
Conferința anuală de impact a 

Un om poate schimba o lume. Dar împreună?
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Contribuția Teach for Romania 
la creșterea performanței în 

educație



Neli Koleva
Coordonator consorțiu NEWTT, Teach for Bulgaria



Partners & Implementation approach

Challenges the project addresses:

1. Shortage of teachers and aging teacher population across the EU;

2. Teachers struggle to meet the needs of 21st century learners;

3. Traditional teacher training comprises of too much theory and too little 

practice



Objectives/ Hypotheses

- Define innovative pathways which attract new talent to the teaching 

profession;

- Establish an effective program which makes it possible for motivated 

people to gain access to the classroom quickly;

- Scale up the lessons learned and key takeaways so that more countries 

within the EU benefit from the pilot;

- Come up with a rigorous impact evaluation on the outcomes and compare 

to traditional programs.



Alternative pathway

Active 
recruitment

3000 +

Rigorous 
selection

>10%

Practical 
training

6+

Placement in 
high-need 

schools

145

Intensive 
professional 

development 
and ongoing 

support

40-60



Activities & results
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Contribuția Teach for Romania 
la creșterea performanței în 

educație



Cosmina Mironov
Conferențiar Universitar Doctor, Manager Proiect NEWTT

Facultatea de Psihologie și Științele Educației



Programul de conversie profesională în Pedagogia  
Învățământului Primar și Preșcolar (PIPP)

La 1 an de la implementare



Calificarea de

Profesor pentru

învățământul Primar  

și Preșcolar

– dublă specializare

Forma de

învăţământ:

la distanță (ID)

Durata: 2 ani

(sau 3 semestre*)

Adresat cadrelor

didactice

încadrate în sistemul  

de învățământ  

preuniversitar

Oferta de formare  

continuă a UB

Program de conversie profesională în PIPP



Răspunde nevoilor formulate de:

Program de conversie profesională – formare
continuă

TIMP și RITM COMPETENȚECONȚINUT



Respectarea nevoilor de timp și ritm personal

Flexibil pentru studiul individual;

Frecvența întâlnirilor - câte 2 zile pe lună, sâmbăta și  
duminica (+ practica)

Platforma de învățare
TIMP și RITM



Activităţi
tutoriale (AT)

.

Studiu individual
(SI)

resurse și 
platforma  de

învățare
.

Activități de  
evaluare pe parcurs  

(feedback și 
revenire)  prin teme 

de control  (TC) și 
tutorial la

distanță (TD)

01 02 03 04

Activităţi  
aplicative  

asistate (AA)
- practică şi

alte  activităţi 
faţă în  faţă

Examene și  
colocvii  
(E/ C)

.

05

Conținut adaptat nevoilor și ritmului cursanților



Teme transversale -
grupuri/ clase dificile și

•Managementul claselor  și 
grupurilor dificile,

•Curriculum individualizat
•și personalizat,
•Strategii de instruire
diferențiată,  individualizată,  
personalizată

comunități defavorizate

• Instruire remedială,
• Educație interculturală,
• Specificități psihologice ș.a

.

Conținut adaptat nevoilor cursanților



Intervenții socio-educaționale în comunități defavorizate

Disciplină opțională



Calitate – competențe

Calitatea echipei Calitatea spațiului și  
resurselor de învățare  

(suporturi de curs, platforma  
de învățare)

Calitatea proceselor  
de învățare –

dezvoltare



Repere pentru anul II și Finalizare

Iunie 2018 – Examenul de absolvire

Diploma de conversie profesională în  Pedagogia învățământului 
primar și preșcolar, domeniul de studii Științe ale Educației, 
însoțită de suplimentul la diplomă

Acces la Titularizare și Încadrare cu  statut de calificat înPIPP
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Iți mulțumim!

Vezi pagina proiectului NEWTT

http://teachforromania.org/newtt/

