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Centrul Gifted Education este European Talent Point,
o asociatie nonprofit cu misiunea de a
descoperi si de a dezvolta potentialul copiiilor
supradotati.
Afliliata international, cu un program care se deruleaza la standarde internationale din 2010, pe parcursul a 9 ani,
am acumulat un numar de peste 24 diferentiatori in educatie; peste 2500 de ore de lucru direct cu copiii
supradotati cu varste intre 3 si 14 ani, peste 2500 de copii testati la standarde internationale si peste 220 de copii
supradotati au absolvit Programul Academic al asociatiei.
Asociatia cunoaste 100% satisfactie in randul copiilor supradotati.

Cadrul actual
Incepand cu anul 2019, Asociatia Centrul Gifted Education organizeaza un concurs de burse sociale pana la
consumarea fondurilor in suma de 82.000 lei.
Fondurile in suma de 82.000 lei provin din sponsorizarea Lidl Romania pentru a sustine Campania “Schimba
destinul unui copil supradotat” in Programul Academic National al Centrului Gifted Education pentru copiii
supradotati.

Argumentare
Doar 1 la mie din 200.000 de copii supradotati din Romania au beneficiat de o educatie pe masura IQului lor. Potrivit legislatiei in vigoare, copiii supradotati au dreptul la educatie diferentiata. De 11 ani
legea 17/2007 nu se aplica, acesti tineri cu potential fiind la voia sortii, confruntandu-se cu riscuri
sociale si adversitati care le ingreuneaza integrarea sociala, dezvoltarea emotionala si ulterior
bunastarea ca indivizi in societate.
Centrul Gifted Education schimba Romania prin educatia diferentiata a copiilor supradotati.
8 ani de programe de dezvoltare a potentialului, 1500 de
copii supradotati descoperiti, 223 de absolventi.
In Romania sunt 200.000 de copii supradotati.
Doar 3% isi ating potentialul. Majoritatea se pierd prin
educatia traditionala. Centrul Gifted Education le poate
oferi programe specifice pentru ca ei sa isi cunoasca
potentialul.

Peste 15 de mituri
afecteaza modul cum
privim nevoile unui copil
supradotat!
Aplica pentru Programul Academic specializat pentru copii
supradotati!
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1. Politica generala de acordare a burselor sociale in cadrul Programului
Academic
Incepand cu anul academic 2019 – 2020, Centrul Gifted Education faciliteaza accesul la Programul
Academic specializat conform legii 17/2007 si copiilor supradotati ale caror familii isi doresc
participarea in program, dar nu au venituri suficiente pentru a suporta costul acestuia.
Bursele pot fi acordate anual pana in data de 15 septembrie candidatilor care indeplinesc criteriile de
eligibilitate mentionate mai jos, in limita sumelor pe care asociatia le are la dispozitie pentru
finantarea burselor si pana la epuizarea acestora.
Centrul Gifted Education asigura conditii egale, transparente si acelasi cadru pentru toti candidatii la
bursa, indiferent de domiciliu, apartenenta sociala, cult, religie, sex sau orientare politica sau orice alte
considerente sociale, economice, etnice sau morale. Toate detaliile legate de concursul de burse
sociale sunt facute publice in mod transparent pe site-ul giftededu.ro, prin newsletter, si prin social
media.
Depunerea candidaturii la bursa se poate face de maxim 2 ori in 3 ani (consecutivi sau nu). Dupa 3 ani
in care candidatura a fost depusa (cu sau fara rezultat pozitiv), dreptul la a candida la bursa sociala
este inchis.
Pot aplica pentru bursa sociala si copiii inscrisi in Programul Academic curent pentru anul academic
urmator. Copiii care au parcurs un An de Program academic pot aplica de maxim 2 ori intr-un interval
de 3 ani pentru bursa sociala.
Bursele se acorda pe principiul primul venit primul servit.
Toti bursierii sociali vor participa in Programul Academic in conditii standard.
Familiile care aplica la Bursa sociala sunt de acord ca datele lor sa fie facute cunoscute finantatorului in
raportul final.
Acordarea bursei sociale inseamna o reducere a costului programului pentru bursier si nu acordarea
propriu- zisa a unei sume de bani.

2. Costurile standard ale Programului Academic oferit de Centrul Gifted
Education
Costurile Programului Academic sunt publicate online, aici: www.giftededu.ro/selectie si pot fi
modificate in fiecare an.
Pentru anul academic 2019 – 2020, costul Programului este:
Cost inscriere copii cu varsta de 3-8 ani: 2900 EUR
Cost inscriere copii cu varsta de 9-14 ani: 3200 EU

3. Tipuri de burse oferite de Centrul Gifted Education:
Programul ofera 3 tipuri de burse, in functie de nivelul veniturilor familiale, pana la maxim 90% din
costul programului. Bursa se acorda sub forma reducerii sumei de plata pentru inscrierea in Program si
nu ca o suma de bani.
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Tip Bursa
Bursa tip 1

Bursa tip 2

Bursa tip 3

Cuantum bursa
90% din costul standard al Programului
Academic, respectiv:
• 2.610 Eur pentru copii cu varsta de 3-8 ani
• 2.880 Eur pentru copii cu varsta de 9-14 ani
80 % din costul standard al Programului
Academic, respectiv:
• 2.320 Eur pentru copii cu varsta de 3-8 ani
• 2.560 Eur pentru copii cu varsta de 9-14 ani
75 % din costul standard al Programului
Academic, respectiv:
• 2.175 Eur pentru copii cu varsta de 3-8 ani
• 2.400 Eur pentru copii cu varsta de 9-14 ani

Rest de plata de achitat de catre bursier
• 290 Eur pentru copii cu varsta de 3-8 ani
• 320 Eur pentru copii cu varsta de 9-14 ani

•
•

580 Eur pentru copii cu varsta de 3-8 ani
640 Eur pentru copii cu varsta de 9-14 ani

•
•

725 Eur pentru copii cu varsta de 3-8 ani
800 Eur pentru copii cu varsta de 9-14 ani

4. Criterii de eligibilitate pentru acordarea burselor
Sunt eligibili pentru o bursa din partea Centrului Gifted Education copiii care indeplinesc
concomitent urmatoarele criterii:
1) Au varste intre 3 si 14 ani
2) Sunt supradotati conform testarilor internationale WISC IV, SON-R si sunt calificati in
procesul de Selectie Internationala aferent anului academic.
Calendarul Selectiilor este anuntat public, pentru anul datele 2019 fiind urmatoarele:
• 9 si 10 februarie 2019
• 8 si 9 iunie 2019
• 7 si 8 septembrie 2019
Procesul de selectie in 5 pasi este descris aici: www.giftededu.ro/selectie.
3) Familia copilului are venituri de maxim 4.500 RON net pe luna per familie.
Strict pentru scopul analizei situatiei financiare a solicitantilor de burse, prin familie intelegem
adultii care se ocupa de cresterea si educarea copilului pentru care este solicitata bursa.
Familia poate fi formata, astfel, din ambii parinti /unul dintre parinti care are in mod legal in
grija copilul (de ex., dar nelimitativ, in caz de divort sau de deces al unuia din parinti) / tutorele
legal.
Cuantumul bursei difera in functie de nivelul veniturilor familiei, astfel:
Venituri nete lunare per familie
mai mici de 2.500 RON
Intre 2.500 Ron – 3.500 RON
Intre 3.500 Ron – 4.500 RON

Tip de bursa ce poate fi acordata
Bursa tip 1
Bursa tip 2
Bursa tip 3

Centrul Gifted Education va lua in considerare declaratiile scrise ale familiei cu privire la
venituri, dar, pentru a sprijini cu adevarat familiile cu resurse financiare limitate si a minimiza
riscul de frauda, va realiza si o verificare rezonabila a acestora prin solicitarea de documente
justificative in acest sens.
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4) Familia este motivata in mod real sa participe la Programul Academic al Centrului
Asociatia lucreaza in Programul Academic ca abordare unica in Romania, doar cu familia. In
aceste conditii, Familia trebuie sa se califice in Selectia finala anuala din anul curent, cu data
limita pentru 2019: 15.09.2019. Participarea in selectiile anilor precedent nu se ia in
considerare. Detalii: www.giftededu.ro/selectie.

5) Procesul acordarii burselor
Pasul 1: Calificarea in Selectie in anul curent la Programul Academic specializat pentru copiii
supradotati - pana cel tarziu la data de 15 septembrie (pentru anul academic care incepe in
septembrie)
Pasul 2: Solicitarea de bursa care se initiaza de catre parinte / parinti / tutore , prin trimiterea unui
email la burse@giftededu.ro solicitand in scris intrarea in procesul de selectie pentru acordarea bursei pana cel tarziu la data de 15 septembrie (pentru anul academic care incepe in septembrie)
Pasul 3: Depunerea dosarului de bursa - pana cel tarziu la data de 15 septembrie (pentru anul
academic care incepe in septembrie)
Dosarul va include:
➢ Cererea de bursa completata si semnata de catre membrii familiei click aici
➢ Documente justificative ale veniturilor (ex: adeverinte de salariu net de la angajator pe
ultimele 3 luni, datate luna depunerii dosarului pentru membrii familiei / documente
echivalente in cazul veniturilor din alte surse decat salarii, de ex. declaratia de venituri pe
anul precedent)
➢ Copii Carte de identitate pentru membrii familiei
➢ Copie document stare civila pentru membrii familiei (certificat casatorie, sau dupa caz,
hotarare judecatoreasca de divort)
➢ Declaratie de motivatie (1 pagina)
➢ Declaratii 2% (minim 2)
➢ Copii certificate de nastere pentru copilul pentru care se solicita bursa
➢ Documente care atesta calitate de tutore legal, daca e cazul
➢ Documente de inscriere standard pentru Programul Academic
Dosarul va fi trimis prin curier postal Fan Courier 021 9336, la adresa Str. Stirbei Voda nr 114-116,
București in atentia Asociatia Centrul Gifted Education. Dupa realizarea trimiterii se va trimite un sms
cu anuntarea trimiterii la 0729 029 484 si un email la burse@giftededu.ro.
Pasul 4: Interviul cu parintii. Interviul va avea loc dupa depunerea dosarului, la o data stabilita de
comun acord cu Comisia de Burse.
Pasul 5: Raspunsul final al Centrului Gifted Education cu privire la acordarea / ne-acordare bursei
candidatului– in termen de maxim 7 zile de la data interviului cu parintii.
Pasul 6: Semnarea contractului de bursa. Pentru cei care solicita burse sociale obligatiile care deriva
din acordarea bursei sunt trecute in contractul de bursa care se va semna separat. Contractul de bursa
se semneaza de catre autoritatea parentala.
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6) Obligatiile beneficiarilor de burse
Beneficiarii de burse au obligatia de a achita suma ramasa de plata pentru participarea la program,
conform capitolului 3 de mai sus.
De asemenea, beneficiarii de burse au de indeplinit urmatoarele conditii de plata, implicare si
contributie sociala, ce vor fi mentionate in contractul de bursa:
• Sa acopere 50% din costul programului neacoperit de bursa la intrarea in program
pana in 30.09 a.c. si restul de 50% lunar, pana in 5.03 anul urmator.
• Sa obtina minim 10 declaratii 2% completate - de la persoane terte si sa le trimita prin
posta la adresa Berzei 22 ap 1 sector 1 in atentia Centrul Gifted Education pana in data
de 5 mai al anului pentru care s-au strans declaratiile 2%
• Sa faca proiectul cunoscut prin social media pe baza de contract de voluntariat

Mulțumim Lidl România pentru investiția în normalitate, bunătate și toleranță!
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