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De unde am pornit?

Analfabetism
funcțional

Decalaj 
rural-urban

Angajabilitate 
scăzută

Competențe
socio-

emoționale
scăzute

Abandon 
școlar  viziune de impact

 Educație centrată 
pe nevoile elevului, 
bazată pe valori și  
pe dezvoltare de 
competențe 

 Literație 
(alfabetizare 
funcțională, 
digitală/numerație)

 Inteligență 
emoțională (valori, 
stimă de sine)

 Leadership
 Prezență activă

Inițiative:

 Rolul/formarea 
profesorului

 Management 
educațional

 Investiția în 
educație

 Politici naționale

Sistemul de educație din 
România nu răspunde nevoilor și 

potențialului fiecărui copil

Profesor transformațional
Leader transformațional

Impact sistemic

ELEVI PROFESORI ALUMNI
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Ce ne-am propus să fie Academia de Leadership și 
Pedagogie?

1.Un model replicabil de formare 

inițială pentru profesori și învățători 

care lucrează cu elevi aparținând 

unor medii vulnerabile.

2. Un program care dezvoltă competențe de 

leadership prin intermediul unei experiențe 

unice de învățare:

despre sine

despre educație

despre forța unei comunități
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3 săptămâni de pregătire teoretică
training-uri și workshop-uri în București,
2-20 iulie

2 zile de cunoaștere a comunității & elevilor 
Costești și Mihăilești (Buzău), 23-24 iulie 

10 zile de practică pedagogică
26 iulie - 8 august

Cum a arătat Academia de Leadership și Pedagogie 
de anul acesta?
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Autocunoaștere și dezvoltare personală

Abordare strategică a predării

Construirea comunității de învățare și practică

Care sunt direcţiile de pregătire?

Gândire strategică: noțiuni de predare 

de bază (planificare, execuție, 

evaluare)

Construire de relații: empatie, 
colaborare

Nivel de autocunoaștere: capacitate 
de reflecție și dezvoltare personală

Ce am evaluat
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Cum a arătat această experiență în cifre?
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Traineri și contributori
La experiența de învățare a participanților au contribuit atât specialiștii noștri interni, 
cât și unii dintre cei mai valoroși traineri din România

Laurențiu Horubeț Diana Ghindă Constantin Lomaca Paul Olteanu

Radu Ciobănașu Ana-Maria Brezniceanu

Mădălin Mandin 

Valeriu Nicolae

Raluca Mohanu
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Specialiștii noștri interni 

Mădălina Ursu

Vasile Brașovanu
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Un program de formare inovativ, bazat pe dezvoltare de competențe transferabile, în 

măsură să răspundă nevoilor reale de învățare ale copiilor din comunități vulnerabile

Ce am adus nou în 2018?

3 direcții de învățare: 

Leading self – cum devin profesor-leader

Leading change – cum aduc învățare de 

tip transformațional în viața elevilor

Leading others – cum construiesc relații 

sănătoase cu părinții, colegii, autoritățile 

locale, pentru a susține creșterea copiilor

5 competențe: 

gândire strategică

gândire critică

self-leadership

reziliență

eficacitate socială

Valori comune:

pasiune: inițiativă, 

perseverență, grijă

acțiune: excelență, învățare 

continuă, colaborare

reflecție: integritate, 

autenticitate, echilibru
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Crearea unei comunități de învățare și practică în măsură să susțină progresul 

profesorilor și, implicit, al elevilor.

Ce am adus nou în 2018?
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Curs de mentorat pentru alumnii Teach for Romania care au sprijinit dezvoltarea 

abilităților didactice și de leadership ale colegilor din generația a 5-a

Ce am adus nou în 2018?
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Sesiuni de team coaching pentru participanți

Ce am adus nou în 2018?

Testimonial video: Noela Zaharia

https://www.youtube.com/watch?v=CVthRVNlkbc


13

Coaching pentru părinții din 

cele două comunități 

Ce am adus nou în 2018?
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Participanții au evaluat experiențele din Academie pe o scală de la 1 la 5.

Cum evaluează participanții experiența 
Academiei?

Obiectivele propuse au fost atinse în 

măsură mai mare faţă de anii anteriori: 

4,48 acum, faţă de 4,08 şi 4,42 anii 

anteriori

De asemenea, satisfacţia în ceea ce 

priveşte formarea abilităţilor de predare 

a crescut la 4,56

Şi anul acesta participanţii au apreciat în

mare măsură calitatea training-ului

intern - 4,12, care se apropie foarte mult

de cel extern - 4,13

Overall experience:

4,22 București
4,48 Buzău
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Cum evaluează participanții experiența 
Academiei?

„Am învățat în aceste săptămâni de LSA cât n-am 
învățat în ani de zile despre mine, despre cei din jur 
și despre ce impact pot avea cuvintele, reacțiile și 
atitudinile mele. Mi-am dat seama cu această 
ocazie că sunt într-un continuu proces de 
cunoaștere și dezvoltare și că perfecțiunea nu 
există. 

LSA mi-a oferit ocazia să 'fur' din învățăturile multor 
oameni deosebiți pe care îi consider modele de 
urmat și pentru asta sunt tare recunoscătoare.”

„Mulțumesc pentru munca 
uriașă, atenție, autenticitate, 
deschidere, căldură și o 
experiență grozavă.”





16

O experiență transformațională pentru
participanți

„Academia de Leadership și Pedagogie este un 
proces cu un rezultat extraordinar, un proces 
transformațional. Pe lângă faptul că ajungi să te 
cunoști foarte bine, ajungi și să îți îndeplinești 
un vis – acela de a face cu adevărat o schimbare 
în educație.” – Valentin Negoi

„Pentru mine Academia de Leadership și 
Pedagogie a însemnat foarte mult - a fost un 
rollercoaster de emoții, am legat foarte multe 
prietenii, m-am redescoperit și am crescut 
enorm. A fost o experiență genială, de neuitat 
și știu că plec de aici mai încrezătoare, cu tolba 
plină de resurse și pregătită să pornesc la 
drum! – Patricia Danciu
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O experiență transformațională pentru
participanți

„Academia de Leadership și Pedagogie a fost o experiență intensă, mai ales din 
punct de vedere emoțional. Alături de traineri am continuat un drum pe care îl 
începusem singur de ceva timp, cel al autocunoașterii, al descoperirii de sine, al 
înțelegerii oamenilor din jurul meu, toate în scopul extinderii perspectivei asupra 
lumii. În ceea ce privește perioada practică a fost extrem de folositor să avem 
mentorii aproape, m-a ajutat foarte mult feedback-ul primit după fiecare zi de 
predare, să văd ce pot îmbunătăți și cum pot evolua de la zi la zi pentru a crea o 
experiență plăcută atât pentru copii, cât și pentru mine.” – Alexandru Rosu



18

O experiență transformațională pentru
mentori

„Experiența de mentor în Academia de Leadership și 
Pedagogie 2018 mi-a adus confirmări și m-a crescut ca 
învățător și ca om. Ca învățător pentru că perspectiva 
din spatele clasei este unică, mi-am dat seama concret 
de oglindirea acțiunilor cadrului didactic în interesul, 
atitudinea, comportamentul și starea emoțională ale 
elevilor și invers. Ca om am avut ocazia să cunosc și să 
lucrez alături de oameni deosebiți, motivați să își 
depășească fricile și limitele pentru a duce mai 
departe valorile lor și pentru a deveni acei profesori 
de care au nevoie copiii din România. - Adela Beca, 
învățător Teach for Romania, Generația a IV-a
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O experiență transformațională pentru copii

A fost o Școală de Vară de 
10 stele, mulțumim!

„Mulțumim că ne-ați învățat 
atâtea lucruri frumoase!”

„Mulțumim că ne-ați 
ajutat să fim o echipă!
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O experiență transformațională pentru școli și 
comunitate

Experiența pe care am avut-o ca profesor susținut de Teach for 

Romania, Generația a IV-a și bucuria copiilor la propunerea de a 

avea mai mulți profesori Teach pe vară m-au ajutat foarte mult în 

decizia de a accepta Academia de Leadership și Pedagogie 2018 la 

mine în comunitate.

Abia așteptam pauzele, voiam să văd cum se simt copiii și ce 

reacții au după ce ies de la orele pregătite de colegii din 

Generația a V-a. Parcă sunt alții, parcă au legat noi prietenii deși 

se știau de o viață, parcă s-au regăsit, sunt mai deschiși unii față 

de ceilalți, au mai multă încredere în ei, chiar și activitățile din 

timpul pauzelor sunt altfel” 

Mircea Baciu, Director Școala Gimnazială nr.1 Mihăilești, Buzău

“
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O experiență transformațională pentru școli și 
comunitate

Cele 3 săptămâni au fost foarte benefice pentru elevii noștri –

din discuțiile pe care le-am purtat cu ei au părut foarte 

entuziasmați de ceea ce s-a întâmplat aici și chiar m-au rugat să 

încercăm ca și la anul să organizăm această Școală de Vară în 

comunitate. În momentul în care mi s-a propus acest proiect am 

fost puțin reticentă la gândul că elevii nu vor participa în număr 

atât de mare sau vor renunța repede. 

Contrar așteptărilor, 70% dintre elevii școlii noastre au venit zi 

de zi la școală, sunt foarte fericiți, au legat prietenii și își doresc 

să participe din nou la un astfel de eveniment pe viitor.” 

Mihaela Sava, Director Școala Gimnazială nr.1 Costești, Buzău

“
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Apariții media 
Romania Pozitivă, Opinia Buzău, Buzău.net, Focus TV
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Testimoniale Youtube:

Olimpia Meșa

Oana Dănilă

Constantin Lomaca

Ce spun trainerii?

Ana-Maria Brezniceanu

Paul Olteanu

Noela Zaharia

https://www.youtube.com/watch?v=sUEdde-RD4A
https://www.youtube.com/watch?v=uy8eZciyscI
https://www.youtube.com/watch?v=0xYzn4Jz9q0
https://www.youtube.com/watch?v=D0hWtuEo_9M
https://www.youtube.com/watch?v=DFAiH-c_b2w
https://www.youtube.com/watch?v=CVthRVNlkbc
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Hai pe blog și află mai multe despre parcursul profesorilor în cele 6 săptămâni de Academie:
http://teachforromania.org/blog/

Povești despre experiența participanților

http://teachforromania.org/blog/
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415 noi fani ai paginii Teach for Romania în 

perioada Academiei

Interacțiuni online

4.400 de persoane/săptămână la care am ajuns prin 

comunicarea social media.

Maximum reach/postare: 9,6K



26

Partenerii Academiei



27

Parteneri și susținători Teach for Romania

Finanțatori

Parteneri principali

Susținători

Parteneri educaționali și traineri

Parteneri recrutare



Mulțumim! Echipa Teach for Romania

Pentru companii: corporate@teachforromania.ro
Pentru școli, instituții și ONG-uri: parteneriate@teachforromania.ro
Întrebari legate de recrutare: recrutare@teachforromania.ro

Contact:
(+40) 751 028 608
office@teachforromania.ro


