Colegiul Național Ion C. Brătianu și Școala Gimnazială Mircea cel Bătrân,
partenere într-un proiect european care vine în sprijinul copiilor supradotați
Proiectul Transformers School – Gifted Students/Happy Children este un parteneriat
strategic finanțat prin programul european Erasmus+. Coordonatorul parteneriatului este
asociația IfjúságiNomádKlub Nonprofit KFT, iar Colegiul Național Ion C. Brătianu și Scoala
Gimnazială Mircea cel Bătrân sunt partenere alături de alte școli și asociații din Slovacia,
Ungaria, România și Spania.
Proiectul a început în toamna anului 2017, cu activități de pregătire și management și se va
încheia în toamna anului 2019. Între 16 și 17 ianuarie 2018 a avut prima întâlnire
transnațională în Budapesta, Ungaria. Colegiul Brătianu a fost reprezentat de doamna
psiholog Sanda Bâtan și de doamna profesor Cristina Atanasescu, iar Școala Gimnazială
Mircea cel Bătrân de domnul director Dragoș Dinculescu.
Scopul proiectului este de a identifica cele mai bune modalități pentru a-i sprijini pe tinerii
supradotați astfel încât aceștia sa-și atingă potențialul în domeniile care prezintă interes pentru
ei: artă, literatură, științe, sport, știinţe sociale, etc. şi să îşi dezvolte inteligenţa emoţională şi
abilităţile sociale.
Începând din luna februarie 2018 cele două școli din Argeș vor organiza grupe de lucru cu
copii supradotați identificați în școlile lor; astfel, aproximativ 50 de copii vor lua parte la
ateliere de dezvoltare a abilităților sociale și emoționale ale copiilor supradotați.
Pe lângă o mulțime de activități la nivel local, în cadrul proiectului vor avea loc cursuri de
formare în Ungaria și Spania la care vor participa profesori de la cele două școli argeșene, iar
în luna octombrie 2018 Piteștiul va fi gazda unei activități de amploare din cadrul proiectului:
elevii cu abilităţi înalte din Ungaria, Slovacia, România și Spania vor participa la un
eveniment internațional de formare pe tema educației pentru copii supradotați (în total 40 de
participanți, elevi și cadre didactice).
Acest proiect pune cele două instituții de învățământ argeșene și municipiul Pitești pe harta
instituțiilor și locurilor în care se caută soluții, metodologii și abordări științifice noi pentru
sprijinirea copiilor supradotați. Atfel prestigiul celor două instituții și al învățământului
argeșean va crește prin implicarea elevilor de elită din cele două școli.

