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Teach for România 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/


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, 2017, 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.

Despre Academie



Academia va avea loc în perioada 3 iulie-13 august 2017 și este 

împărțită în:

• Perioada de pregătire teoretică: 3 – 30 iulie, în București
• Perioada de practică: 31 iulie – 13 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 2016

Despre Academie

http://teachforromania.org/lsa


Pe cine căutăm?

Ești gata pentru o experiență transformațională de 

voluntariat dacă:

• Ești licean sau student și ai o minimă experiență în organizarea 

de proiecte

• În viața de zi cu zi, te ghidezi după valori precum integritate, 

excelență, autenticitate, colaborare și învățare continuă,

• Ai o personalitate flexibilă și îți dorești o experiență de 

dezvoltare personală diferită

• Misiunea Teach for România te motivează să te implici și să-ți 
aduci contribuția

• Ai timp și disponibilitate pentru deplasări vara aceasta (3 iulie 

– 13 august 2017).



Ce îți oferim?

• Acces la activitățile de planificare, organizare şi evaluare a 

Academiei

• Acces la întâlnirile de lucru și la procesele specifice de 

management de proiect

• Oportunitatea de a învăţa de la echipa Teach, participanţii la 

Academie, trainerii şi facilitatorii sesiunilor, specialiști în 

educaţie şi în diverse domenii de activitate

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

de valori puternice

• Acces la trainingurile, activitățile de socializare şi relaționare 

organizate în cadrul Academiei

• Masă, cazare și transport în timpul desfăşurării Academiei.*

*nu toate rolurile presupun prezență full-time la locul desfășurării. Citește cu 

atenție pentru a vedea cerințele de disponibilitate pentru fiecare dintre roluri.



Fii parte din echipa care promovează Academia de Leadership și 
Pedagogie și o ajută să rămână în contact cu publicul său! Ai șansa de a-

ți testa abilitățile în zona de marketing în 3 roluri:

Oportunități Marketing



Cel care face 
din pixeli minuni

Ai talent la design grafic? Cu ajutorul tău aducem impact vizual 

fiecărei idei de comunicare și pregătim din punct de vedere 

vizual materialele necesare pentru comunicarea internă și 
externă a Academiei.

Te vei ocupa de:

• Declinarea conceptului grafic pe mai multe tipuri de 

materiale vizuale

• Construirea unor materiale online și offline necesare 

promovării (broșură)

• Editare materiale vizuale deja existente



Te pricepi să:

• folosești pachetele Adobe Illustrator/Adobe Photoshop și 
Adobe Indesign (sau alte progame de realizare broșuri și 
rapoarte)

• lucrezi cu instrumente de realizare a infograficelor și a 

colajelor simple: Canva, Infogram, Piktochart.  Sau ești 
dispus să înveți :) 

Program și loc de desfășurare:

• Perioadă: mai – septembrie 2017.

• Număr de ore: între 5 și 10 ore/săpt, în funcție de 

încărcarea din anumite perioade.

• Disponibilitate: parțial fizic. Poți lucra online/de acasă.



Program și loc de desfășurare:

• Mai: începem cu integrarea ta în echipă și discutăm modul 

de lucru.

• Mai-Iunie: pregătim toate materialele necesare promovării 

pre-eveniment. Dezvoltăm conceptul vizual și, pe baza lui, 

toate materialele necesare.

• Iulie-august: vei participa la pregătirea materialelor 

necesare spațiului de desfășurare, vei pregăti grafica pentru 

a fi actualizată pe site.

• Septembrie: pregătim materialele de promovare post-

eveniment.



Cel care așează 
frumos în cuvinte

Cu ajutorul tău, punem în cuvintele potrivite întreaga 

experiență a Academiei. Poveștile, descrierile și mesajele pe 

care le vei scrie vor construi întreg universul celor 6 

săptămâni în mintea publicului nostru. 

Te vei ocupa de:

• Redactare și editare texte pentru materialele print și 
online, folosite în promovarea internă și externă (descrieri 

speakeri, broșură de prezentare)

• Redactare și editate texte pentru postările în social media 

legate de Academie

• Redactare și editare texte pentru pagina de web a 

Academiei



Te vei ocupa de:

• Redactare articole pentru blogul organizației

• Pentru toate acestea, te vei conecta cu oamenii și 
poveștile din Academie și le vei surprinde în cuvinte

• Opțional: editare Wordpress sau disponibilitatea de a 

învăța să-ți urci singur textele pe site :) 

Te pricepi la:

• Exprimare corectă, fluidă, în contexte non-academice

• Redactare articole într-un stil concis, non-academic 

• Redactare texte pentru social media

• Ai abilități de comunicare crescute; știi să identifici povești, 
ai empatie și capacitatea de a te conecta cu oamenii



Program și loc de desfășurare:

Perioadă: mai – septembrie 2017.

Loc de desfășurare: în funcție de perioadă, va fi necesar să fii 

prezent la toate activitățile academiei sau vei putea lucra de 

acasă, în perioada dinainte și după desfășurarea propriu-zisă a 

Academiei. Pe întreaga durată Academiei vei fi prezent la toate 

activitățile, te vei conecta cu oamenii și poveștile și te vei 

asigura că transmitem esența fiecărei etape din această 

experiență. 



Program și loc de desfășurare:

• Perioada mai-iunie: Maxim 10 ore / săpt. Activitate: 

familiarizarea cu conceptul și modul de comunicare Teach 

for Romania. Pregătirea textelor materialelor online și 
offline necesare.

• Flexibilitate în lucrul de la birou sau de acasă

• Perioada 3 –30 iulie: Full-time, în București, la locul de 

desfășurare a Academiei

• Perioada 31 iulie - 13 august: 

• Full-time, în afara Bucureștiului, în localitatea de 

desfășurare a Școlii de vară cu copii din Academie

• Perioada septembrie: 20 ore în total.

• Activitate: realizarea textelor pentru materialele de 

follow-up

• Flexibilitate în lucrul de la birou sau de acasă



Cel care (ne) surprinde 
în imagini

Vei avea rolul de a surprinde în imagini întreaga experiență a 

evenimentului. Adu-ți pasiunea pentru fotografie și surprinde, 

timp de 6 săptămâni, emoții de toate felurile în contexte de 

toate felurile: ateliere teoretice, ateliere practice, portrete ale 

profesorilor, portrete ale copiilor. Ajută-ne să transmitem cât 

mai bine universul Academiei celor care ne urmăresc, prin 

imagini puternice.

Te vei ocupa de:

• Fotografierea sesiunilor și evenimentelor din cadrul 

Academiei

• Participarea la și sprijinirea proiectelor de fotografie din 

cadrul atelierelor cu copiii din cadrul Academiei. Ai 

libertatea să organizezi proiecte fotografice proprii



Te pricepi la:

Realizare fotografii profesionale. Ai experiență anterioară de 

fotografie în cadrul evenimentelor

Editare, selectare și organizare în funcție de obiectivele de 

comunicare

Program și loc de desfășurare:

• Perioada 3 –30 iulie: Full-time, în București, la locul de 

desfășurare a Academiei

• Perioada 31 iulie - 13 august: Full-time, în afara 

Bucureștiului, în localitatea de desfășurare a Școlii de vară 

cu copii din Academie

• 13-30 august: Flexibil



Aplică până la data de 24 Aprilie, completand formularul de aici.

Procesul de selecție pentru aceste roluri constă în: 

• Completarea formularului;

• Interviu la sediul nostru.

Dacă ai întrebări suplimentare, scrie-i colegei noastre,

Ema - Marketing & PR Manager - pe adresa 

emanuela.barba@teachforromania.ro

Cum mă înscriu?

https://teachforromania.typeform.com/to/XceFRA
mailto:emanuela.barba@teachforromania.ro

