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Îndrăzneşte să susţii copiii supradotaţi ! 
 
 
Asociația Centrul Gifted Education, România 
 
Raport Anual 2021 
 

 
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. 
 

http://www.giftededu.ro/
mailto:pr@giftededu.ro
http://www.giftededu.ro/resources/declaratia_230.pdf
http://www.giftededu.ro/scoala-de-excelenta
http://picasaweb.google.com/pr.gifted.edu/
http://www.facebook.com/groups/173394162715692/
http://www.facebook.com/centrul.gifted
http://www.facebook.com/centrul
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1. 15.12.2021: Am lansat Arbore- Centru de Permacultura si Educatie Libera pentru 

copii si familiile lor https://giftededu.ro/arbore/  
2. 26.10.2021 Publicarea articolului - Copilul meu va fi OK? Vorbeste-mi despre “Big 

Picture” Autor: Bobbie Gilman, M.S. Director asociat Gifted Development Center 
3. 30.09.2021: Centrul Gifted Education anunta Porti Deschise pentru 2022 pentru 16-

17 aprilie 2022  
4. 12.06.2021 Lansam Pachetul de Descoperire a Vocatiei* “Prea multe griji legate de 

viitor? Fa viitorul mai predictibil!” 
5. 20.05.2021 Lansam Internshipul pentru tineri gifted 
6. 05.04.2021 Anuntam deschiderea aplicatiilor pentru un psiholog educational   
7. 27.04.2021 Anuntam Inspir BootCamp pentru tineri gifted 14-19 ani, prima editie 
8. 24.03.2021 Anuntam largirea echipei anual cu 2 colegi 
9. Am lansat Volumul 2 al Regatul Emotiilor Animalelor 
10. A avut loc Respiro Gifted Family Camp in August 2021 
11. A avut loc prima editie a Inspir Intro pentru tineri 16-19 ani  
12. 4 Testari IQ de grup de nivel international in anul 2021  
13. Am relansat campania “Minti stralucite” si au avut loc 5 intalniri cu peste 50 de 

participanti online 
14. 8 proiectii culturale ale documentarului “The Alphabet” au avut loc online 
15. Evenimente de Recunoastere si Graduare: Mai, 2021 
16. Peste 50 de lucrari de arta donate au fost listate pentru vanzare pentru sustinerea 

programelor Centrului Gifted Education pe emag 
 

7. Programe de formare in Gifted Education 
p. Seminarii pentru parinti 
r. Seminarii de formare facilitatori in Gifted Education 
s. Seminarii Campania MintiStralucite  
 

8. Vizibilitate şi promovare 
9. Finanţatori Nationali 
  

1. Echipa naţională Centrul Gifted Education 
 

Presedinte, Project Manager, Monica Gheorghiu, MBA, Master in Business 
Administration, Central European University si WeatehrHead School of 
Management  
http://giftededu.ro/echipa-mai-multe-despre-noi-monica-gheorghiu  

        
 

 
 

https://giftededu.ro/arbore/
https://giftededu.ro/copilul-meu-va-fi-ok-zi-mi-despre-big-picture/
https://giftededu.ro/copilul-meu-va-fi-ok-zi-mi-despre-big-picture/
https://www.gifteddevelopment.org/bobbie-gilman
https://giftededu.ro/porti-deschise/
https://giftededu.ro/porti-deschise/
https://giftededu.ro/produs/descoperirea-vocatiei/
https://giftededu.ro/internship-pentru-tineri-gifted/
https://giftededu.ro/centrul-gifted-education-pozitia-de-psiholog-educational/
https://giftededu.ro/bootcamp/
https://giftededu.ro/ne-marim/
https://giftededu.ro/produs/vol-ii-jocul-regatul-emotiilor-animalelor/
https://giftededu.ro/gifted-family-camp2021/
https://giftededu.ro/programul-inspir/
https://giftededu.ro/calendar/
https://giftededu.ro/campanie/
https://giftededu.ro/the-alphabet-proiectie-culturala-centrul-gifted-education/
https://www.emag.ro/cntrldow/68256/v?ref=see_vendor_page
http://giftededu.ro/echipa-mai-multe-despre-noi-monica-gheorghiu
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Coach pe dezvoltarea copilului, Facilitator & Coach, Expert in 
bunastarea familiei, Formator National,  Lucian Caciamac  

 
 
 
 
 
 
 
 

• LF: Monica Sabau, Silvia Ciotec, Roxana Ristache, Roxana Conu, Diana Mirea, Madalina Matei, Costi 
Nicolau, Raluca Marlena Talpiga, Tudor Cosimbescu  

• 2 Psihologi Cliniceni: Roxana Ristache Gabriela Cosma 

• Psihologi Clinicieni externi: Andreea Sandu, Silvia Ungureanu 

• Coordinator Echipa Cristina Barbu 
 
 
Echipa Noastra 
 
www.giftededu.ro/echipa    
 
 
 
 

 

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 personalizata, printr-un plan de educatie 
individualizat. Lucram doar cu familia pentru a atinge obiectivele copilului. În acest fel, creăm un model de 
bune practici în educaţia diferentiata 
 

3. Valori 
• Noi lucram doar la un anumit nivel de calitate si profesionalism. 

• Suntem pionieri in Romania intr-un teritoriu necartografiat, educatia supradotatilor. 

• Lucram doar cu parintii care stiu sa ne aprecieze munca. 

• Lucram doar pentru cei cu care ne putem simti bine impreuna lucrand in echipa. 

• Asta este ceea ce ne place sa facem si lucram in acest domeniu de nisa fiindca suntem niste pasionati 
de acest domeniu. 

• Iubim acest lucru care ne da aripi. 
 
 
 

4. Afiliere 
Suntem Parteneri ai Universitatii Bucuresti, Facultatea de Stiintele Educatiei si Psihologie. Suntem membri 
ECHA-European Council for High Ability, si din 2016 European Talent Point, 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.  

 
 
 

http://www.giftededu.ro/echipa
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5. Planificare Strategică 2021-2022 
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. 
In anul 2021 incepem pregatirea si comunicarea proiectului Arbore, Centru de Permacultura pentru copii si 
familii.  
 
 
 

 
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 sens, ne-am exprimat adeziunea pentru crearea Hubului Creativ la locatia Berzei 21, 
www.berzei21.ro  

• 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 vom continua sa organizam 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 

 

6. Sinteza program 2010-2021. Programul Academic la nivel 
International pentru copii supradotati 

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. In anul 2021, Asociatia Centrul Gifted Education a acordat prin politica de 
burse https://giftededu.ro/burse-sociale/ copiilor supradotati calificati in program, prin etapele de calificare 

http://www.berzei21.ro/
http://www.giftededu.org/resources/Green-Building-Research.doc
https://giftededu.ro/burse-sociale/
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(www.giftededu.ro/selectie), conform calendarului de acordare a burselor, un numar de 4 burse incepand cu 
luna Septembrie 2021 cumuland un total de 6215 eur. 
Sumele ramase se raporteaza pe anii urmatori.  
Extrasul de cont RO44BACX 0000 0008 0559 5001 al asociatiei evidentiaza si sumele ramase raportate pentru 
burse si anume cheltuielile pe care asociatia le are in mod curent se evidentiaza in extrasul de cont curent 
incepand cu luna septembrie, odata cu inceperea anului scolar din septembrie 2020-2021. 
Extrasul de cont curent pentru sponsorizarile LIDL primite reflecta si bursele oferite care sunt transferate 
pentru cheltuieli curente in contul curent. Numele copiilor si alte date personale sunt confidentiale.  

 
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: 

1000 
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, 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 (Gifted Camps, Scoli de 
Vara), realizate pe parcursul anii 
2010-2021 

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.  
 

>290 

Peste 290 de copii supradotati sunt absolventi ai 
programului academic in perioada 2010-2021.  
 

Peste 2900 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 

25%  
25% dintre copiii participanti in 
Programul Academic in anul 2020-2021 
au fost bursieri  

 
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 

40% 
Copiii Gifted sunt printre cei mai 
expusi riscurilor sociale. Sistemul 
educativ descurajeaza in mod 
continuu peste 40% dintre copiii 

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 

in colectivitati. Procentul de gifted 
underachievers- care in ciuda abilitatilor 
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) 

supradotati, anume vizualii 
spatiali, ce au o dominanta 
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. 

de copii cu vârste 9-12 ani din 21 de scoli 
(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 

12 
Evenimente anuale: 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016,2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 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  

 

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 

http://giftededu.org/proiectul/sustinere-si-recomandari
http://giftededu.org/proiectul/sustinere-si-recomandari
http://giftededu.org/scoala-de-excelenta/reusitele-proiectului-scolii-de-excelenta
http://giftededu.org/proiectul/ambasadorii-centrului-gifted-education
http://giftededu.org/proiectul/ambasadorii-centrului-gifted-education
http://giftededu.org/proiectul/ambasadorii-centrului-gifted-education
http://giftededu.org/proiectul/ambasadori-prin-excelenta
http://giftededu.org/proiectul/ambasadori-prin-excelenta
http://www.giftededu.org/galeria
http://giftededu.org/primul
http://giftededu.org/lansare
http://giftededu.org/publicam-rezultatele
http://giftededu.ro/techmentori-ed2
http://giftededu.ro/techmentori-ed2
http://www.giftededu.org/daumaideparte
http://www.giftededu.org/daumaideparte
http://giftededu.org/proiectul/parteneri-si-sustinatori
http://giftededu.org/proiectul/parteneri-si-sustinatori
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auditat si recomandat de doua Universitati Internationale, CEU Business School si Johns Hopkins Carey 
School of Business. 

• Am acumulat peste 2900 de ore de expertiza in lucrul cu copiii supradotati. In proiect sunt antrenati 
peste 15 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 

• Anual pregatim cu peste 60 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. 1000 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  

b. Tineri cu potential ridicat. Peste 8000 de tineri au participat la testarea 

online mintistralucite.ro. Cei care au parcurs testul si au avut un barem peste minimum, 
au primit un mesaj prin care le sunt recunoscute abilitatile inalte si sunt invitati la teste 
validate si autorizate de IQ in sala.  

http://www.petitieonline.ro/petitie/sustineti_centrul_gifted_education_pentru_copii_supradotati-p18910150.html
http://www.petitieonline.ro/petitie/sustineti_centrul_gifted_education_pentru_copii_supradotati-p18910150.html
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Programul Academic dedicat copiilor supradotati  

 
2020-2021 
Numar total Ore formare Program Academic: 

• Juniori: 134 ore  

• Parinti Juniori: 30 h  

• Boboci:125 ore 

• Parinti Boboci: 30 ore 
Şcoala Părinţilor a inclus: 

• Ore deschise (Open Doors) 

• Feedback individual copil 

• Feedback individual părinţi 

• Workshopuri şi întâlniri parentale cu Coach-ul 

• şi Psihologul Educaţional pe dezvoltarea copilului 

Retrospective Grupa Boboci 
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Retrospectiva Grupa Juniori 
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Lansare Program de INTERNSHIP Pentru tineri gifted 

 Centrul Gifted Education pentru copii supradotati a invitat proprii 

absolventi sau tineri care au trecut prin testele IQ si au IQ superior 
interesati de a invata cum se realizeaza sustinerea copiilor cu abilitati 
inalte intr-un program unic si fara precedent la nivel national dedicat in 
exclusivitate lor. Alaturi de noi au sosit proprii absolventi (Tudor C. )  
Ai peste 16 ani? Vrei sa lucrezi? 
https://giftededu.ro/internship-pentru-tineri-gifted/  
Tinerii gifted au oportunitatea de a aplica pentru un loc in echipa. Te 
invitam sa lucram cot la cot! 
Consideram ca implicarea ta este “Pay it forward” catre alti tineri si copii 
gifted. Vei putea sa contribui alaturi de experti in educatie si oameni 
care au plecat de la o atitudine “grassroots”, si am cladit impreuna o 
activitate care acum are traditie si notorietate. Si noi dorim sa dam mai 
departe, celor mai minunati membri ai nostri – tinerii gifted. 
 
 
Cel mai mare beneficiu? 
 

Lucrand intr-o echipa multidisciplinara, credem ca poti beneficia de relationare sensibila cu nevoile tale de 
descoperire vocationala. Vei descoperi prin repetate schimbari de perceptie acele transformari si descoperiri 
interioare alaturi de alti colegi pasionati. Plus, este o colaborare platita. 
Daca exista un interes real, si este si motivatia ta, poti beneficia de o testare vocationala. 
 

Detalii:  

https://giftededu.ro/internship-pentru-tineri-gifted/  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://giftededu.ro/internship-pentru-tineri-gifted/
https://giftededu.ro/internship-pentru-tineri-gifted/
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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. 
 

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

https://giftededu.ro/leonardo-gifted-school-
campusul-verde-emil-palade/  
 

 
 

4 Testari IQ de nivel international in 2021 (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: 

 
 

• 22 ian 2021  vineri ora 17 

• 12 mar 2021 vineri ora 17 

• 14 mai 2021 vineri ora 17  

• 10 dec 2021 vineri ora 16.30 
 

 
Detalii: 
http://giftededu.ro/calendar 
 
 

Respiro Gifted Family 
Camp  
15 locuri, 26-31 august 
2021. 
 

http://giftededu.eu/
http://giftededu.eu/
http://giftededu.ro/proiectul/doneaza-pentru-campusul-verde
http://giftededu.ro/proiectul/doneaza-pentru-campusul-verde
https://giftededu.ro/leonardo-gifted-school-campusul-verde-emil-palade/
https://giftededu.ro/leonardo-gifted-school-campusul-verde-emil-palade/
http://giftededu.ro/www.giftededu.ro/contact
http://giftededu.ro/www.giftededu.ro/selectie
http://giftedminds.ro/copil-gifted/scoala-leonardo-gifted-school/
http://giftededu.ro/calendar
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https://giftededu.ro/gifted-family-camp2021/ 
 

Gifted Family Camp este a doua 
editie de campus specializat cu 
parinti si copii supradotati 
facilitat de echipa 
multidisciplinara a Centrului 
Gifted Education cu o expertiza 
de 11 ani de lucru cu copiii 
supradotati pentru a descoperi 
relatii si procese impreuna cu un 
peer-group si a construi intr-o 
abordare profesionista primul 
Plan de Educatie Individualizat 
(Individual Education Plan – IEP) 
al copilului tau. 

Gifted Family Camp a insemnat 4 
zile de week-end prelungit extrem 
de intense si focusate in care 
lucram cot la cot sa formam 
legaturi importante, sa 
experimentam relatia parinte-
copil prin procese si obiective 
specifice pentru a pune baza 
temelor si obiectivelor de lucru 
intr-un IEP pentru un an de zile 
(2021-2022). 
Practic Gifted Family Camp 
inseamna sa inveti pe viu si sa 

traiesti fenomenul de a construi cu o echipa specializata un plan de educatie unic, axat pe nevoile 
copilului si ale familiei tale. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://giftededu.ro/gifted-family-camp2021/
https://giftededu.ro/plan-de-educatie-individualizat-copil-supradotat/
https://giftededu.ro/plan-de-educatie-individualizat-copil-supradotat/
https://giftededu.ro/plan-de-educatie-individualizat-copil-supradotat/
https://giftededu.ro/plan-de-educatie-individualizat-copil-supradotat/
https://giftededu.ro/plan-de-educatie-individualizat-copil-supradotat/
https://giftededu.ro/plan-de-educatie-individualizat-copil-supradotat/
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Lansare Arbore  – Centru de Permacultura si Educatie Libera 
15 Decembrie 2021 

Noi credem ca putem creste doar in legatura cu valorile nationale. Avem pamant, hai sa realizam o gradina 
padure, chiar langa Bucuresti, la 20 km. Va fi un centru prin care vom promova traditiile legate de pamant. 
Motto-ul nostru este: “Reconecteaza-te cu pamantul pentru ca doar legatura cu pamantul ne poate elibera.” 
Te invitam sa adopti un proiect in viata ta, si a familiei tale. Se numeste: Arbore – Centru de Permacultura si 
Educatie Libera. Vrem sa il construim impreuna cu tine! 

 
 

 Ce este Arbore  – 
Centru de 
Permacultura si 
Educatie Libera? 

Arbore - Centru de 
Permacultura si Educatie Libera 
este locul unde copiii si familiile lor 
vor experimenta liber invatarea si 
vor descoperi permacultura si 
gradina padure pentru comunitate, 
pentru a creste plante perene, 
pentru autosustenabilitate si o 
relatie sanatoasa cu natura. Le va 
permite familiilor sa descopere 
sensul relatiei cu natura, hrana 

naturala, hrana din gradina padure, cum poti crea resurse mai aproape de casa, cultura regenerativa, 
reconectarea cu solul, traditiile romanesti si educatia prin experimentare. Vor lua contact cu stiinte 
experimentale, plante perene, arbusti, copaci, instrumente agricole, permacultura sau cultura permanenta 
experimentala, educatie experimentala si inteligenta corporala. 
Va fi casa in care toti copiii vor putea sa experimenteze si sa inteleaga singuri printr-o serie de unelte rostul 
relatiei cu pamantul, cu plantele, materialele, rostul scolii, al educatiei si al materiilor, si astfel sa-si descopere 
potentialul si interesele. 
Copiii vor lucra in natura, vor atinge, vor interactiona si vor alege ce vor sa experimenteze pentru ei insisi. Copiii 
sunt primii beneficiari ai scolilor insa nu sunt niciodata intrebati ce si-ar dori sa invete si astfel, sa devina 
autonomi, lideri pe propria lor educatie. 
 

Programe de formare in Psihopedagogia 
supradotarii 

1. Seminarii pentru parinti: 30 de ore in total 
2. Seminarii pentru facilitatori: 30 de ore de formare in total conform legii 17/2007 
3. Seminar Kit AT: coordonare specifica, realizat de Roxana Ristache si Cristina Barbu pentru 

sustinerea copiilor cu activitati specifice 
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Seminarii parinti: 
1. In perioada 2020-2021 au fost organizate 30 ore de 

formare de catre Coach, Psihologii consilieri 
eduationali si psihoterapeutii afiliati Centrului Gifted 
Education pentru parintii copiilor. 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! 

 
 

Anuntam peste 5000 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 5000 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 

http://giftededu.org/aflu
http://giftededu.org/supradotare-sau-ratare
http://giftededu.org/supradotare-sau-ratare
http://www.mintistralucite.ro/
http://giftededu.ro/testare-nationala-screening-pentru-selectia-copiilor-supradotati
http://giftededu.ro/testare-nationala-screening-pentru-selectia-copiilor-supradotati
http://www.giftededu.ro/aflu
http://giftededu.ro/category/comunicate-de-presa
http://giftededu.ro/category/scoala-de-excelenta
http://giftededu.ro/category/stiri
http://giftededu.ro/testare-nationala-screening-pentru-selectia-copiilor-supradotati#comments
http://giftededu.ro/testare-nationala-screening-pentru-selectia-copiilor-supradotati#comments
http://www.mintistralucite.ro/
http://www.mintistralucite.ro/
http://www.mintistralucite.ro/
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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  
 
 

Intro Inspir pentru tineri gifted 14-19 ani, prima editie  
Au participat 5 tineri gifted, la Intro INSPIR. Si au fost inspirati! 
Tinerii au fost facilitati in dezvoltare de 3 facilitatori pe domeniile:  

1. Master-Gifted-Mind – Conceptul de mastermind a fost inventat de Napoleon Hill în 1925 și dezvoltat 
în cartea sa „De la idee la bani”, în 1937. Acest concept afirmă următorul adevăr: suma a două minți 
care gândesc împreună pe același subiect e mai mare decât părțile individuale. Cele două minți 
împreună formează o minte superioară. Conceptul este folosit și astăzi în diferite domenii: politică, 
știință, cercetare, economie, întocmai pentru generarea de idei și de soluții superioare. Grupul de 
Mastermind va pune laolaltă tineri dornici să crească, să se dezvolte și să ofere într-un schimb 
constructiv de experiențe, idei și bune practici cu alții ca ei – 12 h 

2. Evaluarea resurselor vocaționale – Identificarea intereselor si a resurselor interne aferente pentru 
gasirea vocatiei – 3 h (va include descoperire interese /vocatie prin diverse instrumente- Testul JVIS – 
Jackson Vocational Interest Survey) 

3. Autocunoastere si intercunoastere – 6 h 

 

 
Promovare in MEDIA  

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

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: 2010-2021 

• 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 Programului Academic si 
persoanelor care ne-au sustinut in 2021: 

• Alnitei Denis 

• IOVANOVICI SANELA 

• Sosa Mihai Vasile 

• Marica Constantin 

• IONESCU MIHAELA 

• ALEXANDRA RALUCA DRAGOMIRESCU 

• SILVA CATERING SRLSARMIS CAPITAL 
PARTNERS SRL 

• AQUA FINANCIAL CONSULTING SRL 

• STC BAUKONSULT SRL 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/doar-3-dintre-copiii-supradotati-reusesc-in-viata-907227.html
http://giftededu.ro/testare-nationala-screening-pentru-selectia-copiilor-supradotati
https://giftededu.ro/bootcamp/
http://giftededu.org/proiectul/promovare-in-media
http://giftededu.org/resources/presentation.ppt
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• GRANTED SYSTEM SOLUTIONS SRL 

• DEUTSCHE LEASING ROMANIA IFN SA 

• Maven System SRL 

• SKY CONSULT RO 

• TEHRON MACHINES SRL 

• STANCIULESCU RALUCA 

• FAN COURIER EXPRESS SRL 

• AMARIE DRAGOS-IULIAN 

• SYNAFLUX S.R.L 

• Gruia Daniel 

• GROUND LAYER SRL 

• DUAL GENERAL CONSTRUCT SRL 

• MAZILU GABRIEL 

• Bararu Alexandru- Vladut 

• CALLPOINT NEW EUROPE SRL 

• SEFER ELENA-MIRELA 

• IONAS ELENA-ADRIANA 

• SANDU IONUT OCTAVIAN 

• GRIGORESCU MARIA CRISTINA 

• DAN VIRGIL PASCU 

• SERVICIUL DE TELECOMUNICATII S 

• BACKSTAGE PRODUCTION GROUP 
INTERNAT 

• Spanu Madalina 

• PMS CONSULTING GROUP 2003 SRL 

• AMARIE DRAGOS-IULIAN 

• ILEANA CATALIN-GEORGE 

• Loboda Bianca - Oana 

• Bararu Alexandru- Vladut 

• AGACHE SRL 

• Teitel Mihaela 

• SORESCU GEORGETA 

• IONAS ELENA-ADRIANA 

• UK ONLINE GIVING FOUNDATION 

• Gruia Daniel 

• GRIGORESCU MARIA CRISTINA 

• SANDU IONUT OCTAVIAN 

• IONESCU MIHAELA 

• MAZILU GABRIEL 

• DOINA CRISTINA TOPUZARU 

• Trezoreria operativa Ilfov 

• PODIUC VLADIMIR ALEXANDRU 

• Trezorerie Sector 4 

• Trezorerie Sector 3 

• Trezorerie Sector 2 

• Loboda Bianca - Oana 

• AIDA ELENA VLAD 

• TUDAL SRL 

• CONSTANTIN ANDREEA VALENTINA 

• Trezorerie Sector 5 

• NESTOR IONUT 

• CONSTANTINESCU MARIUS FLORIAN 

• SMARTREE ROMANIA SRL 

• DVSE RO SRL 

• Namazu Consulting SRL 

• ASOCIATIA HELP AUTISM 

• FINTA CATALIN 

• FERECATU FLORIN 

• Stanciu Cristina Florentina 

• DR.TANASE ANNA-MARIA-MADALINA 
PFI 

• SERBAN HORATIU IOSIF ROMAN 

• SANDU IONUT OCTAVIAN 

• CAB.AV.GLODEANU ILEANA 

• DR.TANASE ANNA-MARIA-MADALINA 
PF 

• MOCANU DIANA 

• IVASCU IRINA-MIHAELA 

• Dascalescu Nelia 

• DAVID DANA CARMENIVASCU IRINA-
MIHAELA 

• MIHAELA LUMINITA IOJA 

• HOME ENERGY SYSTEMS SRL 

• Hebean ElenaPOPESCU ALEXANDRU 
EUGEN 

• MURESEAN FOTI CRISTINA MARIA 

• Toaipa Bianca 

• SPM BAU SRL 


