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Cea mai intensă 
experiență 
transformațională de 
învățare din România

Primii pași spre a deveni 
un profesor-lider

Loc plin de resurse pentru a 
pune bazele călătoriei 
transformaționale în domeniul 
educației și al leadership-ului

Un boot-camp de 6 săptămâni



Self-leadership
Începem procesul de reflecție și 
dezvoltare a leadershipului personal

Teaching as leadership
Punem bazele procesului de predare și 
de lucru cu copiii din medii vulnerabile

System leadership
Setăm cadrul pentru implicarea directă 
în transformarea educației din România

Cum pregătim viitorii lideri 
din România?

Va
lo

ri

Pasiune
Inițiativă
Perseverență
Grijă

Acțiune
Excelență
Învățare continuă
Colaborare

Reflecție
Integritate
Autenticitate
Echilibriu



Care e procesul?

4 săptămâni de pregătire teoretică

Cu ajutorul trainerilor, am dezvoltat abilități de 
planificare, organizare și coordonare de activități.

Am pus bazele unei mentalități specifice viitorilor lideri 
din educație: curajul de a înfrunta obstacole, dorința 
de a face diferența, perseverența și capacitatea de 
auto-analiză, orientarea către 

 Pregătirea teoretică: unul dintre albume poate fi vizualizat aici.
 Pregătirea practică: vizualizează poze de la întâlnirea cu copiii
și a doua săptămână de predare.

soluții.

2 săptămâni de pregătire practică

În perioada de practică am creat pentru participanți 
contextul potrivit pentru a înțelege provocările meseriei 
de profesor și realitatea copiilor cu care vor lucra. Școlile 
din Potlogi și Românești, județul Dâmbovița, ne-au găzduit 
în perioada 1-13 august pentru cele două săptămâni de 
predare .

Iată parcursul pe care învățarea l-a luat timp de 6 săptămâni: 

https://www.facebook.com/teachforromania/photos/?tab=album&album_id=1265991166744503
https://www.facebook.com/teachforromania/photos/?tab=album&album_id=1281516985191921
https://www.facebook.com/teachforromania/photos/?tab=album&album_id=1287417214601898


Academia de Leadership și Pedagogie 2016
în cifre:

23 ore de curs
derulate în paralel
timp de 10 zile

2 școli, 2 comunități:
Potlogi, Romanești
județul Dâmbovița

370 de copii
>30 de mentori

și facilitatori

43
de profesori

34 de traineri & coachi
4 săptămâni

>100 de sesiuni
despre reflecție

și muncă în echipă

268 de ore
de training

6 săptămâni
de bootcamp

220 sesiuni
cu copiii

>450 de sesiuni
de predare

22 de ateliere
cu copiii



Traineri și contributori

Adela Militaru
Asociația ARCADIA

Ana-Maria Brezniceanu
Fondator Montessori

Viorel Panaite
Human Invest

Claudia Ionescu
Director Școala

cu clasele I-VIII nr. 4
Elena Donici Cantacuzino, Pucioasa

Diana Ghindă
Institutul Român

de Training

Yolanda Crețescu
Happy Minds

Andy Szekely
Trainer, Speaker, Autor

Cosmina Păcurar
Starfish Events

Corina Puiu
Teach for Romania

Elena Marineci
Starfish Events

Nicoleta Topoleanu
Teach for Romania

Mihaela Georgescu
Inspectoratul Școlar 

al Municipiului București

Florin Ghindă
Institutul Român

de Training

Magda Bunea
Coach, NESTworking

Mirela Ștețco
Teach For Romania

Georgiana Stoia
Teach for Romania

Oana Vuculescu
PHD

Oana Moraru
Vocea Părinților

Laura Agapin
Teach for Romania

Paul Olteanu
Specialist comunicare

La experiența
de învățare
a participanților
au contribuit
unii dintre cei mai 
valoroși traineri
din România.



Ce am adus nou în 2016 
Implicarea profesorilor actuali

Profesorii Teach for Romania au contribuit direct la experiența de 
învățare a noii generații prin relații de mentorat, coaching,
training & facilitare, planificarea proiectelor.



Ce am adus nou în 2016
Implicarea copiilor 

Implicând direct 22 de elevi ai 
școlilor din Potlogi și Românești 
în activitățile de organizare a 
Academiei, le-am oferit 
oportunitatea de a-și dezvolta 
abilitățile de leadership și am 
creat oportunități de voluntariat 
în comunitate.



Ce am adus nou în 2016
Implicarea părinților

Prima formare didactică 
din România care 
implică și părinții: 
am discutat cu peste 50 
de părinți despre relația 
cu copiii și nevoia lor 
de a fi văzuți.
Un atelier care a stârnit 
uimire, curiozitate şi 
încredere că părinții 
pot fi un suport real în 
procesul educațional.

Facilitator: Elena Şerban, fondator al 
Institutului de Psihologie şi Psihoterapie 
Adleriană, CEO şi co-fondator la Centrul 
Educațional Adlerian. 

http://www.elenaserban.ro/
http://www.ippa-hhm.ro/
http://www.ippa-hhm.ro/
https://www.facebook.com/Centrul-Educational-Adlerian-614193045318758/?pnref=lhc.
https://www.facebook.com/Centrul-Educational-Adlerian-614193045318758/?pnref=lhc.


Cum evaluează participanții
experiența Academiei?                  

Participanții au evaluat Academia oferind note experiențelor, pe o scară de la 1 la 5. 1 5

4,08
scorul de anul trecut

4,42
scorul curent

Anul acesta, participanții au apreciat în mod 
special sesiunile de training susținute de 
membrii echipei noastre.

Obiectivele propuse au fost atinse în măsură 
mult mai mare față de ediția trecută.

De asemenea, satisfacția în ceea ce 
privește formarea abilităților de 
predare a crescut.

4,35

4,28



O experiență transformațională
pentru mentori                                                 

Să fiu mentor Teach for Romania a 
fost pentru mine o mare 
oportunitate de învățare. A fost 
provocator ca de data aceasta să fiu 
în spatele clasei și să observ 
procesul de predare, iar apoi să îmi 
ajut colegii să fie din ce în ce mai 
buni. Am văzut cum e să te lovești 
de diverse provocări în timpul orei 
și să ai nevoie de ajutor. Atunci am 
înțeles cât de relevant e rolul meu.

Sînziana Badea
învățător Teach for Romania



O experiență transformațională 
pentru participanți                                                       

Laura Hobincă,
profesor Teach for Romania

Tiberius Hodoroabă,
profesor pregătit de Teach for Romania

Credeam că a construi o relație cu 
copiii se face în 2 timpi și 3 mișcări. În 
Academie am învățat tehnici de a ne 
conecta cu copiii și m-am bucurat când 
la final mi-au spus cu patos: 
„Doamnaaaaa, aș vrea să stau 
cu tine toatăăăă ziua!”

Academia mi-a oferit posibilitatea să 
am o experiență de predare reală, pentru 
a înțelege care sunt provocările în 
materie de planificare, execuție și 
raportare personală la clasă. Datorită 
acestei experiențe, am așteptări realiste 
pentru începutul anului școlar și sunt 
gata să răspund unor nevoi reale din 
partea elevilor.



O experiență transformațională
pentru copii

Mi-a plăcut să vin la 
Școala de vară. Suntem 
mai uniți și nu ne mai 
certăm la fel de mult.

Am venit pentru că 
vrem să învățăm și ne 
pasă de comunitatea 
noastră, de oamenii din 
ea, de obiectele din jur.

Sunt trist că se termină 
Școala. Aș vrea să stau 
toată ziua cu Doamna.

Am învățat că 
există mai multe 
meserii, 
transformarea 
fricilor și să-mi 
înțeleg emoțiile.



O experiență transformațională
pentru școală și comunitate

Ion Lovișteanu
Director Școala Gimnazială Românești, 
Potlogi

Sursă foto: Dear Romania, MyGrasp

Am fost încântat de prezența Teach for 
Romania. Deși sunt cu o vechime de peste 40 de 
ani în învățământ, am avut de învățat ca 
persoană și dascăl, de la tinerii pe care i-a 
pregătit această asociație. Se vede o abordare 
nouă și schimbare în demersul didactic pe care 
ei l-au făcut aici la Școala din Românești. Am 
rămas plăcut surprins de faptul că au venit mai 
mulți copii decât ne-am așteptat. Copiii au rămas 
foarte încântați și plăcut impresionați.

https://www.facebook.com/MyGRASP/photos/?tab=album&album_id=1191469324225985


Suntem pregătiți de toamnă!

E gata. Eu, una, 
mă simt pregătită 
pentru septembrie, 
pentru un nou 
început și pentru 
provocări.

Mihaela Gălii
învățător Teach for Romania



Apariții media
În premieră, un profesor Teach for 
Romania devine contributor pentru o 
publicație media.
Articolul Mihaelei Gălii poate fi 
vizualizat pe Republica.ro

StiriONG.ro Mirela Ștețco, Head of Training and 
Support Teach for Romania, a oferit 
un interviu pentru Republica.ro, 
despre pregătirea viitorilor lideri în 
educație ai României.

http://www.stiriong.ro/ong/educatie/42-de-noi-participanti-in-programul-teac
http://republica.ro/in-ultimele-6-saptamani-s-a-mai-nascut-o-generatie-de-zprofi-tari


Apariții media

România Pozitivă
www.romaniapozitiva.ro

Wall Street
www.wall-street.ro

Prima TV
Reportaj PrimaTV - 13.08.2016, din 
cadrul emisiunii Focus

http://www.wall-street.ro/articol/Careers/200679/cum-sunt-pregatiti-profesorii-teach-for-romania-inainte-de-a-intra-la-clase.html
http://www.romaniapozitiva.ro/romania-pozitiva/43-de-viitori-profesori-teach-for-romania-se-pregatesc-timp-de-6-saptamani-in-academia-de-leadership-si-pedagogie-2016/


Ce spun Trainerii

Andy Szekely, trainer, speaker și autor 
 a povestit despre 

experiența sa cu Teach for Romania 
și motivele pentru care susține 
Academia de Leadership și Pedagogie 

dezvoltare personală,

https://www.youtube.com/watch?v=qvg-cAyzX2k


Ce spun participanții

Participanții au scris despre experiența
Teach for Romania pe blogul oficial: 
http://teachforromania.org/category/lsa-2016/ 

http://teachforromania.org/category/lsa-2016/


Interacțiuni online

O medie de 5.000 de persoane/săptămână la care 
am ajuns prin comunicarea din social media
despre Academie 

700 noi fani ai paginii Teach for Romania în perioada 
Academiei

+700
≈18.000

≈500.000
persoane
care au fost expuse 
la știri despre Academie



Partenerii Academiei

https://www.papyrus.com/roRO/welcome.htm
http://www.usamv.ro/
http://agentiaimpreuna.ro/
http://www.rau.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.helikonedu.ro/
http://www.improvisneyland.ro/
http://www.andyszekely.ro/
http://zizin.ro/
http://www.rafonline.org/
http://www.montessoribucuresti.ro/
http://humaninvest.ro/
https://arcadianetwork.org/
http://www.revistadepovestiri.ro/
http://www.admitereliceu.ro/institutie/liceul-teoretic-iancu-c-vissarion-titu
https://www.facebook.com/ScoalaPotlogi
http://scoli.didactic.ro/scoala-cu-clasele-iviii-romanesti
https://www.facebook.com/Liceul-Tehnologic-Goga-Ionescu-Titu-Dambovita-1507290879545489/
http://www.alinapetrisan.ro/
http://training-cafe.ro/
http://starfishevents.ro/
http://www.paulolteanu.ro/
http://www.irt.ro/


Parteneri și susținători
Teach for Romania

Parteneri principali

Parteneri financiari

Susținători

Parteneri recrutare

Parteneri educaționali



www.teachforromania.org

Mulțumim!
Pozele din Academie 

pot fi vizualizate 
în albumele de pe pagina 
Teach for Romania

+40 754 242 441
 

Pentru companii interesate de colaborare: 
   corporate@teachforromania.ro

Pentru școli, instituții și ONG-uri:
 parteneriate@teachforromania.ro

Întrebări legate de recrutare și selecție: 
 recrutare@teachforromania.ro

Contact Info:

Muțumirile pentru poze merg către 
Felicia Simion Photography
și Denis Jardan

        

https://www.facebook.com/teachforromania/photos
office@teachforromania.ro
corporate@teachforromania.ro
parteneriate@teachforromania.ro
recrutare@teachforromania.ro
http://teachforromania.org/
http://www.feliciasimionphotography.com/
http://www.denisjardan.com/



