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Teach for Romania este o organizaţie nonprofit care 

își  propune să creeze opțiuni de viață prin educație de  

calitate pentru fiecare copil din România, indiferent de  

mediul în care s-a născut. Pentru atingerea acestei viziuni,  

recrutăm cei mai valoroși oameni din România, îi 

pregătim  ca învățători sau profesori model și îi sprijinim 

pentru a deveni factori de transformare în educație.

Citește mai multe despre Teach for România

Despre noi

http://www.teachforromania.org/


Pe parcursul anului, organizăm training-uri pentru profesorii  

din program, dar și alte evenimente precum:

• Iunie 2019:  Conferința de alumnizare a profesorilor 

din  generația a 4-a care au încheiat cei 2 ani de 

predare;

• Noiembrie 2019: Conferința anuală a organizației, un  

eveniment de celebrare care reunește participanți din 

toate  palierele educației, oameni ce își dedică timpul și 

energia

transformării viitorului.Vezi aici cum s-a desfășurat ediția

de anul trecut.

Despre Evenimente

https://www.youtube.com/watch?v=zrBT1FydEA0
http://teachforromania.org/educatia-rescrie-povestea/


Una din cele mai importante etape ale acestui proces de pregătire  

este organizarea, în perioada verii, a Academiei de Leadership 

și  Pedagogie Teach for Romania - 2019, cea mai puternică  

experiență transformațională de leadership și formare didactică  

inițială din România, prin care pregătim profesorii acceptați în
program ca viitori lideri în comunitățile  vulnerabile.

Academia este cea mai puternică experiență transformațională de  

leadership și formare didactică inițială din România.

Despre 

Academie



Academia va avea loc în perioada 29 Iunie – 11 August 2019,

și este împărțită în:

• Perioada de pregătire teoretică: 29 Iunie – 21 iulie, în București
• Perioada de practică: 22 iulie – 11 august, într-o școală 

parteneră dintr-o comunitate rurală care va fi aleasă 

ulterior.

Pe toată durata Academiei, participanții și echipa de organizare 

locuiesc,  învață și experimentează împreună filosofia Teach for 

Romania despre  educație.

Vara asta, fii voluntar în echipa de organizare a Academiei de  

Leadership și Pedagogie!

Vezi cum a fost ediția 2018

Despre Academie

http://teachforromania.org/academia-de-leadership-si-pedagogie-2018/


Pe cine căutăm?

• Ai disponibilitate de implicare voluntară pe o perioadă mai 

lungă  de timp, implicându-te minim 8h/săptâmână sau o 

săptămână full, în  afara Bucureștiului;

• Misiunea Teach for Romania te motivează să te implici și să-ți 
aduci  contribuția la transformarea educației din România;

• Ești interesat de dezvoltarea personală și dobândirea de noi 

abilități;
• Te ghidezi și trăiești valori precum integritate, excelență,

autenticitate, colaborare și învățare continuă;

• Ești atent la detalii, flexibil, proactiv, integrezi feedback, ai 

înclinaţie  spre follow-up, îți asumi sarcinile și îți place să 

lucrezi în echipă.



Ce îţi oferim?

• Acces la activitățile de planificare, organizare şi evaluare a  

Academiei;

• Acces la întâlnirile de lucru și la procesele specifice de management

de proiect: planificări, grafice, Risk log, Run of play etc.;

• Oportunitatea de a învăţa de la echipa și profesorii Teach, traineri 

şi  facilitatorii sesiunilor, specialiști în educaţie etc.;

• Oportunitatea de a lucra alături de o echipă energică, ghidată 

de  valori puternice;

• Acces la traininguri și activități ale comunității Teach;

• Asigurarea condițiilor necesare de lucru (masă, transport și cazare,

în funcție de eveniment).



Perioada și locul  de 

desfășurare a activității 

de voluntariat
• Academia de Leadership și Pedagogie (LSA) – în perioada 

29 iunie – 11 august,  în funcție de zilele în care ești 

disponibil;

• Punctual,  în funcție de evenimentele pe care le organizăm;

• Locul desfășurării activităților: la sediul Teach for România 

din  București, în altă locaţie din București, o comunitate 

vulnerabilă din afara Bucureștiului și online, aproximativ 8 

h/saptamană; 

• Timpul şi locaţia vor fi discutate la interviu în funcție de 

activităţi și disponibilitate.



• Participă la organizarea procesului de recepţie a participanţilor, de la  

realizarea kiturilor de întâmpinare până la cazare;

• Este responsabil de recepţia participanţilor la conferințe în timpul anului/ 

Academia de Leadership/ alte evenimente mari;

• Participă la decorarea sălilor de training pentru  conferințe/Academia de 

Leadership și Pedagogie/evenimente;

• Organizează sălile de training şi asigură materialele necesare solicitate de  

traineri și facilitatori;

• Se asigură că toate elementele tehnice sunt puse la punct și funcționează

(de exemplu: videoproiectorul);

• Organizează pauzele de cafea pe parcursul întregii zile și menține spațiul

ordonat;

• Oferă asistenţă prietenoasă participanților, echipei și trainerilor;

• Participă periodic la realizarea stocului de materiale și ajută la

aprovizionare;

• Participă la pregătirea bagajelor pentru evenimente, ajută la încărcarea și
distribuția acestora în locație, iar la finalul fiecărei zile rearanjează locația;

• Participă la realizarea raportului de evaluare al evenimentelor.

Responsabilități voluntar



• Ai disponibilitate de timp; 

• Ești atent la detalii, flexibil, proactiv, creativ, integrezi 

feedback, ai înclinaţie spre follow-up, îți asumi sarcinile și 

îți place să lucrezi în echipă;

• Ești orientat spre nevoile echipei şi ale participanţilor și ești  

dornic să ajuți;
• Opțional: ai carnet de conducere.

Poate fi cea mai bună 

alegere pentru tine dacă:



Aplică până la data de 26 Aprilie, completând formularul de aici.

Procesul de selecție constă în:

• Completarea formularului;

• Interviu la sediul nostru în perioada 6-10 mai 2019.

Dacă treci de etapa de selecție urmează câteva etape obligatorii:

• Participare la întâlnirea de cunoaștere:  luna mai, la sediul 

Teach for Romania (vom stabili data ulterior);

• Participarea la un training de organizare de evenimente: luna 

iunie, la sediul Teach for Romania (vom stabili data ulterior);

• Participare la conferința de Alumnizare a generației a 4-a de 

profesori și învățători: 15 iunie, București
• Participarea ca voluntar la Academia de Leadership și 

Pedagogie:  29 iunie – 11 august (vom stabili zilele în funcție 

de disponibilitatea ta);

• Participarea la alte evenimente și activități pe parcursul 

anului.

Cum mă înscriu?

https://teachforromania.typeform.com/to/uAvpix


Dacă ai întrebări suplimentare, scrie-i colegei noastre,  Anamaria Sabou

- Operations Coordinator pe adresa: 

anamaria.sabou@teachforromania.ro

Îți mulțumim!

mailto:anamaria.sabou@teachforromania.ro

