Alumnii
Teach for Romania
Continuă schimbarea în educație

V I Z I U N EA
T E AC H FO R RO M A N I A

Alumnii Teach for Romania vor forma o masă
critică de agenți de schimbare în societate și

educație, ce va aborda inechitatea dată de
contextul socio-economic, de politicile
educaționale sau de cultura școlară.

Cum ne dorim noi să continue activitatea absolvenții programului, alumnii?
Încurajăm absolvenții să își continue activitatea în inovarea educației, scăderea inechității & creșterea șanselor
copiilor de a avea o educație conformă nevoilor lor de dezvoltare.

Cum își vor folosi experiența alumnii TfR?
Alumnii se vor implica în diminuarea celor celor trei mari probleme: contextul socio-economic provocator al copiilor,
politicile educaționale ineficiente și mediul școlar demotivant, acționând pe 5 direcții de impact:
• Rămân în școli și dezvoltă cultura școlară către una inovativă, incluzivă, colaborativă, care produce învățare;
• Susțin dezvoltarea profesorilor, ajutându-i să-și îmbunătățească competențele de leadership și pedagogie;
• Dezvoltă ONG-uri și inițiative care abordează provocările contextului socio-economic & inechitățile din sistem;
• Se implică în înstituții și politici publice pentru a promova calitatea și echitatea din sistem, aducând soluții din
experiența proprie;
• Comunică cât mai mult despre ce se întâmplă în educație și despre rolul profesorului, prin intermediul mass-media.
Care vor fi atuurile alumnilor TfR?
După programul de doi ani în care participanții îți dezvoltă competențele de leadership și pedagogie, aceștia vor
cunoaște realitățile sistemului educațional, vor face parte din comunitățile Teach for Romania și Teach for All, și vor
avea acces la o gamă largă de parteneri și mentori.
Alumnii TfR vor fi echipați să contribuie la schimbarea în educație.

Cum susține Teach for Romania alumnii?
1.
2.
3.
4.

Creează contexte de interacțiune în comunitatea Teach fo Romania și Teach for All
Le facilitează experiențe de formare pe direcțiile de impact, inclusiv la nivel internațional prin Teach for All
Le oferă acces la parteneriate, mentori și granturi prin care să dezvolte inițiative socio-comunitare
Îi informează despre oportunități și joburi accesibile, inclusiv în staff-ul Teach for Romania

90%

dintre alumni continuă să activeze într-una din cele 5 direcții: impact școlar, inovație socială și comunitară,
dezvoltarea profesorilor, politici publice, comunicare în mass-media

90%

dintre alumni își asumă un rol activ în mișcarea de a aduce o educație excelentă pentru fiecare copil din
România

84% dintre alumni consideră că fac parte dintr-o mișcare care își propune creșterea calității educației și contribuie
activ în continuare la dezvoltarea organizației Teach for Romania

40% se implică în formarea profesorilor Teach for Romania, fiind mentori sau traineri pentru noile generații

70% ar recomanda programul Teach for Romania pentru un potențial profesor
* date din Alumni Survey

Alumnii în acțiune – 102 alumni, 4 generații
Impact școlar
➢ Aprox 70 de alumni activează în școli publice și private
➢ Absolvenții programului ajută la atragerea de resurse pentru îmbunătățirea experienței educaționale a elevilor din școlile lor
(ex proiectede mobilități Erasmus Plus)
➢ Alumnii se implică în colaborarea școlilor cu alte organizații (de ex: cluburile de lectură Fanbook - CSR Mindset)

Dezvoltarea profesorilor
➢ Aprox 15 alumni își canalizează efortul pentru a îmbunătăți competențele cadrelor didactice din sistem
➢ Peste 1000 de profesori au fost formați în ultimii trei ani pe zona de leadership și pedagogie de alumnii Teach for Romania
➢ Un alumnus a inițiat seria de conferințe Explorator în Educație, a III-a ediție având loc în toamna aceasta

Inovație socială și comunitară
➢ Aprox 10 alumni sunt sunt dedicați cel puțin part-time unor structuri cu scop social și educațional ( ex Teach for Romania,
Seeding Knowledge Foundation, CSR, burse prin Serviciul European de Voluntariat)
➢ Alumnii colaborează cu mai mult 20 de ONG-uri
➢ Alumnii au ajutat la înființarea a patru ONG-uri de educație și sociale (de ex: Asociația Comunitară Viscri , EduConect)

Insituții și politici publice
➢ Mai mulți alumni s-au implicat în proiecte de politici publice precum România Educată, ONG21
➢ Alumnii colaborează cu instituții precum ARACIS, UEFISCDI, DGASP

Comunicare în mass-media
➢ Avem mai mult de 20 de articole și prezențe media ale alumnilor (de ex: Haina profesorului lider)

