
    

 

 

 

 

 

  

  

Non-prof it  organizat ion registered in Romania with the  

Associat ions and Foundat ions Registry with #59/24.04.2012  
http://www.giftededu.ro 

E-mail: pr@giftededu.ro 

+40 729 029 484 

 

Centrul Gifted Education. Member ECHA- European Council for High Ability, WCGTC- World 
Council for Gifted and Talented Children. Partner University of Bucharest, Faculty of Education 
Sciences and Psychology. International Audit: CEU and Johns Hopkins Carey School of 
Business 
www.giftededu.ro, School of Excellence exclusively dedicated to gifted children 
 

© Drepturile de autor  pentru conţinutul acestui document aparţin  
agenţiei de relaţii publice PLUS COMMUNICATION. www.pluscommunication.eu 

 
 

08.09.2014 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Proiect dedicat copiilor supradotați 

Inteligența emoțională, mai importantă decât 

abilitățile intelectuale sau tehnice 

 

   În contextul în care sistemele de educație pun accent exclusiv pe 

dezvoltarea inteligenței intelectuale, Centrul Gifted Education – prima școală 

din România pentru copiii și adolescenții supradotați - consideră că, pentru 

dezvoltarea armonioasă a copiilor, inteligenței emoționale (EQ) reprezintă un 

indicator cheie, chiar mai important decât abilitățile intelectuale sau cele 

tehnice. 

            În acest sens, Centrul Gifted Education organizează, între 1 și 2 noiembrie 

2014, Programul Porților Deschise, prin care invită copii supradotați să-și înțeleagă, 

sa-si descopere și să-și gestioneze mai bine propriile emoții prin jocuri si relationare. 

Programul vine în întâmpinarea lor, în contextul în care cercetări recente  evidențiază 

faptul că inteligența emoțională este mai importantă decât abilitățile intelectuale sau 

tehnice pe care copiii le dobândesc în decursul anilor. 

            Programul se adresează copiilor supradotați din România intre 7 si 14 ani. 

Pentru a se califica la Programul Porților Deschise, copiii sunt invitați să participe la 

Selecția Finală (http://giftededu.ro/scoala-de-excelenta/selectie) sau la testarea 

internatională a inteligentei cu WISC IV, până la data de 25.09.2014. 
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            “Anual, Centrul Gifted Education dorește să ofere copiilor supradotați șansa 

de a intra în contact cu un mediu de hrănire specializat care le va (re)suscita 

interesul, curiozitatea, le va oferi contactul cu o lume care îi sustine, și îi face 

constienți că pot mai mult referitor la potențialul propriu. Vor face aceasta prin jocuri 

și relationare dedicate dezvoltării inteligenței emoționale  - o inteligență care poate 

influența decisiv succesul lor în viață”, declară Monica Gheorghiu, președintele 

Centrului Gifted Education.   

  

Persoană de contact 

Monica Gheorghiu 

Președinte 

Asociația Centrul Gifted Education 

0735.759.539 

pr@giftededu.ro  

 

Transmite, 

Drd. Tănase Tasenţe 

Director General 

Plus Communication  

0725.465.508 
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