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Teach for Romania 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/


Pe cine căutăm?

Ești gata pentru o experiență transformațională de 

voluntariat dacă:

• Ai disponibilitate de voluntariat, implicându-te fie constant, pe o 

perioadă mai lungă de timp, fie punctual, în perioada

Academiei*.

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

contribuția la transformarea educației din România; 

• Ești interesat de dezvoltarea personală și dobândirea de noi abilităti; 

• Te ghidezi și trăiesti valori precum integritate, excelentă, 

autenticitate, colaborare și invătare continuă; 

• Ești atent la detalii, flexibil, proactiv, integrezi feedback, ai înclinație 

spre follow-up,  îți asumi sarcinile și îți place să lucrezi în echipă. 

*detalii despre Academie vei găsi în continuarea prezentării. 



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, 2018, 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 30 Iunie – 13 August,

și este împărțită în:

• Perioada de pregătire teoretică: 30 Iunie – 21 iulie, în București
• Perioada de practică: 21 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 2017

Despre Academie

http://teachforromania.org/tag/academia-de-leadership-si-pedagogie-2017/


Ce îți oferim?

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

puternice; 

• Oportunitatea de a te dezvolta profesional în aria de activitate a 

rolului; 

• Oportunitatea de a învăța de la echipa și profesorii Teach, trainerii și 
facilitatorii sesiunilor, specialiști în educație etc.; 

• Acces la traininguri și activități ale comunității Teach; 

• Asigurarea condițiilor necesare de lucru (masă, transport și cazare, în 

funcție activitate).* 
*nu toate rolurile presupun prezență full-time la locul desfășurării. Citește cu atenție pentru 

a vedea cerințele de disponibilitate pentru fiecare dintre roluri.



Perioada și locul 

de desfășurare

• Locul desfășurării activităților: la sediul Teach for România din 

București, online sau in comunitatea in care se desfasoara Academia 

(in functie de rol);

• Timpul şi locaţia vor fi discutate la interviu în funcție de activităţi și 
disponibilitate.



Alege care dintre rolurile de 

mai jos consideri că se 

potrivește cel mai bine cu 

interesele tale personale și 

profesionale:



Content Creator

Responsabilitatea rolului va fi de a centraliza povești din 

comunitățileTeach și de a redacta și edita text adaptat

diferitelor medii (digital/print). 

Program şi loc de desfășurare:

• ~5 ore/săptămână;

• Locul desfăsurării activitătilor: la sediul Teach for Romania din 

București, online sau în Academie. 

Ne dorim:

• Capacitatea de a concepe un mesaj având în vedere obiectivele 

specifice de comunicare, în relație cu grupurile țintă alese;

• Înclinație către storytelling;

• Ablităti foarte bune de scriere în limba Romană și Engleză. 



Responsabil

Social Media

Responsabilitatea rolului va fi de a realiza postarile si

campaniile pentru social media.

Program şi loc de desfășurare:

• ~5 ore/săptămână;

• Locul desfășurării activităților: la sediul Teach for Romania din 

București, online sau in Academie.

Ne dorim:

• Cunoștințe în Social Media;

• Capacitatea de a lucra cu instrumente de digital marketing, ca 

Facebook Ads, Google Ads;

• Capacitatea de a realiza o strategie de comunicare. 



Responsabil 

Grafică

Responsabilitatea rolului va fi de a realiza grafica pentru

materiale folosite in Social Media.

Program şi loc de desfășurare:

• ~5 ore/săptămână;

• Locul desfășurării activităților: la sediul Teach for Romania din 

București sau online.

Ne dorim:

• Cunoaşterea unor softuri precum: Canva, Photoshop,

Piktochart, Illustrator.



Responsabil 

Foto - Video 

Responsabilitatea rolului va fi de a realiza fotografii și 
înregistrări video la evenimente și de a le prelucra. 

Program şi loc de desfășurare:

• 2-3 ore/eveniment;

• Locul desfăsurării activităților: la sediul Teach for Romania din 

București,  la locul evenimentului sau în Academie.

Ne dorim:

• Experiență de lucru ca fotograf profesionist; 

• Competențe de editare video și prelucrare poze. 



Specialist

IT
Responsabilități : 

• Oferă idei și soluții pentru creșterea eficienței organizației prin

integrarea noilor tehnologii, aplicații și platforme pentru proiecte

• Se implică în implementarea lor, alături de echipa de operațiuni; 

• Coordonează procesul de knowledge management al organizației și
de arhivare electronică; 

• Adaugă noi pagini în site și le administrează, leagă diverse aplicații și
plugin-uri între ele, oferă soluții pentru lucru colaborativ (ocazional, 

pentru evenimente și proiecte); 

• Oferă suport în configurarea imprimantelor și a altor echipamente

din birou, oferă soluții pentru achizițiile de echipamente IT. 



Specialist

IT

Program şi loc de desfășurare:

• 2-3 ore/saptamana;

• Locul desfășurării activităților: la sediul Teach for Romania din 

București sau online.

Ne dorim:

• Pasiune pentru tehnologie, soluții software, aplicații mobile;  

• Experientă în knowledge management;  

• Cunoștințe în platforme precum Microsoft OneDrive, Wordpress etc.  

• Capacitatea de a instala și configura diverse echipamente, fără

dificultăți;  
• Orientare spre eficiență, rezolvare de probleme și soluții creative; 

atenție la nevoile echipei și proactivitate. 



Aplică până la data de 16 Mai, completând formularul de aici.

Procesul de selecție pentru aceste roluri constă în: 

• Completarea formularului;

• Interviu la sediul nostru.

Dacă ai întrebări suplimentare, scrie-i colegului nostru, Vlad - HR 

Specialist- pe adresa: vlad.alexe@teachforromania.ro.

Cum mă înscriu?

https://teachforromania.typeform.com/to/gt3KjA
mailto:vlad.alexe@teachforromania.ro

