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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.



Alege rolul tău în Academie, 
din opțiunile de mai jos



Asistent Proiect

• Asistă managerul de operaţiuni şi echipa de logistică din 

perioada de planificare până la evaluarea proiectului, 

lucrând cu instrumente specifice de management de 

proiect (planificări, grafice, Risk log, Run of play etc.);

• Oferă asistență în pregătirea întâlnirilor de echipă și 
organizarea activităților din proiect;

• Comunică cu persoanele implicate în organizare, cu 

furnizori și cu participanții;
• Oferă suport în solicitarea de oferte și în transmiterea 

comenzilor ferme către partenerii aleşi;

• Oferă suport în gestionarea unor documente financiare 

(facturi, deconturi); 

• Participă la realizarea unor rapoarte intermediare și a 

raportului de evaluare a proiectului. 



Program şi loc de desfășurare:

• În perioada mai-august, minim 16 ore/săptămână

• Locul desfășurării activităților: la sediul Teach for 

România din București, în altă locaţie, de la distanţă sau 

online, 

• Timpul şi locaţia se va stabili în urma unei discuţii în 

funcție de activităţi și disponibilitate.

Se solicita/skills:

• Orientare spre nevoile echipei şi ale participanţilor,

• Atenţie la detalii şi înclinaţie spre follow-up,

• Bune abilităţi de comunicare scrisă, verbală şi 

interpersonala cu orice categorie de persoane. 



• Iniţiază şi menţine o comunicare legată de detaliile logistice cu 

participanţii la Academie, trainerii, facilitatorii, echipa de 

organizare şi furnizorii: informări despre academie, survey 

preferinţe şi prelucrează răspunsuri, testară satisfacţiei 

participanţilor;

• Realizează materiale specifice de comunicare pentru aceste 

categorii: e-mail-uri, anunţuri, surveys, rapoarte de centralizare 

şi de situaţie a participanţilor, articole, prezentări PPT;

• Oferă suport în găsirea partenerului potrivit pentru producţia 

materialelor de prezentare şi promoţionale; 

• Participă la realizarea prezentării PPT pe baza răspunsurilor 

primite la chestionarul de satisfacţie a participanţilor la 

Academie;

• Oferă feedback şi participa la realizarea raportului de evaluare 

a proiectului. 

Responsabil 
comunicare 

cu participanții



Program şi loc de desfășurare:

• În perioada mai-august, în jur de 16 ore/săptămână, 

• Locul desfășurării activităților: la sediul Teach for România din 

București, în altă locaţie, de la distanţă sau online, 

• Timpul şi locaţia se vor stabili în urma unei discuţii în funcție 

de activităţi și disponibilitate.

Se solicită/skills:

• Bune abilităţi de comunicare, structură şi diplomație, în scris şi 

verbal cu orice categorie de persoane;

• Atenţie la detalii şi înclinaţie spre follow-up;

• Bune abilităţi de utilizare a Pachetului Office şi Google Forms.



• Este responsabil de recepţia participanţilor la Academie la 

locul de desfășurare a proiectului din Bucureşti în perioada de 

teorie şi în afara orașului în perioada de practică

• Organizează procesul de recepţie a participanţilor de la 

realizarea kiturilor de întâmpinare până la cazare;

• Coordonează echipa de voluntari şi copii pentru a realiza 

kiturilor şi a pentru a întâmpina participanţii;

• Coordonează organizarea zonei de recepţie şi a camerei 

logistice; participă la amenajarea locaţiei de training pentru 

prima zi a fiecărei etape din Academie (teorie şi practică); 

• Participă la organizarea şi implementarea evenimentelor 

oficiale de primire a participanţilor/de gală;

• Realizează documentele specifice de recepţie (lista participanţi, 

raport de situaţie);

• Oferă feedback şi participă la realizarea raportului de evaluare 

a proiectului. 

Responsabil 
recepţie 



Program şi loc de desfășurare:

• În perioada 19 iunie - 5 iulie şi 19 iulie- 5 august, minim 16 

ore/săptămână, 

• Locul desfășurării activităților: la sediul Teach for România din 

București, în altă locaţie, de la distanţă sau online

• Timpul şi locaţia se vor stabili în urma unei discuţii în funcție 

de activităţi și disponibilitate.



• Coordonează procesul de amenajare şi decorare a sălilor de 

training pentru Academie sub un concept creativ care să spună 

o poveste despre organizaţie şi proiect, despre călătoria 

profesorului în Teach;

• Coordonează o echipă care contribuie la definirea acestui 

concept creativ (profesori şi copii talentaţi la desen, pictură, 

alte meşteşuguri) şi atrage colaboratori dacă este cazul; 

• Ţine legătura cu toţi cei care sunt implicați în realizarea 

materialelor şi se asigura că decorul sălilor este finalizat la 

timp; 

• Coordonează realizarea de cadouri creative pentru traineri 

(desene înrămate, alte obiecte meşteşugite în acord cu 

misiunea noastră), de la preluarea ideii de la marketing până la 

împărțirea sarcinilor; se asigură că materialele sunt aduse la 

timp la locație. 

• Oferă feedback şi participa la realizarea raportului de evaluare 

a proiectului. 

Responsabil 
decorare şi cadouri



Program şi loc de desfășurare:

• În perioada iunie - august, în jur de 16 ore/săptămână, 

• Locul desfășurării activităților: la sediul Teach for România din 

București, în altă locaţie, de la distanţă sau online, 

• Timpul şi locaţia se va stabili în urma unei discuţii în funcție de 

activităţi și disponibilitate.

Se solicită/skills:

• Minimă experienţa în coordonarea unei echipe,

• Creativitate şi flexibilitate

• Opţional - studii de design, pictura sau alte arte.



• 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) și asigură asistență pe 

parcursul zilei trainerului; 

• Se asigură că trainingurile vor începe la orele stabilite conform 

agendei (invita participanţii în sală);

• Organizează pauzele de cafea pe parcursul întregii zile de la 

amenajarea spaţiului până la aranjarea produselor pe masă şi 

rearanjarea la finalul pauzei; 

• Oferă asistenţă prietenoasă participanților, echipei și trainerilor;

• La finalul fiecărei zile, strânge materialele rămase în săli și face ordine 

în săli pentru a fi ușor de aranjat a doua zi;

• Periodic realizează stocul materialelor din camera de logistică și 
realizează grafice specifice în excel, ajută la aprovizionare; 

• Oferă feedback şi participă la realizarea raportului de evaluare a 

proiectului. 

Responsabil locaţie



Program şi loc de desfășurare:

• Vei începe din luna mai cu integrarea în echipă, iar activităţile acestui 

rol vor începe din 20 iulie- iulie/august. Căutam voluntari care să 

poată aloca în această perioadă mai multe zile consecutiv, de la 2 zile 

până la 5 zile, între orele 08:00 – 20:00, turele vor fi organizate 

flexibil în funcţie de disponibilitatea membrilor echipei;  

• Locul desfășurării activităților: în București, iar în august în locul de 

desfășurare a perioadei de practică.



Acest rol se referă la perioada de practică din Academie, care va avea loc 

în primele 2 săptămâni din august, se va desfăşura în afara Bucureştiului, 

într-o comunitate vulnerabilă din mediul rural. Aici aducem împreună într-

o Școală de vară în jur de 300 de copii și 60 de profesori, mentori, 

facilitatori de ateliere și voluntari. 

Voluntarii care ni se vor alătura trebuie să poată aloca 5-7 zile 

consecutive în această perioadă şi să poată trece cu ușurință în fiecare zi 

prin două roluri:

Responsabil locaţie

• Se asigură că este respectat programul de plecare de la cazare, de 

predare în şcoală și de desfăşurare a atelierelor (08:00-14:00); 

• Se ocupă de primirea copiilor în școală, împreună cu voluntarii din 

comunitate;

Responsabil locaţie 
şi Facilitator ateliere 

– 2 în 1 



Responsabil locaţie

• Centralizează necesarul de porţii de mâncare pentru prânz şi îl 

transmite furnizorului;

• Se ocupa de aprovizionare şi de realizarea stocurilor de materiale;

• Organizează o pauză de cafea;

• Organizează, aprovizionează şi menţine stocul camerelor de resurse;

• Comunică cu participanţii legat de materialele necesare, se ocupă de 

printuri şi mentenanţa imprimantelor (schimbarea cartuşelor, setări);

• Comunică cu responsabilul de logistică pentru organizarea optimă a 

fiecărei zile şi achiziția materialelor necesare; 

• Participă la organizarea festivității de premiere a copiilor implicați la 

finalul celor 2 săptămâni;

• Ajută la montarea/demontarea logisticii din locaţie la începutul şi la 

finalul perioadei de practică.

• Ne-am propus ca aceste activităţi să fie împărţite între 3-4 voluntari 

pe parcursul unei zile, în ture de câte 5-7 zile.



Facilitator ateliere

Dacă ai un talent special şi vrei să înveţi nişte micuţi curioşi şi voioși, 
acesta este momentul! Eşti un mic fotograf sau actor, îţi place să pictezi, 

să desenezi sau să reciclezi creativ? Orice alt talent ai avea și vrei să-l 

împărtăşeşti elevilor dintr-o comunitate vulnerabilă din mediul rural,  o 

poţi face susţinând un ateliere de câte o oră, 5 zile consecutive, pentru o 

grupă de 10-20 de elevi.

Noi îţi oferim pregătire legată de modul de planificare şi organizare a 

unui atelier pentru copii, despre modul de lucrul cu elevii de clasele 1-8, 

mentorat și îți asigurăm materialele necesare. 



Facilitator ateliere

Tu o sa te ocupi de:

• Stabilirea temei şi obiectivelor atelierului;

• Pregătirea conţinutului şi materialelor zilnice; 

• Susţinerea lui în cele 5 zile, câte o oră (12:00-13:00);

• Integrezi și oferi feedback, participi la realizarea raportului de 

evaluare a proiectului.



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, Georgiana -

Director Operațiuni- pe adresa: georgiana.curea@teachforromania.ro.

Cum mă înscriu?

https://teachforromania.typeform.com/to/XceFRA
mailto:georgiana.curea@teachforromania.ro

