, o premiera a asociatiei 
5. 9 Testari IQ de nivel international in primavera 2015 (februarie – mai si octombrie-

decembrie) Seria TECHMENTORI. SOLE pentru prima data in Romania 
6. Conferinta Nationala “KIDx Copiii supradotați din România dezbat sistemul de 

educație”  
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România! 
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Junior  
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apelul de formare a unei comunitati de parinti “Leonardo Gifted School, prima scoala 
dedicata exclusiv copiilor supradotati, ajunge in Romania” 

15. Lansam recrutarea international si national pentru Head of School “Director” pentru 
scoala Leonardo Gifted School 

16. Asociatia este “promovata de Alpha Bank prin serviciul de online banking Alpha Click.” 
17. Comemorare  trecerea in nefiinta a regretatului Justin Capra “In memoriam Justin 

Capră – o viață dedicată științei și educării tinerilor supradotați din România 
18. Octombrie 2015: Selectie Program Techmentori pentru tineri Editia a 2-a 
19. Lansare selectie Coordonator program pentru Programul Techmentori @ Centrul 

Gifted Education 
20. Anuntam peste 2000 de tineri si copii testate prin www.mintistralucite.ro ca portal 

national pentru testarea inteligentei copiilor peste 5 ani si pana in 13 ani - Testare 
Națională Screening pentru selecția copiilor supradotaţi 

21. Evenimente de Recunoastere si Graduare 
 

7. Programe de formare in Educatia de Excelenta 
p. Seminarii pentru parinti 
r. Seminarii de formare Traineri in Gifted Education 
s. Seminar Kit Animatori si Coordonator Techmentori 
 

8. Vizibilitate şi promovare 
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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://giftededu.ro/echipa-mai-multe-despre-noi-monica-gheorghiu  

        
 

 
 

 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

Coach pe dezvoltarea copilului, Facilitator & Coach, Expert in 
bunastarea familiei, Formator National,  Lucian Caciamac  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Voluntari: Gabriel Ban, Monica Sabau, Roxana Ristache, Madalina Bicoiu, Iulia Daicu, Ana Balan, 
Tudor Cosimbescu, Andreea Sava,  

• 2 Psihologi Cliniceni: Monica Dobre, Gabriela Cosma 

• Coordinator Eveniment Seria TechMentori SOLE, Diana Preda 
 
 
Coordonatori |Workshopuri pentru copiii cu abilitati inalte 
 
 
 
 

 
Monica Dobre, consilier psiholog, 
psihoterapeut sub supervizare 
 
 
 
 
 
 

 
Gabriela Alba, fotograf, mentor 
self-descovery prin arta 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gabriela Cosma, Consilier psiholog 
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 Armand Velenovici 
Psiholog clinician MA, PhDs, 
psihoterapeut. 

 
 

 Silvia 
Ungureanu, logoped si 
psihoterapeut 

 
 

 Loretta Neculai 
Mentor in arta actorului, Actrita 
Compania Dan Puric 
http://leonardoschool.ro/loreta-
neculai/ 

  
 
 

 

 
Constantin Nicolau – Drums Circle, 
mentor percutie 

Marian 
Cernauteanu 
Mentor in invatare rapida -  
InfoSPEED 

 

 
 
Camelia Moise – mentor 
prescolari 

   

 
Mihaela Mathe, mentor Vorbit in 
Public 

 
Fabian Sanchez, mentor percutie 

 Aura Bayhan, 
Mentor Ateliere Espere de 
comunicare 

 Alexandru 
Gheorghiu, mentor stiinte 

Sebastian 
Paul Anton, actor, trainer 
creativitate, Kinest, echilibrarea 
emisferelor 

Geta 
Heimerl, mentor Storytelling 

 

 
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 

 Gabriela 
Cosma, Trainer CORT 
 
 
 
 

Ana Georgescu, 
Coordonator Bright Summer 
Trainer specializat în educație 
non-formală cu experiență de 6 
ani în organizare de evenimente 
dedicate copiilor și tinerilor. 
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 Simona Geacar 
Psiholog clinician cu drept de libera 
practica practicant autonom 

 
 

 Mario Barangea, 
mentor scriere creative, 
creativitate  

 
 

 Vlad 
Alexandru, actor, doctor in 
dramaturgie 
 
 

   
 

TechMentori 
Techmentorii din Editia 2015 au 
beneficiat din nou de sustinere si din 
partea UEFISCDI ( Unitatea Executiva 
pentru Finantarea Invatamantului 
Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si 
Inovarii), prin invitatii sai, implicati pro 
bono. 
1. Alisa Stratulat – Senior Research 
Scientist, Honeywell 
2. Paula Gina Isar – doctor in fizica, 
cercetator stiintific gradul II, Institutul 
de Stiinte Spatiale din Bucuresti-
Magurele 
3. Olimpia Barbu – researcher National 
Museum of Romanian History 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

3. Afiliere 
Suntem Parteneri ai Universitatii Bucuresti, Facultatea de Stiintele Educatiei si Psihologie. Suntem membri 
ECHA-European Council for High Ability, si WCGTC- World Council for Gifted and Talented Children. 
International, suntem sustinuti de Simon Fraser University – Faculty of Education, si University of 
Connecticut- Neag School of Education. 
Proiectul este auditat şi recomandat de două Universităţi Internaţionale, CEU Business School şi Johns 
Hopkins Carey School of Business.  
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4. Planificare Strategică 2015-2016 
Cel mai important proiect al nostru este să lansam proiectul unui 
campus verde “George Emil Palade” 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.  
Intre anii 2015-2016 incepem pregatirea si comunicarea proiectului 

iar la sfarsitului anului 2016 intentionam sa avem terenul acestui campus in concesiune. Continuam procesul 
de lansare a scolii Leonardo Gifted School, scoala alternative, dedicata in exclusivitate copiilor supradotati,  
scoala britanica internationala cu lansare din 2016. 

 
 
Politica noastra in anii urmatori 

• Incepand cu anul 2013 ne-am propus 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 
sociale, de asemenea, dorim sa aiba integral acoperite costurile de studiu de catre societatea 
romaneasca. 

• De asemenea, dorim sa stragem fondurile necesare constructiei Campusului Verde George Emil 
Palade, avand in vedere Proiectul nostru de viitor de a construi un campus de educatie care sa contina 
in prima etapa o Scoala verde, Leonardo Gifted School, 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, asociatia a luat decizia prin comitetul sau director de a muta locatia central, in 
strada Berzei 22 pentru a face accesibil accesul tututor copiilor, din toate partile Bucurestiului si din 
imprejurimi 

• Consideram 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 “Bright Summer School”/ Gifted Edu Summer 
School pentru parinti si copii, si totodata, pentru 
sustinerea, conform legii 17/2007 a formarii in 
psihopedagogia de excelenta si recrutarii celor mai buni 
facilitatori in invatare si psihologi 

 

5. Sinteza program 2010-2014. 
Programul Academic 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. In anul scolar 2014-2015, au primit burse 9 copii din totalul de 25 de copii in valoare 
totala de 19355 eur. 
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Avem 100% satisfactie din partea copiiilor potrivit studiului social realizat in 2014 in randul 
copiilor supradotati. Educaţia este sculptură în creier! Noi ce alegem să sculptăm? 

 
 
Repere: 

155 
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  

14  

Recomandari din partea organizatiilor 
nationale si internationale 
http://giftededu.org/proiectul/sustinere-
si-recomandari 

1  
Progam Academic unic in 

Romania de Scoala de Excelenta, 

program de Gifted Education, un 

program care genereaza 100% 
satisfactie in randul copiilor cu 
inteligenta inalta, cu Reusite 

extraordinare,  

si care a generat o extraordinara 

energie in comunitate, antrenand 

atat copiii, cat si parintii si 

profesorii (Scolile de Vara), 

realizat pe parcursul anii 2010-

2015 

3 

Scoli ale Educatiei de EXCELENTA in Romania. 
Centrul Gifted Education a organizat 3 Scoli ale 
Educatiei de Excelenta din Romania (Septembrie 
2010, August 2011 si Iulie 2012) si din UE unde 
peste 160 de cadre didactice si parinti au participat 
pentru a se forma in educatia de excelenta.  
 

Peste 1500 de ore 

de expertiza in lucrul cu copiii 
supradotati  
 
90%  
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”) 

27   

Ambasadori pledeaza pentru 
sustinerea cauzei copiilor 
supradotati: 
http://giftededu.org/proiectul/a
mbasadorii-centrului-gifted-
education  
http://giftededu.org/proiectul/a
mbasadori-prin-excelenta  

  

 30 de lucrari de arta donate la nivel 

international pentru a construi primul Centrul 
dedicat copiilor supradotati 
www.giftededu.org/galeria 

40%  
40% dintre copiii participanti la Scoala de 
Excelenta in anul scolar 2014-2015 au 
fost bursieri  

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

30% 
30% dintre copiii participanti la 
Scoala de Excelenta au fost 
bursieri in 2012-2013  
 

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

50% 
Un numar imens din copii supradotati 
sunt gifted underground, ascunzandu-si 
calitatile pentru a nu fi supusi pedepselor 
mediului lor social si pentru a fi acceptati 
in colectivitati. Procentul de gifted 
underachievers- care in ciuda abilitatilor 

40% 
Copiii Gifted sunt printre cei mai 
expusi riscurilor sociale. Sistemul 
educativ descurajeaza in mod 
continuu peste 40% dintre copiii 
supradotati, anume vizualii 
spatiali, ce au o dominanta 

38% din 835copii testati in Mai 

2010 la nivel international pentru descoperirea 
inteligentei cognitive in cel mai amplu program de 
descoperire a inteligentei copiilor realizat in 
Romania au inteligenta de nivel superior. La 
Programul Pilot de testare au participat peste 1000 
de copii cu vârste 9-12 ani din 21 de scoli 
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si calitatilor lor naturale au rezultate 
slabe la invatatura- este de asemenea 
enorm. Statisticile mondiale arata ca 
peste 50% dintre copii supradotati nu au 
succes social sau profesional la varsta 
adulta (sursa: National Commission for 
Excellence in Education, US) 

functionala a emisferei cerebrale 
drepte. Acestia gandesc in imagini 
in timp ce sistemul oficial 
utilizeaza cuvinte pe care vizualii 
spatiali trebuie sa le transforme in 
imagini, sa gandeasca in imagini, 
apoi sa retranscrie rezultatul in 
cuvinte pentru a fi evaluati in 
cuvinte. 

(aproximativ 7 copii din fiecare clasa 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 in 11 septembrie 2010. Selectia s-a 
incheiat cu peste 40 de copii inclusi la o Scoala de 
Excelenta pentru a se realiza primul centru Gifted 
Education pentru copii cu abilitati inalte 
http://giftededu.org/primul  
http://giftededu.org/lansare  
http://giftededu.org/publicam-rezultatele 

6 
Evenimente anuale: 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015 de recunoastere a 
abilitatilor inalte. Un eveniment glorios al 
copiilor cu abilitati inalte, in care pentru 
prima data la nivel social le sunt 
recunoscute abilitatile in mod public. 

2  
 Editii Techmentori intre 2013-2015 prin 
care copiii gifted au intrat in contact cu 
lumea academica, invatand abilitati de 
cercetare si de relationare, necesare ca 
bagaj pentru toata viata 

http://giftededu.ro/techmentori-
ed2  

 

>500  
Voluntari copii au donat arta 
pentru a se realiza primul centru 
Gifted Education pentru copii cu 
abilitati inalte 
www.giftededu.org/daumaidepar
te  

1  
 Campanie media anuala de constientizare si de 
comunicare a nevoilor de educatie diferentiata ale 
copiilor cu nevoi speciale de educatie, a sanselor 
egale la educatie pentru copiii din medii sociale 
defavorizate si de promovare a noilor tehnologii 
didactice inovative (Aprobare CNA pentru 
campanie sociala) 
http://giftededu.org/proiectul/parteneri-si-
sustinatori  
 

 

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 1500 de ore de expertiza in lucrul cu copiii 
supradotati. In proiect sunt antrenati peste 70 de experti, 
traineri, specialisti, psihologi si asistenti studenti. Le multumim 

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! Suntem foarte mandri de 
ceea ce am reusit impreuna, si fiecare membru al echipei stie ca are un rol exceptional in a modela 
sufletele si mediul de invatare in care actionam toti. Fiecare membru al echipei este auto-motivat si 
mandru de ceea ce realizeaza pentru copii. Noi toti suntem aici, in acest proiect, intr-un proces de 
invatare si dezvoltare personala, pe care ni-l asumam personal. Invatam unii de la altii, intr-un mediu 
care incurajeaza dezvoltarea potentialului personal. 

• Acumulam un numar de peste 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 dintre care unul definitoriu este ca urmarim perspective copiilor ca 
element central al facilitarii invatarii. 

• Intregul proces de selectie si evaluare se realizeaza la standarde internationale 
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• Anual pregatim cu peste 30 de ore in domeniul educatiei diferentiate facilitatorii si psihologii care 
lucreaza in proiect. Practic, noi respectam legea 17/2007. Asta pentru ca ne numaram 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. 

• 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”, 
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 526 persoane. Te invitam sa citesti Petitia noastra: 
Semneaz-o! 

a. Tineri Membri de Excelenta. 150 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 2014-2015 
 Luand in calcul costurile reale: 
 (burse integrale sau parțiale; barter = oferte de voluntariat parentale sau 
cursuri pentru copii] 

• Teodora 
Constantinescu(100% 
bursă completă): 2400 
EUR 

• Grecu Andrei (50% bursă 
partiala): 1200 EUR 

• Bogdan Dinu (100% bursă 
completă): 2700 EUR 

• Tudor Zavalas (50% bursă 
partiala): 1200 EUR 

• Irina Gemes (100% bursă 
completă): 2400 EUR 

• Luca Ludosanu (100% 
bursă completă): 2400 
EUR 

• Mihai Gradinaru (100% 
bursă completă): 2400 
EUR 

• Ioana Gradinaru  100% 
bursă completă): 2700 
EUR 

• Sara Stoica (81% bursă): 
1955 EUR 

• Bogdan Dinu 100% bursă 
completă): 2700 EUR 

10 Burse de studiu 
oferite intre 2014- 2015 
in valoare de 19355 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? 
 

 

 

 

Lansare Bright Summer Program, program de scoala de vara pentru copiii 
gifted 

Iunie 2015: Seria de workshop-uri Bright Summer School a fost creata special pentru dezvoltarea 
inteligentelor multiple in perioada vacantei de vara. Bright Summer School include 12 workshop-uri din 

domenii variate, inedite si foarte interesante, fiind sustinute de mentori talentati si inimosi. Pentru parintii 
care vor mai mult decât o simplă vacantă pentru copilul lor: “Echipează-l pentru viață urmărind 
interesele și pasiunile sale. Aici își poate descoperi prietenul cel mai bun. Vino la Bright Summer 

Program unde sunt pregatite experenţial cu cei mai talentati traineri cele mai incitante cursuri care 
oferă copilului tău noțiuni necesare în viața de zi cu zi și care le satisfac curiozitățile de copil. Aici 
copiii se fac remarcați și chiar îi putem ghida spre un proces de înscriere în programele noastre 

anuale.” 

 
Scoala, adresat copiilor 6 - 14 ani: 

• Socializare (jocuri de echipă, exerciții de comunicare, picnic-uri și mini-petreceri) 

• Exprimare afectivă prin artă (pictură, canto și instrumente musicale, improvizație teatrală, dansuri, 
cursuri foto-video) 

• Abilități practice (tir cu arcul) 

• Gândire (Escape room, rezolvare de probleme, matematica distractivă) 

• Dezvoltare personală (creșterea stimei de sine, asertivitate, decizii la școală) 

Program (pe larg): 

• Chineza logică - Marcel Anghel, profesor, fostul consul al Romanei la Beijing - Cine zice ca e grea 
chineza? Nu și dacă devine logică și distractivă. Învățând această limbă stimulăm gândirea și înțelegerea, dar 
facem și o incursiune într-una din cele mai cunoscute culturi asiatice. 
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• Jocuri Logice - Alexandru Gheorghiu, profesor - Vom face împreună o incursiune în lumea jocurilor 
logice. Vom învăța despre strategii și gândirea de ansamblu, dezvoltându-ne rațiunea și intuiția încă din 
copilărie. 

• Autonomie în învățare - Adriana Șerban, trainer - Felul în care învățăm este la fel de important ca și 
conținutul lecției. Câștigă timp liber! Vino la Centrul Gifted Edu și vei descoperi cum să-ți eficientizezi stilul de 
învățare. 

• Lecţii de Gândire CoRT - Gabriela Cosma, psiholog - Gândirea este elementul central al rațiunii 
umane. Prin îmbunătățirea abilităților de gândire reușim să dezvoltăm inteligența la potențialul ei maxim. 
Vino la acest curs alături de psihologul nostru pentru a descopri tainele gândirii complexe. 

• Creative Hands - Gabriela Cosma, psiholog - Manualitatea avansată dezvoltă creativitatea și răbdarea. 
Hai să ne suflecăm mânecile și să aducem la viață adevărate opere de artă cu atelierul dedicat mânuțelor 
creative. 

• Șah distractiv - Andrada Cioteanu, Campioană la Șah  - Gândirea strategică este importantă în 
dezvoltarea abilităților de luare a deciziilor și pe termen lung întărește personalitatea. Vrei să descoperi dacă 
poți fi campion la șah și gândire? Vino la atelierele de Șah! 

• Filmoteca pentru copii - Monica Dobre, psiholog (psihoterapeut) - A privi un film uneori înseamnă a 
trăi o experiență unică. La Centrul Gifted Edu vrem să explorăm impactul filmelor asupra noastră. La fiecare 
întâlnire vom privi, vom trăi experiența și vom discuta despre trăirile care reflectă filmul propriu. 

• Arta emoțiilor (exprimare emoțională prin artă) - Gabriela Alba, artist, fotograf si psiholog - Orice 
operă surprinde un sentiment, o trăire experimentată de către autor. Vom elibera artistul interior al fiecărui 
copil și vom porni împreună pe calea exprimării de sine. Vom transforma emoțiile în opere. 

• De-a arhitectura - Lucian Călugărescu, arhitect -  Scopul nostru este de a-i ajuta pe copii să înțeleagă 
arhitectura și mediul construit și să facă legături între ceea ce află la școala și procesele complexe care 
transformă locurile în care trăiesc. Ca adulți, vor fi atât utilizatori ai orașelor cât si clienti pentru arhitecți, dar 
și cetățeni și chiar factori de decizie care vor participa activ la modelarea locului în care vor trăi și vor crea 
comunități cu o viață sănătoasă și armonioasă, utilizând atât moștenirea culturală cât și inovația. 

• Tir cu arcul - Leon Frățilă, fizician - Echilibrarea emisferelor cerebrale, amplificarea atenției, 
îmbunătățirea coordonării corpului, creșterea vitezei de reacție si a tonusului psihic – toate acestea pot fi 
dobândite simultan prin tir cu arcul. 

• Impro - Adrian Miu, trainer - O atitudine spontană reflectă o bună cunoaștere de sine. Prin exercițiile 
de improvizație ne propunem să îmbunătățim încrederea în sine, timpul de reacție și deschiderea către 
experiențe noi a tinerilor aflați pe calea dezvoltării. 

• Ecologie relațională - Cristina Elena Neguț, trainer- Ne dorim ca încă de mici copiii să învețe maniere 
de relaționare sănătoase și pozitive, prietenii care energizeaza spiritul și dezvoltă abilitățile de comunicare și 
empatie. 

• Socializare - Ana Georgescu, trainer - Dezvoltarea nu se face niciodată de unul singur. Vino la 
petrecerile Gifted să-i cunoști pe viitorii tăi prieteni! 

• SMART, Obiective, Succesul si Fiinta Umana - Monica Dobre, psiholog (psihoterapeut): Felul în care 
ne exprimăm reflectă atitudinea. Atitudinea este cheia SUCCESului personal, in Viata.  Vom explora ce este 
 'succesul' in raport cu propriile nevoi; ce legatura exista intre dar, har, inteligenta si emotii. Vom invata 
despre sanatate in a fi,  a vorbi „pe limba oricui”, a deslusi sensul catre calea de miljoc, a asculta, si a ne face 
auziti. 

• Speaker in pantaloni scurti -  Paul Ardeleanu, trainer- Fie ca trebuie să sustineți examene orale, 
trebuie să puteți trece peste teama de a vorbi in public. Dezvoltati-vă controlul asupra emotiilor si invatati sa 
fiti convingători printr-un discurs clar, bine structurat si puternic! Veti capta întreaga atenție a auditoriului si 
veti fi aplaudați. 

• Ascultare Activă - Monica Dobre, psiholog (psihoterapeut) - Ascultarea este esențială în viața fiecărui 
om, stând la baza înțelegerii lumii și a oamenilor. Cursul de ascultare activă își propune să îmbunătățească 
maniera în care primim informațiile din mediu, precum și să stimuleze empatia și înțelegerea umană. 

• Laboratorul de Joacă - Ana Georgescu, trainer - Laboratorul de Joacă oferă copiilor posibilitatea de 
dezvoltare cognitivă, modelare comportamentală și exprimare emoțională prin activități și jocuri potrivite 
vârstei și nevoilor personalizate. Prin joacă ei își vor descoperi pasiunile, abilitățile, se vor cunoaște mai bine 
în diferite ipostaze, fiind stimulați atât pe plan cognitiv-comportamental cât și emoțional. În acest fel 
experiența din timpul Laboratorelor pătrunde și în lumea interioară a copilului, încurajând exprimarea liberă. 

• Invenții - Leon Frățilă, fizician- Câte idei zilnice pierdem fără a îndrăzni să ne imaginăm că poate fi 
invenția care va schimba lumea? Pe teritoriul copiilor orice idee poate fi una transformativă. Vom pune în 
practică prin joc structurat acele idei fără de care lumea copilăriei nu ar mai fi la fel. 
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• Enigme și mistere - Leon Frățilă, fizician - Cercetarea empirică la vârsta copilăriei stă la baza 
dezvoltării minții și a spiritului. Natura și lumea înconjurătoare sunt încă pline de mistere care trebuie 
rezolvate!! Vino la Centrul Gifted pentru a descoperi pas cu pas minunea pe care o trăiești în fiecare zi! 

• Povești în Parc – Petre Dămoc, trainer - Lumea poveștilor, atât de complexă, rezonează la nivel 
simbolic cu povestea fiecăruia dintre noi. Hai în parc să ascultăm povești cu tâlc. Fiecare copil va descoperi 
ceva nou despre el însuși, compunând în final propria-i poveste. 

• Scriere creativă - Iuliana Alexa, Redactor Șef Psychologies - Arta scrisului, încă din antichitate, ne 
permite să vedem frânturi din viața altor persoane. Explorând scrisul și aprofundând arta cuvântului vom 
învăța să dezvăluim propria frântură de viață ca niște adevărați scriitori. 

• Dezvoltarea Inteligenței de mediu - Gabriela Alba, trainer - Descoperind frumusețea și legile naturii, 
găsim fascinante surse de inspirație artistică și științifică. Totodată, ne reconectăm la energia vieții și învățăm 
să trăim armonios. 

• Percuție – Paul Luculescu, muzician - Bătăile inimii, ticăitul ceasului sau sunetul produs de o picătură 
de apă crează melodii naturale. În atelierul de percuție vom reflecta ritmurile spiritului nostru lăsându-l liber 
în expresia artistică. 

 

 
 
Program Modul Iulie si Program Modul August 
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Evenimente unice: 

• Vizită la Muzeu - Ne propunem ca în această vară să vizităm fiecare muzeu dedicat copiilor și 
să dobândim cât mai multe cunoștințe despre istorie, natură și lumea înconjurătoare. 

• Botanică aplicată - Fiecare plăntuță are un secret al ei, iar noi le vom descoperi pe cele mai 
interesante alături de un expert în botanică. 

• Întâlnire cu un călugăr - O călătorie de descoperire spirituală dedicată copiilor. Această 
întâlnire este prilejul unui dialog menit să răspundă întrebărilor interioare ale micilor curioși. 

• Incursiune în natură - Excursii cu explorare de o zi în zonele naturale din apropierea 
Bucureștiului. 

• Excursie în Parc Aventura – O aventură adevărată!! 
• Escape Room Challenge - Gândire logică, lucru în echipă și sarcini contra timp. Tu reziști celei 

mai șmechere provocări dedicate copiilor? Să te vedem la treabă! 
Module: 

IUNIE (1 sapt, de duminica pana vineri) 28 iun (duminica) - 3 iulie (vineri): duminica: 9- 12.30 si de 
luni-vineri 8.30-12:30 
IULIE (4 sapt, de luni pana vineri) 6 iulie (luni) - 31 iulie (vineri): 8.30-12:30 
AUGUST (3 sapt, de luni pana vineri) 3 august (luni) - 21 august (vineri): 8.30-12:30 
Modulele au loc cu minimum 10 si maximum 15 copii/modul 

 

Un numar important de workshopuri dedicate copiilor supradotati 
la Scoala de Excelenta  

 
Scoala de Excelenta si Gifted Foundation Program 2014-2015 
Numar total Ore formare Program Academic: 

• Juniori: 131 ore  

• Parinti Juniori: 25 ore 

• Boboci: 91 ore 

• Parinti Boboci: 25 ore 
 

Exemplificari Workshopuri si competente formate 
8h Teambuilding Echipa, comunicare in echipa, 

scop, reguli de echipa, mediul de 

invatare, metode de invatare 

Abilitati de lucru in echipa, munca in echipa 

11h Lumea mea Relationare copil- parinte Ascultare reala, exprimare clara a nevoilor copilului, ale 

parintelui catre copil 

5h Eu pot, eu ma 

dezvolt 

Inteligenta emotionala 

Empatie 

Ascultare empatica, comunicarea trairilor in grup 

3 h Animatori Jocuri de Atentie, Viteza de 

reactie, prezenta 

Capacitate de concentrare, reactivitate, implicare in sarcina 

5h CORT- 

dezvoltarea 

gandirii 

Largirea perceptiei - (OPV- 
Punctele de vedere ale altor 
persoane), ordonativ in planul 
prioritatilor (FIP- Stabilirea 
prioritatilor), PMI (Plus, Minus, 
Interesant ), CAF (ia în 
considerare toţi factorii)  Reguli, 
Consecinţe şi urmari (C&U), AGO 
(Scopuri, Ţinte şi Obiective), 
Planificare, APO (Alternative, 
Posibilităţi, Opțiuni) 
 

Sa gaseasca aspectele pozitive, negative si cele interesante 
cu privire la o situatie, activitate sau obiect 
Să identifice factorii care au fost neglijați intr-o decizie, 
intr-un plan 
Sa conceapa si sa puna in practica un set de reguli cu 
privire la un subiect 
Sa identifice consecintele care le poate avea o decizie 
privind o situatie sau o activitate 
Sa-si stabileasca un obiectiv  
Sa ia in calcul consecințele, obiectivele și factorii implicati 
atunci cand fac un plan 
Sa gaseasca cel putin o alternativa atunci cand sunt pusi 
intr-o situatie si sa inteleaga utilitatea planurilor alternative 
Sa stabileasca prioritatile intr-o actiune pe care o fac 

5 h Evaluare si Eu 

creator 

Evaluare; testarea cunostintelor Verificare; feedback; Implicarea copiilor in realizarea 
cursului: flexibilitate in gandire, negociere, dezvoltarea 
intelegerii,increderii in sine si a capacitatii de exprimare si 
decizie 

5h Performanta- sa Grupul ca resursa pentru reusita Capacitatea de expansiune socială optim elaborată în 
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actionez cat mai 

bine posibil 

folosind resursele 

mele  

Comunicarea in grup- instrument 

de lucru 

Identificarea la propria persoana 

si la ceilalti a punctelor forte si a 

celor slabe pentru o anumita 

activitate 

- stabilirea criteriilor de 

performanta specifice activitatii 

- modalitati de evaluare a 

imbunatatirii performantei 

 

conformitate cu specificul vârstei 
Capacitatea de a se supune normelor impuse de grupul de 
copii, prin acceptare şi respect 
Capacitatea de a-şi determina rolul, locul şi importanţa ca  
„eu" în contextul grupului  
Capacitatea de a soluţiona probleme ale grupului în  
funcţie de rolul deţinut (asumat). 
Capacitatea de a identifica puncte tari si vulnerabilitati la  
propria persoana 
Capacitatea de a stabili un plan de actiune pentru  
imbunatatirea performantei la o anumita activitate data 
Capacitatea de a identifica criteriile de performanta 
Capacitatea de a-si stabili propriile criteria de performanta 
Capacitatea de a autoevalua performanta proprie si de a  
stabili un plan de actiune dedicat vulnerabilitatilor 

60h Semestrul II 
 

  

9h Performanta- sa 

actionez cat mai 

bine posibil 

folosind resursele 

mele  

- sarcina si pozitionarea fata de 

aceasta 

Capacitatea de a rezolva creator sarcinile, dar cu 
respectarea cerinţelor şi a normelor. 
Capacitatea de a răspunde atât pentru reuşita cât şi pentru 
eşecul în îndeplinirea unei sarcini. 
Capacitatea de autocontrol atitudinal şi afectiv 

9h Lumea mea Comunicare parinte copil, 

activitati parinte- copil 

Ascultare reala, exprimare clara a nevoilor copilului, ale 

parintelui catre copil 

6h Discover the 

world 

Scala Universului, Scala timpului , 

grup vs echipa si exemple din 

natura, Sistemul solar  

Capacitatea de a cautat si organiza informatia 

Capacitatea de a transmite informatia in grup  

Capacitatea de a lucra in echipa 

Abilitati de auto-organizare 

7h Citire rapida si 

învatare 

accelerate 

Scanarea informatiei, metode de 

structurare a informatiei, lărgirea 

vocabularului, mărirea vederii 

periferice, relaxare - concentrare 

Viteza de citire, marirea capacității de memorare, 

planificarea/organizarea informatiei, eliminarea/reducerea 

subvocalizării, eliminarea/reducerea regresiei în text 

4h Performanta - tir 

cu arcul  

Reguli, exercitiu, obiective, 

greseala -succes, concentrare- 

succes, exercitiu- succes 

Procesul de pregatire pentru reusita. 

Pozitia de tragere – mentinere, potrivirea săgetii, armarea 

si lansarea sagetii, tintirea, relaxarea, repetari multiple  

4h Ma exprim in 

culoare 

Pictura, miscare, art-terapie Cunoasterea trairilor, emotiilor si alegera metodelor 

potrivite de a le exprima sanatos 

4h Front of the 

camera "copii 

fericiti" 

Starea emotionala in fata 

camerei, discurs, tinuta 

Abilitati in fata camerei de filmat 

6h Inchidere de an  Planificare & Evaluare & Fixare 

Info  

 

Program 
Parenting 

   

9 h Cursuri parinti Specificul copilului de varsta 

scolara mica si la pubertate 

Cum lucram cu copilul supradotat, cum comunicam, ce 

atitudini avem fata de copil. Ce asteptari sa avem de la 

copilul supradotat, etc 

4 h Feedback copil + 

parinte 

Evaluare de parcurs al evolutiei Feedback evolutiv despre copil, feedback in timp real catre 

parinte cu scopul de a intelege metodele, de a fi la curent 

cu evolutia copilului, punctele vulnerabile,etc 

2 h Awareness Curs parinti Workshop Awareness pentru parinti cu Alex Preda: Solutii 

din inima. “Cunoaste-te pe tine insuti/insati” 

2 h Vizualizare 

creativa 

Curs parinti Vizualizare Creativa pentru viata si Cariera 

2 h Pijama Party Socializare Prietenie, bucurie, sarbatoare 

3 h Graduare Socializare parinti + copii Un eveniment de marca: socializare gifted pentru copii si 

parinti 

3 h Pictura pe textile Socializare Expresivitate, creativitate. 

Total= 116 h Nu include 

feedback-ul 

  

 
Retrospective Grupa Boboci 
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Retrospectiva Grupa Juniori 
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Seria Tech Mentori 2015-2016 
In perioada noiembrie- februarie 2016 au avut loc 12 sedinte din seria TECHMENTORI coordonat de Master 
Trainer Diana Preda, workshopuri sustinute cu bursa integrala 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, 11 copii selectionati de 
centru incepand cu data de 20.10.2015, cu varste intre 11-14 ani, au ocazia sa intalneasca 5 personalitati din 
domeniul Inovatiei, Inventicii, Stiintei, Tehnologiei, Descoperirilor Umanitatii in fiecare zi de Marti sau Joi 
incepand cu 20 oct si terminand in 2 februarie 2016. 
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. 

 

 

Detalii 
In perioada octombrie 2015 – februarie 2016 au avut loc 12 sesiuni ale Programului TECHMENTOR, program 
coordonat de Master Trainer Diana Preda, workshop sustinut in cadrul CENTRULUI GIFTED EDUCATION. In 
curricula programului educational am urmarit, pentru a doua oara, implementarea si lansarea SOLE – acesta 
fiind un modul de formare cu o extraordinara valoare adaugata atat pentru viata copiilor pasionati de 
tehnologie, cat si pentru parintii si facilitatorii acestora. 
Workshop-ul acesta, in fapt un program de antrenament atat al mintii cat si al emotiilor, al sufletului si al 
relatiilor, a reprezentat o ocazie unica de dialog experiential si inspirational pentru copii. Si nu numai pentru 
acestia. Intr-un fel sau altul, parintii acestora si toti mentorii si facilitatorii din program au beneficiat de 
rezultatele intalnirilor saptamanale. 
Avand la dispozitie timp, context si cadru adecvat, avand alaturi facilitatori si mentori care le pot deschide 
apetitul spre creativitatea tehnologica, gandirea creativa productiva, inventii, inovatie si descoperiri, copiii 
selectati in perioada septembrie-octombrie 2015 (cu varste intre 9 -14 ani), au avut ocazia sa intalneasca 6 
personalitati din domeniul inovatiei, inventicii, stiintei, tehnologiei, descoperirilor umanitatii si neurostiintelor, 
in fiecare zi de marti, incepand cu 20 octombrie 2015 si incheiand cu 19 februarie 2016. 
Astfel, copiiii selectionati de centru, incepand cu data de 20.10.2016, ora 18, au participat la sesiunile de 
deschidere ale Programului TechMentor, program care a debutat cu intalniri de cunoastere si descoperire a 
proiectului SOLE, programul promovat de Sugata Mitra(premiat pentru innovatie in educatie), program de 
invatare participativa si colaborativa. 
 
 
Printre temele de la atelierele TechMentor s-au numarat: 
 

• Calatorie in lumea particulelor I  

• Quarcii – cele mai mici particule din univers II 

• Creierul si neuroplasticitatea 

• Ce ne comunica natura prin mesagerii cosmici? 

• Fața nevazuta a picturii 

• Stiinta, obiceiuri, timp 

• Semn grafic, simbol grafic 

• Stiinta materialelor 

• SOLE ToolKit 

• Construim si intrebam si/sau inovam – principiile invatarii in SOLE 
 
Harta programului SOLE by Sugata Mitra (inovator in educatie Sugata Mitra) 

Initiere program SOLE 4 intalniri de pregatire si initiere in utilizarea SOLE, 2h 30min/intalnire 

• SOLE ToolKit 

• SOLE MindSet 
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• De ce SOLE 

• Utilizator SOLE 

Participanti: 11 copii  
 

1. Obiectivul general al Programului TechMentor 
Initiere in utilizarea metodei SOLE   
 
Ce este SOLE 
Cine esteSugata Mitra - Cercetator in educatie, din UK 
Pentru ce a fost premiat - Premiul cel mareTED 2013 
“Viitorul predarii este învățarea : SOLE se creeaza atunci când educatori și părinți încurajeaza copiii să lucreze 
ca o comunitate pentru a răspunde propriilor întrebări“ 
 

2. Obiectivele specifice ale  Programului TechMentor: 
Cine sunt eu in raport cu ceilalti intr-o activitate de lucru 
Grup vs echipa 
Individual vs impreuna 
Cum invat 
Dezvoltarea abilitatilor de rezolvare a conflictelor, negociere, abilitatilor de public speaking, comunicare 
argumentata, comunicare eficienta 
Colaborare si participare in activitati de lucru – dezvoltarea capacitatii de comunicare 
Eficienta in echipa – dezvoltarea abilitatilor de lucru in echipa 
Abilitati de cercetare si investigare stiintifica 
 

3. Evaluare si clearing 
Consolidarea abilitatilor si structurilor noi  
Cum (ne) punem intrebari 
Ce intrebari (ne) punem 
 
 
Instrumente utilizate: concepte - integrare, aplicare 
Utilizarea conceptelor lui Javits Project Clarion, Center for Gifted Education, College of William and Mary and 
more: 

• Ce este un cercetator - ce calitati are un cercetator  

• 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 de raportare experiment 

• Gandirea critica – diferente si perspective  
Utilizare SOLE ToolKit:  

• Kitul SOLE 

• Acordul SOLE 

• Rolul helper-lui& others 
 
 

Rezultate obtinute: 
Utilizare SOLE – toolkit si tehnica 
Colaborare si participare pentru atingerea unuii scop/obiectiv comune intr-o echipa 
Exersarea lucrului in echipa, utilizarea abilitatilor, cunostintelor si competentelor fiecarui component al echipei 
Utilizarea instrumentelor descoperite experiential 
Utilizarea modelului  investigatiei stiintifice, cercetarii – in echipa 
Utilizarea gandirii critice – diferente si perspective in gandire si comunicare – baza gandirii argumentative 
Curiozitatea – baza importanta in cunoastere si actiune 
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Alte beneficii – achizitii (cuvinte cheie) 
 
Cognitiv – informatii, instrumente, concept, experimente si experiente noi, scheme si modele de gandire, 
structurare, incadrarea in tema, managementul resurselor si timpului 
 
Psiho-Emotional – deschidere, curiozitate, explorare, bucurie, rabdare, descoperire, toleranta, impartasire, 
blandete, compasiune, relatii stranse, asumare, responsabilitate si responsabilizare, comunicare 
interrelationala, comunicare non verbala si paraverbala vs verbala, auto observare, atentie, focusare, 
concentrare, reintoarcere, esuare, toleranta la frustrare, teama de nou, temeri, prezenta activa, confuzie, 
clarificare, rutina si repetitivitate vs consolidare structurata, expectante vs realism, adaptare, constientizare, 
putere, autoritate, vulnerabilitate, identitate, curaj, hiperactivare, hiperstimulare 
 
Social – lucru impreuna, diferentele sunt folositoare structurii, observare si integrare, competitie vs colaborare, 
participare, interconectare, asimilare, negociere, persuasiune, roluri si statusuri, lidership, normare, strategii, 
joaca, joc, educatie nonformala 
 
 
Ce am observat: 
 

� Ar fi de folos ca mentorii sa aiba materiale interactive si sa trimita propunerile pentru a combina cu 
jocuri adecvate sis a fie discuat daca materialul pentru a fi adecvat nivelului copiilor 

 
� Copiii au nevoie de mai multa provocare, poate o intalnire outdoor, o data pe luna, pentru a deveni 

ei facilitatori pentru ceea ce au acumulat. 
 

� Copiii au nevoie de 1 intalnire in afara spatiului de lucru, 1 data/luna – cu inversarea rolurilor 
 

� Structura programului este buna in formula permanenta cu coordonator facilitator, facilitator 2 , 
mentor si asistent.  

� La inversarea rolurilor ar fi bine sa fie mai multi voluntari ca exercitiul sa aiba greutate si sens. 
 

� 1 data la 2 saptamani este necesara o ora comuna de lucru si cu parintii, tocmai pentru a exersa sau 
a lega lucrurile descoperite de viata concreta si relatia directa cu parintele. 

 
� In paralel, in celelalte 2 saptamani propunem lucrul cu parintii – 1 ora/intalnire (asa cum am facut 

eu in pauze sau cand era Gina). Se simte firesc/natural aceasta nevoie de lucru si impartasire si cu 
ei. Asta ca sa primeasca teme asemanatoare si sa lucreze impreuna pentru a pregati urmatoarea 
intalnire. 

 
� Cand au „teme” extrase din intamplarile de la ateliere, si copiii si parintii se preocupa. Si lucreaza 

impreuna. De regula noi am ales  zone de interes ale copiilor.  
� La inversarea rolurilor parintii ar fi inclusi 

 
� Coagularea copiilor s-a intamplat in decembrie-ianuarie iar parintii au primit schimbarile sau 

modificarile deschizandu-se si ei. Ba chiar au cerut teme de studiu/lucru si pentru ei! 
 

� Cel mai important moment pentru ei a fost cel in care au aparut informatii despre neuroplasticitate, 
neurostiinte si cum functioneaza creierul nostru. Ulterior, multe discutii se configurau in zona 
aceasta de interes. 

 
� Cel mai mare castig, in afara de achizitiile copiilor, mi s-a parut atragerea si cointeresarea parintilor 

in procesele copiilor. Parintii m-au solicitat (n.ed. Diana Preda) si au vrut sa stie cum pot sustine 
transformarea la care erau spectatori. 

 
 
Programul Techmentori a cuprins: 

 
ZONA FORMARE 
10 ore de formare (5 intalniri de 2 h) asupra unor fundamente in zona: 
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• Principii de Cercetare 
 

• Elemente de gandire critica 
 

• Abilitati de Investigare Stiintifica 
 

• Abilitati de Rezolvare a Conflictelor 
 

• Abilitati de Vorbit in Public 
 

• Abilitati de Lucru in Echipa 
 

• Abilitati Eficiente de Comunicare 
 

ZONA DIALOG 
7 intalniri de Dialog intre 1 TechMentor si tinerii, martea, intre orele 18:30 – 20.30 
Scopul intalnirii de dialog este: 

1. Prezentare domeniu stiintific atractor pentru tineri 
2. Prezentare oportunitate de colaborare – fiecare techmentor poate sa-si prezinte daca doreste criteriile 

lui de colaborare cu un tanar (cum, cand, in ce mod). In urma prezentarii, isi poate lasa datele de contact 
pentru ca tinerii sa se inscrie ca voluntar pe proiect/e. Este o sansa efectiv mare pentru tineri sa intre in 
mediul academic si/sau de cercetare si sa simta la o varsta frageda atitudinea si atmosfera de lucru! Putem 
mari sansele sa avem cercetatori mai multi in Romania! 
 
 

3. 1 h de Laborator Experimental prin implementarea Self-Organized Learning 
Environment sau SOLE  – oferit de Sugatra Mitra(cercetator in educatie, castigatorul marelui Premiu TED 
2013). 
 

Datele Intalnirilor 

 
ZONA FORMARE: 
18:30 – 20:30 in  zilele de MARTI: 

•    Oct: 20, 27  
 
 

•    Nov: 3, 10, 17. 
 

ZONA DIALOG: 
orele  18:30 – 21:00  in  zilele de MARTI: 

•    Nov: 24 
 
 

•    Dec: 2 (exceptie: Miercuri), 8, 15 
 
 

•    Ian: 12, 19, 26 
 
 

•    Feb: 2. 
  
Rezultate obtinute: 

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

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

 
 
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-in-2-pasi  

http://giftededu.ro/voluntar-leader-award    

http://giftededu.ro/aplica-pozitii-voluntar-asistent-trainer  

http://giftededu.ro/2animatori  

 

Fii 
arhitectul 
propriului 
campus – 
un proiect 
 inedit 
pentru 
copiii din 
România! 

 

Centrul Gifted 
Education, 
asociație non-
profit cu 
misiunea de a 
descoperi şi de 
a dezvolta 
potenţialul 

copiiilor cu abilităţi înalte (supradotaţi), în parteneriat cu Look and Learn, o bibliotecă de  imagini, 
specializată în imagini educaționale, cu sediul în Londra, organizează „Desenează Campusul 
viitorului”, o competiție internațională de artă la care sunt invitați să participe și copiii din 
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România.  
Aceștia își pot pune imaginația la încercare prin desenarea campusului ideal, așa cum vor ei să arate, 
iar înscrierea în competiție se poate face simplu, doar cu încărcarea lucrării pe platforma Look and 
Learn. Comisia Look and Learn va propune câteva nominalizări pentru fiecare categorie de vârstă (0-
7, 8-11, 12-18), iar Centrul Gifted Education va alege trei câștigătorii pentru fiecare secțiune. Aceștia 
vor primi certificate personalizate și premii în valoare totală de cel puțin 240 £ (premiul I – 35 £, 
premiul II – 25 £, premiul III – 20 £), iar cele mai bune trei lucrări din fiecare grupă de vârstă vor fi 
postate în galeria câștigătorilor și pe pagina de internet a bibliotecii Look and Learn, atât în cadrul 
secțiunii „Galeria de arta a copiilor” cât și în „Galeria câștigătorilor”. 
Perioada de înscriere este în plină desfășurare, iar premiile vor fi anunțate pe 21 Noiembrie, de 
sponsorul Asociația Centrul Gifted Education. 

  
Centrul Gifted Education își propune să construiască o școală 
ecologică,  “Zero energy”, bazată pe tehnologii verzi, dedicată 
copiilor cu inteligenţă înaltă, care să reprezinte cea mai 
modernă instituţie de educaţie din România, inovativă ca 
design, ca practici ecologice, dar și la nivel de tehnici didactice. 
Proiectul este recomandat internaţional, sprijinit de legislaţia 
naţională (Legea 17/2007, Legea 1/2011 secţiunea 14), precum 
și de comunităţile şi experţii de profil din Germania, SUA, UE. 
Pentru mai multe detalii, accesați websitul competitiei: click 
aici. 

Scrie-ti numele pe o caramida si Construieste un Campus Verde 
al Centrului Gifted Education pentru copii supradotati 

 
 

 

 

Centrul Gifted Education deschide o noua locatie din 17.01.2015 

Ne face placere sa va anuntam ca din data de 17.01.2015 ne gasiti la o noua locatie centrala, in zona 
Stirbei Voda. 

Va asteptam sa ne bucuram impreuna de noua paradigma a educatiei pentru copiii supradotati 
la adresa str Berzei nr 22, sector 1. Google maps @44.438553,26.0825945. 
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Detalii: http://giftededu.ro/noua-locatie 
 

9 Testari IQ de nivel international in 2015 (februarie – mai si octombrie-
decembrie)  
 
Centrul Gifted Education a respectat un calendar intens de testari de primvara si toamna. 
Calendarul testari IQ la nivel international in Bucuresti 
Daca ai peste 6 ani si doresti sa intri in Selectia noastra la nivel international, esti invitat la urmatoarea testare 
la Centrul Gifted Education, cu foaie si creion in mana. 
Participand la testarile noastre, este posibil sa candidezi pentru un loc la Scoala de Excelenta, Programul 
Academic dedicat copiilor cu abilitati inalte la Centrul Gifted Education sau la scoala Leonardo Gifted School, 
scoala Britanica Internationala de nivel primar, dedicata in exclusivitate copiilor supradotati – cu deschidere 
incepand cu luna septembrie 2016. 
Calendarul testarilor  IQ la nivel international in Bucuresti in 2015 a fost: 

 
 

• 15.03 (duminica) ora 14.00 
 

• 18.04 (sambata) ora 9.00 
 

• 26.04 (duminica) ora 14.00 
 

• 2.05  (sambata) ora 9.00 
 

• 17.05 (duminica) ora 14.00 
 
Si toamna 

• 25.10 (duminica) ora 14.00 
 

• 31.10 (sambata) ora 9:00 
 

• 22.11 (duminica) ora 14 
 

• 29.11 (duminica) ora 14 
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Detalii: http://giftededu.ro/calendar-testari-2016  
 
 

Conferinta Nationala “KIDx - Copiii supradotați din România dezbat sistemul 
de educație”  
12 Noiembrie 2015 

KIDx Copiii supradotați din România dezbat sistemul de educație 
KIDx, CONFERINŢA COPIILOR CARE AU CE 
SPUNE DESPRE EDUCATIE! 
Copiii spun lucruri adevărate despre educaţia din 

România! 
 

“Nicio naţiune, nicio societate nu îşi poate 

permite să neglijeze copiii şi tinerii cu cele mai 

mari potenţiale aparţinând poporului său. 

Vârfurile constituie o bogăţie naţională” Dr. 

Klaus Urban, Ex Preşedinte WCGTC 

 
Centrul Gifted Education anunţă simultan 

Evenimentul Anului de recunoaştere socială a copiilor cu abilităţi înalte intelectuale – Copiii 
Supradotaţi. Sunt invitati sa primeasca diplome de recunoastere copiii care au realizat performante 
de varf prin testele internationale, cu recunoastere internationala si nationala. 
 

 

 

 

 
 
 
Despre KIDx: CONFERINŢA COPIILOR CARE AU CE SPUNE DESPRE EDUCATIE 

S-au scurs 8 ani de la publicare ca lege nationala a Legii 17/2007 pentru tineri supradotati capabili de 
performanta inalta, fara ca aceasta lege sa fie aplicata. In acest moment copiii ies la rampa pentru a 
se exprima ca vorbitori in public. Copiii, membri ai Centrului Gifted Education, castigatori ai burselor 
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oferite de Speakers Club Junior, sunt pregatiti sa-si expuna ideile proprii si pentru a susţine cauza 
copiilor supradotaţi din România. 
CE PRIMEȘTI, CONCRET, LA ACEST EVENIMENT? 
1. Informaţii relevante despre cine sunt copii supradotaţi 
2. Afli cum poţi susţine dezvoltarea copilului tău supradotat. 
3. Informaţii despre modul în care se pot integra copiilor supradotaţi în societatea românească. 
4. Invitaţie la dezbatere. Cum putem dezvolta împreună un sistem de învăţământ de stat care să 
suţină dezvoltarea acestor copii? 
5. Lansarea pentru crowdfunding a Campusului verde pentru copii supradotati 
6. Distracţie şi implicare, aşa cum stim noi să lucrăm la Centrul Gifted Education. Învăţăm despre 
abilităţile noastre împreună, colectiv. 
7. Vei fi parte a campaniei de conştientizare a fenomenului de risipă naţională a valorii intelectuale a 
acestei ţări. Evenimentul va fi filmat integral şi va face obiectul unui videoclip cu scopul de fi 
prezentat către top 100 femei din România pentru constientizarea amplorii fenomenului de risipa 
nationala. Un proiect social, asumat colectiv. 200,000 de copii supradotaţi nu sunt identificaţi, nu le 
sunt recunoscute nevoile special şi nici nu li se respectă dreptul la educaţia diferenţiată conform legii. 
Copiii descoperiti cu abilitati inalte au nevoi speciale si un risc social inalt (97% dintre copiii 
supradotati se rateaza conform normelor sociale, potrivit unei cercetari in UK in 2010 ceea ce face 
din acest lucru un tabu). Sub ochii intregii societati, are loc o uriasa risipa de oameni cu abilitati 
inalte, “cea mai mare pierdere a culturii noastre” (Gowan), fapt confirmat de o intreaga literatura de 
specialitate. 

CINE SUNT VORBITORII? 

 
Câştigătoarele bursei Speakers Club Junior: Diana Petre si Bianca Ionescu 
 

• Diana Petre în vârstă de 10 ani este pasionată de animalele marine reuşind o prezentare 
excelentă despre aceste vieţuitoare în cadrul Muzeului Naţional Grigore Antipa. 

• Bianca Ionescu în vârstă de 10 ani este pasionată de muzică şi călătorii, îi place să vorbească 
mereu despre întâmplările amuzante petrecute în viaţa ei, captând atenţia publicului foarte uşor. 

• Adelina Petre, mezina grupului de vorbitori în public Speakers Club Junior, în vârstă de numai 
6 ani este o energie vie. Vorbeste liber despre pasiunile ei dar mai ales despre Printesa Sofia, idolul 
varstei sale. 

• Alexia Drăgan, 10 ani, pasionata de tot ceea ce este frumos in viata sa dar mai ales de muzica 
si poezie. Alexia este castigatoarea mai multor concursuri nationale de acest gen. 

• Mihaela Mathe, Trainer Speakers Club Junior; Executiv Manager în cadrul companiei “One 
Smart Star Romania” 

• Monica Gheorghiu, Preşedinte Centrul Gifted Education, Femeia Anului 2012 pentru 
Promovarea si Apararea Drepturilor Copilului, Membru Mensa UK 

• Adelin Dănăilă, elev în clasa a 12-a, pasionat de dezvoltare personală, este cel mai tânăr 
membru a clubului de public speaking Speakers Club 

 
COORDONATE EVENIMENT 
Data: 6 Decembrie (Duminică), orele 14:00-17:00 
Locația: Hotel Parliament, etaj 9 (str. Izvor, nr. 106) 

Organizatori: 
Centrul Gifted Education pentru copii supradotaţi 
Speakers Club Junior: comunitatea de practică dedicată copiilor pentru dezvoltarea abilităţii de 
comunicare şi susţinere de prezentări, în special în faţa unui public. 

 
Detalii: http://giftededu.ro/conferinta-copiilor-despre-educatie  



29 

 

 
 

Drums Circle & Big Sounds pentru Adulti 
Motto: “Cand vrei sa bati toba mare si nu ai unde, vino la noi” 

Impreuna reusim acest lucru  
Acest eveniment este dedicat adultilor in special (pot participa 
copii cu varsta minima admisa de 12 ani). Un eveniment similar, 
dedicat copiilor sub 12 ani face parte din preocuparile noastre si 
va fi lansat in anul 2016. Va multumim pentru colaborare! 
Lansam Drums Circle @ Big Sounds in fiecare vineri, incepand cu 
Vineri 18.12 orele 19-20.30 pentru a ne conecta si a ne uni intr-o 
comunitate puternica. 
  

Ce instrumente? 
Vei putea sa bati: djembe, tamburine, sa creezi 

ritm din maracas, sa sufli in kazoo si didgeridoo, sa creezi vibratii acustice stranii sau inedite 
 din agogo, guiro, triangle, cabasa, sa creezi sunetul ploii prin rainmakers si sa bati cea mai mare 

toba: toba de diametru 90 de cm, atractia grupului realizata in tara noastrade Maestrul Tudorita 
Lupasc din Fagaras. 
 

De ce? 
Muzica tobelor, muzica ritmata, are rolul de a conecta spiritele si a ne face mai puternici ca 
oameni, indivizi, si mai ales, ca grup. Frecventele joase contribuie la cresterea constiintei de grup, a 
apartenentei la grup si la hranirea increderii in sine. Pentru mai multe detalii despre importanta 
sunetelor in hranirea bio campului uman, despre legatura dintre credintele noastre venind din 
cultura noastra si psihologia noastra sociala din Romania, iti recomandam si The Mind Body 
Code de Dr Mario Martinez. Inedit este ca in cadrul intalnirilor, in doar 5 minute, vor fi prezentate 
proiectele asociatiei si unde poti pune mai departe din energia ta! 

Cercul va fi sustinut de Constantin Nicolau, muzician @ echipa Centrului Gifted Edu. 

Frecventa intalnirilor: 
In fiecare vineri. Prima intalnire, vineri 18.12 orele 19-20.30 
 

Calendar intalniri: 
vineri, 8, 15, 22, 29 ianuarie; 
5, 12, 19, 26 februarie 

Locatia: Centrul Gifted Education in Str Berzei 22. 

Detalii: http://giftededu.ro/drums-circle-big-sounds  
 
 

Lansare Campusul Verde “George Emil Palade”, pentru prima data in 
Romania 
6 Decembrie 2015: Campusul Verde George Emil Palade a fost lansat la Conferinta Nationala “KIDx - 
Copiii supradotați din România dezbat sistemul de educație” in prezenta initiatorilor si a 
proiectantilor, Cristina Utto si Svetlana Utto. 
 
Leonardo Gifted School – Campusul Verde “EMIL  PALADE” 
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Aceasta e o harta a Campusului Verde Palade pentru 
copii si adulti. Este visul oricarui copil sa se joace si sa 
invete in acest campus. Fa-l sa prinda viata! Campusul 
este conceput sa fie prima Atractie Educationala si 
Culturala a Orasului Bucuresti pentru locuitorii sai si 
pentru locuitori din intreaga tara si din lume - Prima 
atractie de acest gen a capitalei care va contribui la 
nominalizarea orasului: Capitala Culturala 
Europeana, in anul 2021.  
Daca iti place acest concept, ia in considerare o mica 
donatie si ajuta-ne sa facem visul realitate pentru 
copii. Realizarea acestui proiect costa mai mult daca 
nu este facut, asa ca te invitam sa donezi si sa ne 
sustii cu cateva minute din timpul tau si sa il oferi 

prietenilor. Daca vrei sa te implici personal pentru a face campusul, ar fi absolut fabulos! 
Campusul este lansat pentru crowdfunding adica financiar va lua nastere din contributia tuturor. Daca ai 
intrebari sau vrei sa il sustii scrie-mi mie. Te invitam sa faci parte dintr-o coalitie sociala de ong-uri interesate de 
realizarea acestui campus. Campusul va fi realizat in parteneriat social cu alti actori sociali, ong-uri cu profil 
educational si cultural. 
Centrul Gifted Education este initiatorul si comanditarul acestui campus destinat educatiei copiilor supradotati 
(marginalizati pana acum si sustinuti de o lege de protectie a drepturilor lor speciale – legea 17/2007). 
 
 

 
 
 
Crowdfunding 

 
Ne sunt necesare aproximativ 1 milion de donatii. Fii tu  schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume. Te invitam sa 
faci o donatie prin sistemul Euplatesc.ro de Plata online prin card bancar tip Visa/Visa 
Electron/MasterCard/Maestro.   
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Detalii: picasa album si http://giftededu.ro/leonardo-gifted-school-campusul-verde-emil-palade  
  

3 Burse in domeniul “Vorbitului in Public” acordate in parteneriat cu Speakers 
Club Junior  

7 Mai 2015: Centrul educaţional SPEAKERS CLUB Junior în parteneriat cu Asociaţia Centrul 
Gifted Education au lansat un concurs pentru 3 burse dedicate dezvoltării abilităţii de a 
susţine prezentări în public (Public Speaking). 
Castigatoarele  
 
Cum câştigi o bursă? 

 
Dacă ai vârsta între 9 şi 16 ani, eşti foarte motivat să îţi dezvolţi abilităţile de public speaker şi 
să reprezinţi într-o conferinţă filmată cauza copiilor supradotaţi, trimite un mesaj 
audio/video (prin transfer.ro / wetransfer.com) la adresa selectie@giftededu.ro pana cel 
tarziu 15.06 de maxim 3 minute prin care expui argumentele tale pentru cauza si care sunt 
abilitatile tale care tu crezi ca te pot califica pentru una dintre cele 3 burse. 

 
Detalii: http://giftededu.ro/bursa-speakers-club-junior  

 
Anuntam Castigatorii Bursei Speakers Club Junior 
1 Iulie 2015: Asociaţia Centrul Gifted Education anunta cu bucurie rezultatele concursului Bursa Speakers Club 
Junior: 3 burse dedicate dezvoltării abilităţii de a susţine prezentări în public (Public Speaking). 
Castigatorii Bursei Speakers Club Junior 

� Matei Ignat, 11 ani 
� Bianca Miruna Ionescu, 9 ani 
� Diana-Maria Petre, 9 ani 

 
 
Bursele sunt oferite de Centrul educaţional SPEAKERS CLUB Junior în parteneriat cu Asociaţia Centrul Gifted 

Education. 

Ce include bursa? 

 
  
Câştigatorii bursei devin membri SPEAKERS 
CLUB Junior pentru o perioadă de 6 luni, fără plata taxei de 
membru. Asociatia Centrul Gifted Education acopera 
totodata si contribuţia de participare la întâlnirile bilunare, 
care este în valoare de 25 de lei pentru fiecare ediţie. 
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Conditiile de participare presupun si obligativatea de a restitui bursa, in cazul neprezentarii in program. 
În calitate de membru ai acces la Manualul de Public Speaking constituit special pentru tine, manual în care vei găsi 
elemente de control al emoţiilor, structurarea discursului, captarea şi menţinerea atenţiei publicului, pe care ulterior le 
poţi exersa practic în cadrul întâlnirilor bilunare SPEAKERS CLUB Junior, prin susţinerea de prezentări în public şi primirea 
de feedback sub formă de îndrumări şi recomandări atât din partea coordonatorului care modereaza evenimentul, cât mai 
ales din partea celorlalţi participanţi la întâlnire. 
Ocazia de a lucra direct cu coordonatorul proiectului Mihaela Mathe, precum şi posibilitatea de a fi filmat pentru a analiza 
şi studia ulterior cum se poate îmbunătăţi următoarea prezentare şi de a fi promovat pe toate canalele de publicitate 
actuale. 
Felicitari! 

Detalii: http://giftededu.ro/anuntam-castigatorii-bursei-speakers-club-junior  
 

 
Lansam recrutarea international si national pentru Head of School “Director” 
pentru scoala Leonardo Gifted School 
 

18 Martie 2015: Leonardo Gifted School opening: Looking for an outstanding 
candidate for the role of Head of Primary 
Job title: Head of Primary School 
LEONARDO Gifted School 

The successful candidate: 
� Is a starter, is able to build a team, a process and a product 
� Is a challenger  
� Has experience in an alternative education environment 
� Has at least one year experience of senior leadership in a school  
� Loves to see the children happy, knowing their potential and growing autonomous and future happy 

adults  
� Feels she/he is gifted  and is capable of recognizing the gifts and talents of other people and especially 

children 
� Has experience of working with gifted directly, leading a Gifted Program, or creating gifted curriculum 

is a plus 
� Has an understanding of financial issues, reporting and budget management 
 

Working framework 
� Has EU passport or European work permit 

Lives in Bucharest area or is willing and able to relocate to Bucharest  
� Is able to provide an enhanced check with barring list (if a national from UK, or equivalent for other 

nationalities) in the final stage of recruitment as well as originals of qualification certificates  
Fluency in English (verbal and written)  

� Computing abilities 
 
Personal Competencies 
 

� Flexible, creative productive thinking 
� Capable to lead by example, be a positive role model 
� Internationally minded 
� Having a vision for gifted education 
� Being an inspiring educational leader 
� Having the capacity to build and manage high performing teams 

  

  

 
Main Job responsibilities 
 
� to lead the teacher department and resource it 
� to elaborate, to obtain agreement from teachers and specialty teachers and to implement an action plan in 

relation to the Individual Education Plan 
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� to elaborate the School bylaws with the School board to make the school transparent and to obtain 
valuable input and contribution from stakeholders 

� to facilitate a culture of innovation and productive creative thinking in the teaching department 
� to facilitate student learning progress and development within the subject area. 

 
 
 
 
What we offer: 

• A permanent coaching for performance in relationship with gifted children, teamwork, and an 
education centered on the perspective of the child 

• A highly successful, creative, energetic, full of enthusiasm and positive mindset team. 

• A culture of innovation and change 

• Training and development in gifted education 

• Competitive Salary – to be discussed, based on experience, potential. 

 

 

Probationary period: 3 months 
Recruitment process: 
•    Candidates must be eligible to work in the European Union 
•    Closing date: open position up to the moment when we find the right candidate.  
•    Assessments and interviews 
Reporting to: Principal CEO  
In line with: Director of Education 
Responsible for: Teaching staff and other relevant people within the department. 
Liaising with: Director of Education and relevant staff with cross-school responsibilities, relevant non-
teaching support staff and parents. 
  
Leonardo Gifted School is committed to safeguarding and promoting the welfare of children and applicants 
must be willing to undergo child protection screening appropriate to the post, including checks with past 
employers and the Criminal Records Bureau. 
Leonardo Gifted School is developed exclusively for gifted children by the Association Centrul Gifted 
Education,  Non-profit organization registered in Romania with the Associations and Foundations Registry 
with #59/24.04.2012. 
Detalii: http://giftededu.ro/head-of-primary-school-opening  

 

Asociatia este “promovata de Alpha Bank prin serviciul de online 

banking Alpha Click.” 

 
7 Aprilie 2015: Uneori 
Fericirea poate inseamna un 
simplu Click 
Ne face placere sa anuntam 
ca Asociatia Centrul Gifted 
Education este de ieri 
inclusa in randul asociatiilor 
promovate de Alpha Bank 

prin serviciul de online banking Alpha Click. 
Prin online banking poti dona rapid, si confortabil, de oriunde te-ai afla, direct de pe Smartphone, 
tableta sau calculator. 
Asociatia Centrul Gifted Education va multumeste ca ii sunteti aproape. Copiii merita sa invete la 
nivelul abilitatilor lor, cu o educatie de calitate. 

Tot ieri am primit si prima donatie!   
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Comemorare  trecerea in nefiinta a regretatului Justin Capra “In memoriam 
Justin Capră – o viață dedicată științei și educării tinerilor supradotați din 
România 
 
20 Ianuarie 2015: In memoriam Justin Capră – o viață dedicată științei și educării tinerilor supradotați din 
România 
Justin Capră, unul dintre cei mai prolifici inventatori români și ambasador al copiilor supradotați, a murit luni, 
19 ianuarie, la vârsta de 82 de ani, lăsând în urmă o impresionantă moștenire științifică, dar și un veritabil reper 
moral pentru cei cărora le-a fost mentor. 

Rucsacul zburător folosit acum de americani în călătoriile spațiale, Casa Soleta, 72 de prototipuri de 
autoturisme cu consum infim (2 litri de benzină pentru un drum între București și Iasi, cu viteza medie de 
70km/h), 7 aparate de zbor neconvenționale, 15 motoare neconvenționale – sunt cele mai importante invenții 
pe care Justin Capră le-a lăsat umanității. Mai puțin cunoscut este însă faptul că omul de știință a susținut și a 
educat tinerii supradotați din România prin Fundația pentru Inventică și Tehnologii Sustenabile, pe care a creat-
o special pentru aceștia la Filipeștii de Pădure, într-un cadru natural inspirator. 
Copiii de la Centrul Gifted Education din București au avut ocazia unică de a-l întâlni în cadrul programului 
educațional “Dialoguri cu mentori” (14 martie 2012).  

 

Alături de noțiuni științifice și culturale, inventatorul le-a transmis celor mici pe un ton părintesc, cu o modestie 
ieșită din comun, dar și cu umor savuros, învățăminte morale din propria experiență de viață: 

„Voi sunteți viitorul acestei țări!” 
„Voi, ca să puteti trăi și ca să fiți „bolte”, trebuie să vă iubiți, să vă ajutați, să vă tolerați…” 
„Am avut aproape 50 de încercări nereușite. Și de aceea vă spun vouă că este important, dacă vă apucați de o 

treabă, să o duceți până la capăt, să nu vă opriți la mijloc și să aveți această încredere în voi, pentru că voi 

realizați proporțional cu voința și cu pătratul credinței.” 
„Să știți că România se împarte în două: România magică și România tragică. Voi trebuie să faceți parte din 

România magică.” 
„Să nu vă închipuiți că suntem noi (românii – n.r.) mai grozavi decât alții, dar avem obligația morală să ne 

respectăm părinții, locul nașterii și obiceiurile.” 
„Eu nu mă consider inventator. Inventator nu e decât Dumnezeu.” 
„Un bărbat nu are voie să se lamenteze; trebuie sa fie un stâlp al casei. Un bărbat caută soluții, nu scuze!” 
„Să vă bucurați că e rău, pentru că răul precede binele.” 
„Erudiția nu face doi bani dacă nu o poți transmite semenilor tăi.” 
„E bine să știți că am avut niște posibilități, noi, românii, și trebuie să le duceți mai departe!” 
 
Justin Capra, aeronautical engineer, is one of the most important Romanian inventors. 
In 2012, Justin Capra was invited to interact with gifted children at Centrul Gifted Education in the series 
“Dialogues with Mentors” where tens of gifted children participated along the way. Justin Capra dialogued 
so openly and authentically, to open the minds and gifts and sparkle the interest for science in the hearts 
and minds of youth, as well as to fuel the love to be Romanian. The interaction is memorable, as you can see 
below. No television in Romania has a track record of a dialogue between Justin Capra and children, let alone 
gifted children. With this video, we have a memory that will always be in our hearts. On this occasion, Justin 
Capra was invited to become our Amabassador for gifted children, and he accepted.  
 
 
Justin Capră în dialog cu copiii supradotați de la Centrul Gifted Education (București, 14 martie 2012). 

 
Detalii: http://giftededu.ro/in-memoriam-justin-capra  
 

 

JOB: Coordonator program pentru Programul 
Techmentori @ Centrul Gifted Education 
October 5, 2015  
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Centrul Gifted Education anunta 1 pozitie trainer – Coordonator program pentru Programul Techmentori 
 
Coordonatorul programului (1 persoana) va preda alaturi de 1 TechMentor (co-trainer) 10 ore de formare (5 
intalniri de 2 h) cu echipa de tineri selectionati de Centrul Gifted Education pentru fundamente in: 
• Principii de Cercetare 
• Elemente de gandire critica 
• Abilitati de Investigare Stiintifica 
• Abilitati de Rezolvare a Conflictelor 
• Abilitati de Vorbit in Public 
• Abilitati de Lucru in Echipa 
• Abilitati Eficiente de Comunicare 
Nota 
Materialele de lucru si procesele sunt puse la dispozitie de asociatie (metoda SOLE, Invitation to Invent – 
curricula US; harta gandirii critice; abilitati de lucru in echipa, abilitati de comunicare empatica; abilitati de 
negociere, etc; schema Roata lui Paul, prezentare ppt, etc) + alte materiale vor fi lucrate in echipa formata din 
coordonatorul programului si TechMentor. 
Despre Programul Techmentori Editia a 2-a 
http://giftededu.ro/techmentori-ed2 
Cerinte Coordonator Program 
• Cunostinte stiintifice si de cercetare 
• TOT (Training of Trainers) 
• Spirit tineresc 
• Caldura sufleteasca 
• Capacitate de a relationa cu tinerii si de a crea o relatie afectiva calda si pozitiva 
• Capacitate de a recunoaste si promova talentul 
• Studii in strainatate (ideal) 
• Adaptabilitate si flexibilitate in gandire; gandire creativa si gandire critica 

 
Evenimente anuale de Recunoastere: 
Am organizat in premiera la nivel national in anii 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 si 2015 evenimente de 
recunoastere a copiilor cu abilitati inalte. Un eveniment glorios al copiilor cu abilitati inalte, in care pentru 
prima data la nivel social le-au fost recunoscute abilitatile in mod public. Acestea sunt evenimente unice din 
domeniul Educatiei, prin care se premiaza si sunt recunoscute social inteligenta dandu-se sensul corect in 
educatie. 
“Recunoasterea sociala pe scara larga a talentului si inteligentei promoveaza pe scara larga talentul si 
inteligenta in societate.” – Dr. Sally Reis, Profesor Emerit al Consiliului de Administratie al Universitatii 
Connecticut, fosta presedinta NAGC, SUA 
 

Evenimente de Recunoastere pentru copii supradotati 
Fotografii: https://picasaweb.google.com/ 
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29 Mai 2015: Eveniment de Absolvire Scoala de Excelenta pentru copii supradotati 

Fotografii: click 
 
 

Lansare Program Academic 2015 dedicat copiilor supradotati – grupa 

MUGURASI 3-5 ani, o premiera a asociatiei 
 

 

Pentru a veni in intampinarea solicitarilor, Centrul 
Gifted Education anunta inscrieri pentru Program 
Academic 2015-2016 dedicat copiilor supradotati – 
grupa MUGURASI 3-5 ani si 11 luni pentru copiii 
testati (SON-R/WISC IV) si precalificati. 
Caracteristicile programului 
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Programul urmareste sa puna accent pe: 
  

• Dezvoltarea unui mediu de hranire a potentialului propriu, de invatare prin descoperire si prin jocuri 
care urmaresc invatarea globala si creativitatea proprie 

 
 

• Dezvoltarea gandirii prin jocuri logice 

 
 

• 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. 

 
 

• Suportul si consilierea parintilor intr-un program dedicat ca aspect al standardului de calitate in gifted 
education cat si ca reflectare a nevoilor de consiliere specializata si dezvoltare a parintilor cu copii cu abilitati 
inalte. Abordarea noastra sustine pe termen lung relatia copil-parinte, invatand metode si abilitati noi atat 
parintii cat si copiii, mai ales avand in vedere nevoile speciale de consiliere si de educatie ale copilului 
supradotat 

 
Curricula MUGURASI cuprinde 100 de ore in arealul: 

• Inteligenta Emotionala si Sociala 

 
 

• Creativitate personala 

 
 

• Dezvoltare cogitiva 

 
 

• Cunoasterea mediului si a naturii 

 
 

• Dezvoltarea inteligentei corporale si a intuitiei (relatia minte-emotii-corp) 

 
 

• Imaginea de sine, imaginea de sine in relatie cu ceilalti si cu lumea 

 
Procesele folosite reflecta invatarea diferentiata prin teatru de papusi, scenete, comunicare non-verbala, jocuri 
de dezvoltare a inteligentei, jocuri de rol, povestea, lucrul in echipa, dansul, miscarea, dialogul si dezbaterea. 

Formatori 

 
 

• Camelia Moise, educator, specialist educatie timpurie 

 
 

• Geta Heimerl, psiholog si scriitor 

 
 

• Paul Sebastian Anton, trainer de creativitate si actor, Compania de Teatru Dubee Doo 

 
 

• Loreta Neculai, actor Compania Dan Puric 
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• Gabriela Alba, psiholog, pictor si fotograf 

 
 

• Lucian Caciamac, coach pe dezvoltarea copilului, expert in bunastarea familiei si a copilului, formator. 

 
 

• Asistenti de Training- tineri studenti Universitatea Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele 
Educatiei 

 
Detalii: http://giftededu.ro/program-academic-copii-3-5-ani  
 

 

Programe de formare in Educatia de 
Excelenta 

1. Seminarii pentru parinti: 25 de ore in total 
2. Seminarii pentru trainer: 30 de ore de formare in total conform legii 17/2007 
3. Seminar Kit Animatori: coordonare specifica, realizat de Gabriel Ban pentru sustinerea copiilor 

cu activitati specifice 
 

 

Seminarii parinti: 
1. In perioada 2014-2015 au fost organizate 25 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 

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! 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Activitate internationala 
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In 2015 Asociatia a primit statutul de Scoala Candidat de la organismul acreditat britanic, COBIS, pentru 
Leonardo Gifted School, scoala alternativa exclusive dedicata copiilor supradotati si a lansat websitul de 
recrutare si selectie a copiilor www.leonardoschool.ro  

 

24 Aprilie 2015: Leonardo Gifted School, prima scoala dedicata exclusiv copiilor supradotati, ajunge in 
Romania 

Copiii supradotati, liderii de maine 
Centrul Gifted Education a inceput selectia pentru scoala Leonardo 
Gifted School, prima scoala britanica internationala dedicata exclusiv 
copiilor supradotati (de la 3 la 11 ani), care isi va incepe activitatea 
scolara din septembrie 2016. 
Leonardo Gifted School este unica in Romania si in regiune, 
diferentiandu-se de sistemul clasic de educatie printr-un mediu 
educational specializat pentru copiii supradotati cu peste 24 de 
diferentiatori. Scoala Leonardo Gifted School are in palmares peste 
1000 de ore de expertiza si lucru direct cu copiii supradotati, peste 

1000 de copii testati la standarde internationale si 100% grad de satisfactie in randul copiilor supradotati. 
Misiunea scolii este sa ofere celor mai inteligenti copii un cadru elevat international, orientat prin conceptie 
pentru a satisface nevoile speciale ale copiilor supradotati. Scoala are propria politica de recrutare asigurata 
printr-o selectie complexa la standarde internationale; un mediu extrem de bogat de curricula imbogatita 
(enrichment) oferit de mentori; ofera un cadru sanatos de dezvoltare prin clase mici, hrana bio, un numar mare 
de personal raportat la numarul de elevi, si o atentie extraordinara pentru sprijinul emotional al copiilor – copiii 
find sustinuti de consilieri psihologi de-a lungul intregii zile. Este o scoala care intelege nevoile speciale de 
educatie si consiliere ale copiilor supradotati si ale parintilor lor. 
Copiii cu abilitati inalte selectati vor avea un program normal de la 8.30 la 18.00 (pentru copii peste 6 ani) si de 
la 8:30 la 12.30 (pentru copii de 5 ani). 

Oferim un extrem de important diferentiator care aduce o imensa valoare adaugata: copiii isi pot extinde 
pasiunea, talentul si cunostintele lucrand direct cu mentori atent selectionati ceea ce asigura ca ei vor invata 
direct de la persoane care au cunoscut energia pasiunii de a fi creator si care au atins un statut social si 
profesional care ii recomanda, prin rezultate si iubirea pentru munca lor de specialitate si mai ales, pentru 
dragostea lor de a darui mai departe cunostintele lor copiilor supradotati. 

Scoala va urmari nevoia copiilor de a experimenta si va recunoaste succesul scolar luand in considerare evolutia 
interioara, starea de multumire si echilibru cu sinele si cu ceilalti, conectarea cu propria intuitie si intelepciune 
si capacitatea de a darui si de a fi compasiv. 

Filosofia scolii britanice pentru copii supradotati este centrata pe dezvoltarea holistica, echilibrata, armonioasa, 
emotionala, intelectuala si fizica, daruind copiilor un cadru de libertate si responsabilitate asumata care ii 
sustine sa devina ganditori autonomi, creatori si leaderi empatici si compasivi. 

Scoala le va provoca abilitatile, dezvoltand gandirea de ordin superior, empatia si compasiunea, capacitatile 
creativ productive ale copiilor in a gasi solutii, a crea permanent, si a se bucura de abilitatile lor si de cine sunt 
ei ca indivizi. Scopul principal al scolii Leonardo Gifted School este de a forma liderii inspirationali ai societatii 
de maine. 

“Statistic vorbind, Romania are printre cei mai multi copii supradotati din Uniunea Europeana, iar aceasta 

scoala pe care am lansat-o are menirea de a ii sustine cu o educatie diferentiata. Parlamentul European 

recomanda tarilor membre educatie diferentiata și politici educationale care sa sustinta valorificarea 

potentialului înalt al acestor copii. Leonardo Gifted School este conceputa avand ca focus nevoile copiilor 

supradotati, si va atrage prin unicitatea sa cei mai inteligenti copii din intreagalume, oferind un mediu extrem 

de favorabil dezvoltarii capacitatii productive creatoare, a compasiunii, a autonomiei in invatare si gandire, a 

expresivitatii, si a emanciparii de sine. “declara Monica Gheorghiu, directorul si fondatorul scolii Leonardo 

Gifted School si presedintele Centrului Gifted Education. 

Echipa noastra se compune din specialisti, profesori dublu licentiati, triplu licentiati, profesori afiliati MENSA cu 
experienta in lucrul cu copiii surpadotati, si psihologi consilieri ca parteneri in procesul educatiei si consilieri 
pentru dezvoltarea copiilor. 
Cunoastem durerile si problemele cu care se confrunta in sistemul obisnuit scolar copiii supradotati si parintii 
lor. Aceasta scoala este de aceea special conceputa pentru a-i sustine si pe parinti intr-o dezvoltare conceputa 
ca intr-o echipa care sa faciliteze procesul de dezvoltare al copilului si in familie cu metodele “gifted 
education”. 
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Scoala va oferi un numar limitat de burse „Anatolie Gheorghiu”, pe baza de merit si nevoie sociala pentru copii 
din Republica Moldova si respectiv Romania, care trec de selectie si arata un nivel foarte inalt de motivatie 
pentru a respecta principiul central al scolii „Pay it forward” – atat ei, cat si parintii lor. Inscrierile pentru 
selectie se pot face pe site-ul www.leonardoschool.ro. 
 
 

Anuntam peste 2000 de tineri si copii testate prin www.mintistralucite.ro ca 
portal national pentru testarea inteligentei copiilor peste 5 ani si pana in 13 
ani - Testare Națională Screening pentru selecția copiilor supradotaţi 
  
Lansat in 2014, websitul giftedminds.ro (sau mintistralucite.ro) a inregistrat peste 2000 de aplicatii online de 
la copii din intreaga tara. Dupa testare, copiii au primit – atat ei cat si parintii –informatii relevante despre 
rezultat, invitatie pentru a parcurge teste de IQ in sala, in mod standardizat, si o diploma. In plus, parintii au 
primit informari esentiale despre abilitatile inalte cognitive ale copilului si info despre Punctul de Plecare al 
parintilor www.giftededu.ro/aflu 
Testare Națională Screening pentru selecția copiilor supradotaţi 
Posted on March 17, 2014 in: Comunicate de presa, Scoala de Excelenta, Stiri|Jump To Comments 

 
Bucureşti, 17 martie 2014: Asociaţia Centrul Gifted Education pentru copii 
supradotaţi lansează Testarea Națională Screening (preliminara) pentru identificarea 
copiilor cu abilități înalte. Proiectul vizeaza descoperea copiilor cu abilităţi înalte si 
sustinerea lor printr-o educatie diferentiata pentru dezvoltarea lor la intregul 
potential. 
Testarea Națională Screening se va realiza online accesând site-
ul www.mintistralucite.ro, unde copiii cu vârste cuprinse între 5 – 14 ani îşi pot 
descoperi si testa, gratuit, inteligenta şi potentialul. Prin simpla accesare a site-ului, 
copiii pot alege testul în funcţie de grupa de vârstă din care fac parte. Candidaţii care 
trec cu bine testul au opţiunea să participe la Selecţia Naţională din acest an, urmând 
sa participe la noi teste de inteligenţă la nivel international -urmatoarea etapa in 
selectie avand loc in perioada 26 aprilie – 18 mai. Testarea online poate fi data fara 
limita de timp, participantii fiind inclusi pe tot parcursul anului in selectia 
permanenta a centrului si tinuti la curent cu activitatile de dezvoltare a potentialului. 
Testul are dificultate medie şi vizează verificarea cunoştinţelor generale ale copiilor, 
perspicacitatea, creativitatea, vederea în spaţiu, inteligenţa emoţională si 
spirituală. “Nu este un test de stabilire a coeficientului de inteligenţă, ci un test care 

ne ajută să scoatem la iveală acele capacităţi deosebite ale copiilor care pot trece neobservate la şcoală. Acest test poate fi 

pentru mulţi copii paşaportul către un centru de excelență pentru copiii supradotați, Centrul Gifted Education, care 

beneficiază de un program academic extracurricular specializat pentru copiii supradotati, cu profesori talentaţi şi cele mai 

bune tehnologii didactice, validate la nivel internaţional”, a declarat Monica Gheorghiu, managerul şi unul dintre fondatorii 
Asociaţiei „Centrul Gifted Education”. 
Centrul Gifted Education este primul centru dedicat exclusiv copiilor supradotati, oferind copiilor cu potenţial înalt educaţia 
potrivită, pe măsura abilitatilor lor. Prin natura cursurilor predate, asociaţia ţine cont de vulnerabilităţile la care sunt expuşi 
copiii supradotaţi, îi ajută să se integreze în societate şi să aibă performanţe pe măsura capacităţii intelectuale. 
O minte sclipitoare nu se poate dezvolta fara sustinerea necesara. Pe cat de inalte sunt abilitatile, pe tot atat de mari sunt si 
vulnerabilitatile si riscurile sociale cu care copiii supradotati se confrunta. Desi poseda capacitati exceptionale, copiii 
supradotati nu pot excela fara sustinere. Pe langa nevoi speciale de asistenta academica, acestia au nevoie de un program 
care sa tina cont de intensitatea lor emotionala, curiozitatea inalta, nevoia de a fi incurajati pe domenii de pasiuni si interes, 
de dezvoltarea lor holistica, emotionala si sociala, prin intelegere, acceptare, suport si incurajare. 
Centrul Gifted Education estimeaza ca exista un numar impresionant de aproximativ200.000 de copii supradotați 
academic cu varsta sub 15 ani in Romania – aproximativ 6% din numărul total al elevilor (sursa estimarii: NAGC; procentul 
este aplicat la populatia de 3,211 milioane copii sub 15 ani cf. INS: Comunicat de presa nr 143 din 26.06.2012) – acestia 
avand si inalte riscuri sociale – („cea mai mare risipa umana actuala”: 97% dintre copiii supradotati subperformeaza, 
potrivit cercetatorilor britanici – studiu publicat in 2010). 
Testarea Națională Screening se desfasoara in cadrul unui proiect mai larg, sustinut de BCR si de voluntarii sai, cu scopul  
descoperirii si sustinerii copiilor supradotati, astfel incat acestia sa isi atinga potentialul maxim. 

 
Detalii: http://giftededu.ro/testare-nationala-screening-pentru-selectia-copiilor-supradotati  
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Promovare in MEDIA  

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

“Rapoarte media ale Centrului Gifted Education pentru anul 2014 prin Agentia noastra de PR, Plus 
Communication” Descarca raportul aparitiilor in media 

 

 

 
“Cum stii ca ai un copil supradotat?” Articol 
publicat in revista Qbebe 
Irina Olteanu 

Octombrie 2015 

 
 

  
 
 
 
“Interview with Ian Peatey By Monica Dobre, psychologist 

Edited by Cristina Balan 
October 2015 
Download the article here. (pdf) 

 

Interviu cu Monica Gheorghiu: “Cine sunt copiii gifted?” 
12 Mai 2015: Interviu cu Monica Gheorghiu, Presedinte Asociatia Centrul Gifted 
Education 

 
“Cine sunt copiii gifted?” 

 
Interviu realizat de Cristina Balan 

Detalii: http://giftededu.ro/interviu-monica-gheorghiu  

 

  17.12.2015 FlashMob pentru 
copiii supradotați (din nou Mattei 
Events) 
Mattei Events împreună cu comunitatea de tango îi 
provoacă pe cei care călătoresc cu metroul.  In 17 
Decembrie 2015, ora 19:30 in statia de metrou Unirii 
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1, tronsonul vechi, la jumatatea peronului, incepem! Pe vom dovedi ca Mos Craciun este in fiecare 
dintre noi! Vom dansa tango si vom imbraca Bucurestiul in arta. Ca de fiecare data, sustinem cate o 
cauza pe care o consideram importanta pentru societatea noastra. Acum ii sustinem pe cei de la 
Centrul Gifted Education, provocand dansatorii si nu numai sa aprecieze valoarea educatiei pentru 
copii supradotati. 
Timp de o ora, impatimiti ai singurului dans considerat patrimoniu UNESCO, tangoul argentinian, vor 
pluti pe notele maestrilor de sorginte sud-americana. Avand in vedere experientele anilor trecuti, ne 
asteptam ca peronul de metrou de la Piata Unirii 1 sa transforme pentru un scurt moment toti 
calatorii, dansatorii, prietenii lor si curiosii ajunsi acolo din intamplare intr-o comunitate care se 
bucura de arta impreuna. Manifestarea este gratuita, insa dat fiind ca sprijinim Centrul Gifted 
Education, oferim posibilitatea celor prezenti sa contribuie la educatia copiilor supradotati. Asadar, 
calatorii vor putea dona fonduri pentru Centrul Gifted Education (http://www.giftededu.ro/), o 
asociatie non-profit care are misiunea de a descoperi si de a dezvolta potentialul copiiilor supradotati 
printr-o educatie de excelenta. 
Muzica este asigurata de Tango DJ Crista Darie; ne va inspira sa dansam, sa uimim trenurile cu 
oameni, sa zambim, sa ne amintim mai apoi, iar ea va face trecatorii sa uite de ce au coborat la Unirii 

1, va face copii sa danseze, va face parintii sa se bucure ca traiesc in Romania!  
 Si in 22 DEC 2014 @Centrul Gifted Education a beneficiat de sponsorizarile atrase prin Evenimentul 
Flashmob unirii 1 cu sprijinul Mattei Events împreună cu comunitatea de tango care a ales sa danseze 
tango si sa “imbrace Bucurestiul in arta”. 
Cu suma donata (1000 lei) am investit in Atelierul de Pictura pe Tricouri din 11 ian 2015 din noul 
sediu Berzei 22: exprimarea creativitatii copilor supradotati. 

Detalii: http://giftededu.ro/flashmob-pentru-copiii-supradotati-mattei-events-2  
 
 

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: 2010-2015 

• 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: 

• UNICREDIT FOUNDATION  

• ALLEGRO ONLINE SERVICES ROMANIA SRL 

• INTERIM PLUS SRL 

• TREZORERIA STATULUI SECTOR 3 

• CARBOGAZ SRL 

• TREZORERIA STATULUI SECTOR 3 

• STRUCTURA DE TREZORERIE ILFOV 

• CABINET DE AVOCAT CRISTIAN STANESCU 

• BIO GROUP SRL 

• TREZORERIA STATULUI SECTOR 5 

• ADM S4 TS4 

• OLD TEAM DISTRIBUTION SRL 

• TREZORERIA STATULUI SECTOR 1 

• CATALIN NACU 



44 

 

• Radulescu Gabriel Albertto 

• Ignat Oana Claudia 

• GRIGORESCU NEGRI ALEXANDRE NICOLAS 

• Avram Claudia Gabriela 

• Zamfir Angela Madalina 

• MIHAI POP 

• ANDREI IGNAT 

• Stoica Florian Marius 

• Radulescu Gabriel Albertto 

• ALEXANDRESCU IONUT-VASILE 

• AMUZESCU RALUCA ELISABETA 

• PUPAZAN MONICA-ELENA 

• RUSEN MIHAELA 

• POPA BOGDAN IULIAN 

• CRIHAN CAMELIA TATIANA 

• IORDAN FLORINA LILIANA 

• Munteanu Alexandra 

• SUSOI VLADIMIR 

• DINU DANIEL 

• AS4FP TREZ4 

• TABARCEA IULIA 

• IONESCU AUGUSTIN-DAN 

• Vlad Diana Maria 

• GAMEX INTER SRL 

• DANIELA VISINESCU 

• DINU DANIEL 

• PODIUC VLADIMIR 

• Nesiu - Bedreag Bianca - Victoria 

• Turtoi Mihaela 

• Ignat Andrei Florin 

• Todasca Maria Cristina 

• BALAS IOANA CABINET DE AVOCAT 

• RUDAS RICHARD VIKTOR 

• Stoian Felicia Mirela 

• FOTO UKI 

• Epure Felicia- Florentina 

• ALECU IOANA 

• DINU DANIEL 

• ALEXANDRU STANCOV 

• STRUCTURA DE TREZORERIE ILFOV 

• SENATOR INTERNATIONAL SRL 

• Albu Maria Cristina 

• STANCIU VERONICA 

• DANIELA EPURE 

• Itul- Toderesc Emil 

• TREZORERIA STATULUI SECTOR 2 

• BUCUR EMANUELA 

• LUCA MIHAELA 

• AVOCAT BAMBERGER ZAIRA ANDRA 

• Albu Maria Cristina 

• Itul - Toderesc Mihaela 

• B2B CONSPROD SRL 

• BEL PUNTO SRL 

• BALAS IOANA 

• TREZORERIA STATULUI SECTOR 6 

• Graur Alexandru - Dan 

• Epure Felicia- Florentina 
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• B   V Millenium Company SRL 

• DRAGOI ALEXANDRA 

• TREZORERIA STATULUI SECTOR 3 

• BAJESCU ANDREEA IOANA 

• AINODEKAM SRL 

• SC LIVAMEX SRL 

• B   V Millenium Company SRL 

• GAMEX INTER SRL 

• RAU SERGIU IONEL 

• BUCUR EMANUELA 

• IONESCU VALERIA 

• OSADCZUK CRISTIAN-MIRCEA 

• CRIHAN CAMELIA TATIANA 

• Vlad Diana Maria 

• STROIE ANAMARIA 

• DINU DANIEL 

• POP SILVIA 

• STROIE ANAMARIA 

• Radulescu Gabriel Albertto 

• T AND D PRO ELECTRIC SRL 

• ROYAL MEDIA TRADING SRL 

• HRISTEA ANCA MARIA 

• DINU DANIEL 

• DINU DANIEL 

• DANIEL GRECU 

• NICOARA VLAD 

• NICOARA VLAD 

• BODRON GABRIELA 

• CRIHAN CAMELIA TATIANA 

• LAVINIA CHOI 

• Atanasiu Corina 

• Gherca Elisabeta 

• STROIE ANAMARIA 

• STEFAN DANIELA 

• IONESCU GABRIELA-SORINA 

• Inovante Kernel SRL 

• Vlad Diana Maria 

• VOINESCU OCTAVIAN 

• IHORA ADINA 

• MADALINA PETRE 

• GRIGORAS ANDREEA MARIA 

• BRADESCU OVIDIU MARIUS 

• Dragan Stefan 

• Cinca Marcela Daniela 

• TREZORERIA STATULUI SECTOR 3 

• IONESCU GABRIELA-SORINA 

• OANCEA CAMELIA 

• CLAUDIA CRISAN 

• PANIANOPOL LUANA 

• STEFAN DANIELA 

• Vlad Diana Maria 

• TREZORERIA ALEXANDRIA 

• COSTACHE LOREDANA 

• CRIHAN CAMELIA TATIANA 

• CABINET DE AVOCAT CIUCA VILIAN 

• Toaipa Bianca 

• IVASCU IRINA MIHAELA 
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• DINU DANIEL 

• David Mihaela 

• Radulescu Gabriel Albertto 

• NEGRUTA MIRCEA 

• Cabinet de Avocat Roca Laura 

• Miu Mihaela Elena 

• Cinca Marcela Daniela 

• IVASCU IRINA MIHAELA 

• IONESCU GABRIELA-SORINA 

• Robu Elena Diana 

• CARLAN ION 

• VINTE CLAUDIU 

• OSADCZUK CRISTIAN-MIRCEA 

• GUNTHER TORE S.R.L 

• Cirstocea Oana Irina 

• Diaconescu Anamaria - Mihaela 

• Ochesila Catalina Alexandra 

• ADM JUD FINANTE PUBLICE VALCEA 

• ADRIAN PAUN 

• COCIERU LILIANA 

• NICA NICOLAE 

• STEFAN DANIELA 

• TREZORERIA STATULUI SECTOR 3 

• BALDOVIN VIOLETA-ELENA 

• Inovante Kernel SRL 

• BLAGA SEBASTIAN 

• FAUSTO LIGHTING SRL 

• Calin Violeta Liuba 

• IVASCU IRINA MIHAELA 

• VINTE CLAUDIU 

• CRIHAN CAMELIA TATIANA 

• MARIA-IOANA RISTEA 

• FREDS SWIM ACADEMY SRL 

• Roca Laura 

• DINU DANIEL 

• SERVICIUL TREZORERIE SACELE 

• Frasincar Flavia 

• DANIEL GRECU 

• SARBU MIHAELA AURELIA 

• TREZORERIA BAIA 

• Ghelman Simona 

• David Mihaela 

• BLAGA SEBASTIAN 

• TREZORERIA BABADAG 

• Vlad Diana Maria 

• COCIERU LILIANA 

• FREDS SWIM ACADEMY SRL 

• TREZORERIA TULCEA 

• TREZORERIA TG BUJOR 

• GAMEX INTER SRL 

• SERVICIUL FISCAL RM SARAT 

• TREZORERIA BUFTEA 

• Vlad Diana Maria 

• ACTIV DE TREZ SI CONT PUBLICA 

• MADALINA BADEA 


