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Nu contează de unde pleci.
Contează unde visezi să ajungi.

Sunt Iulia Pielmuș, CEO Teach for Romania și cred că
majoritatea dintre noi avem cel puțin un exemplu de profesor
cu care ne-am întâlnit la un moment dat în viață, care ne-a
inspirat și ne-a ajutat să fim mai buni într-un domeniu
anume sau în general. Care a jucat poate, un rol de mentor în
călătoria noastră prin viață.
Și mai cred că mai toți știm că, din păcate, cei mai mulți
copii din România nu au această șansă. Sunt câteva mii
de catedre neocupate în țara noastră. Majoritatea se află
în comunități aflate în dificultate. Cine se ocupă de copiii
de acolo? Ce se întâmplă cu visurile lor? Oare cât potențial
pierdem la nivel de țară din cauza inechității din educație –
un fenomen care ne afectează și pe noi și întreaga lume? De
la astfel de întrebări s-a născut, acum aproape 6 ani, Teach
for Romania, pornind cu o viziune foarte ambițioasă care să
adreseze inechitatea.
Fiecare copil din România trebuie să
aibă acces la educație de calitate,
indiferent de regiunea din care
Fiecare copil
provine, tipul de școală la
are dreptul să
care are acces sau statutul
poată ajunge unde său socio-economic. De 6
ani formăm, mentorăm și
visează
susținem financiar profesori
motivați, cu abilități de leadership,
hotărâți să transforme educația din
România. Anul acesta am ajuns la 135 de cadre
didactice - 80 de profesori în program și 55 de alumni - care
predau la 108 școli, pentru aproximativ 10.000 de copii din

17 județe. 10.000 de copii aflați în comunitățile cu cele mai
mari provocări din România, ale căror vieți sunt impactate în
mod pozitiv de un profesor din cadrul programului. 10.000
de copii care au șansa unui viitor mai bun.
Și știți ce este cel mai important? În formarea cadrelor
didactice Teach for Romania ingredientul esențial nu îl
reprezintă notele mari sau cum să scoți cu orice preț cele
mai bune performanțe academice posibile de la copii.
Ingredientul nostru esențial este formarea abilităților
de viață, printre care cea mai importantă este creșterea
încrederii în sine a copiilor. Care apoi le dă curaj, speranță
și aripi pentru a-și urma visurile. Mai departe vrem să fim
o sursă de inspirație pentru copii - să îi facem să aibă
încredere în visurile lor și să dezvolte dragoste de școală. De
asemenea, vrem să fim o sursă de inspirație și pentru părinți
și pentru comunități astfel încât să își dorească să-și trimită
copiii la școală și să îi sprijine să aibă vieți mai bune decât
cei dinaintea lor.
Se întâmplă să nu reușim de fiecare
dată. Iar obstacolele din calea
Ca să îi
profesorilor
sunt
multe.
ducem acolo
Uneori e foarte greu să
unde visează,
închizi ochii noaptea când știi
că ai copii ce nu pot veni la
construim
școală pentru că nu au ghete.
modele pentru
Sau pentru că sunt trimiși la
viitor
muncă. Dar ne trezim în fiecare
dimineață cu gândul că împreună
construim viitorul prin educație. Cu
gândul că împreună construim modele pentru viitor. Știm că
mai avem multe de făcut și de îmbunătățit. Mai avem mult
de crescut. În fiecare zi mergem însă la muncă având acest
gând: să ajungem la cât mai mulți copii din cât mai multe
comunități din România. Să le oferim, prin profesorii noștri,
modele pentru viitor.
Avem nevoie să creștem. Să formăm mai
mulți profesori, mai mulți învățători, mai
mulți consilieri educaționali. Ei sunt
factorul de multiplicare a schimbării Avem nevoie
profunde în societate. Doar împreună
de tine
cu ei vom ajunge la cât mai mulți copii –
indiferent din ce comunitate provin - și le
vom spune în fiecare zi să aibă încredere
în ei și în ceea ce vor să facă. Cel mai mult
avem însă nevoie de ajutorul vostru, al oamenilor din jur.
Avem nevoie să credem împreună în educație ca soluție
pentru schimbarea profundă a societății noastre. Pentru că
numai prin educație construim împreună modele corecte.
Pentru copii și pentru viitorul nostru.
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Wendy Kopp, fondatoarea rețelei internaționale Teach for
All, din care face parte și organizația noastră, Teach for
Romania spune: „cercetările au dovedit faptul că profesorii
foarte buni schimbă vieți. Copiii educați de un profesor
dăruit și performant în primii ani de școală au șanse mult
mai mari să meargă la facultate și să câștige mult mai bine
de-a lungul întregii vieți.”
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SCRISOARE DIRECTOR EXECUTIV
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Misiune
Reducerea inechității
educaționale la nivel național
Teach for Romania este o organizație non-guvernamentală
care caută și pregătește oameni valoroși, cu sau fără
experiență anterioară de predare, pentru a deveni profesori
în învățământul de stat, pentru copiii din medii vulnerabile.

Fiecare copil merită un profesor care să-l ajute să-și
construiască un set de valori sănătoase și o mentalitate
puternică pentru viitor. Un astfel de profesor model poate
avea impact atât asupra copiilor, cât și în comunitate și chiar
asupra mediului de afaceri, care ar fi unul pozitiv și sănătos.

Organizația a apărut ca răspuns la inechitatea educațională,
oferind elevilor șansa la un viitor mai bun prin educație și
prin modele. Profesorii și învățătorii pregătiți de Teach for
Romania pornesc la drum cu motivația unei relații strânse
elev-profesor, care se bazează pe abilitatea de a relaționa
cu elevii, pe încredere reciprocă, susținere, entuziasm și
încurajare. Teach for Romania merge dincolo de predare și
le oferă acestor copii o șansă reală de reușită cu ajutorul
profesorilor care devin adevărați mentori.

CUPRINS

Viziune
Educație de calitate pentru
fiecare copil din România
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DESPRE PROGRAMUL TEACH FOR ROMANIA
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Harta rețelei globale Teach for All

Model
Schimbare globală cu
impact local
Educație incluzivă
Teach for Romania oferă acces la educaţie și experienţe de
învăţare pentru copiii aflaţi în diﬁcultate, din comunităţile
dezavantajate și îi ajută să-și valoriﬁce întregul potenţial.
Facem parte din rețeaua globală Teach for All - cu peste 50
de țări în toată lumea - și dezvoltăm un model de educație
incluzivă inițiat acum 30 de ani, în Statele Unite.
Wendy Kopp a pus bazele organizației Teach For America
în 1989, pornind astfel mișcarea globală împotriva inechității
în educație, care astăzi poartă numele de Teach For All și
a ajuns în 53 de țări, de pe 6 continente. În acest moment,
Teach for All numără 14.000 de profesori și 69.000 de alumni,
iar unul dintre rezultatele programului este reprezentat de
faptul că peste 74% din ei lucrează în continuare în educație.
Abordarea globală
Teach for All luptă pentru furnizarea unei pregătiri școlare de

Modelul de predare
Modelul programului Teach for Romania presupune o
perioadă de 2 ani de predare la catedră, urmând ca după
finalizarea acestei perioade, profesorii și învățătorii să
devină alumni și să continue schimbarea în educație. Este
un program de leadership în educaţie care urmărește
schimbări sistemice în învăţământ și presupune aducerea
și integrarea în școli din comunităţi vulnerabile de stat, de
personal competent și pregătit pentru a realiza un proces
educativ incluziv de calitate, susţinut permanent de tutori din
program, cu pregătire didactică.

Ceea ce ne-a adunat pe toți în
educație a fost un simț al inechității,
faptul că nu este corect că un întreg segment
de copii nu are acces la educație, lucru care îi
lasă în afara alegerilor importante de viață, dar și a
oportunităților

Wendy Kopp, Co-fondator și CEO Teach for All.
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“

calitate, dar și a unei pregătiri pentru viață bazată pe valori și
modele pentru toți copiii, indiferent de mediul în care aceștia
s-au născut. Abordarea globală este aceea de a dezvolta
lideri care se bazează atât pe realitățile contextului local, cât
și pe cunoașterea ideilor și practicilor de succes dincolo de
granițele acestuia.
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CUM PORNIM SCHIMBAREA

Aducem cei mai buni oameni
din țară în școlile vulnerabile
Suntem în căutarea acelor oameni motivați de a-și aduce
contribuția la transformarea societății prin implicarea în
educație, care caută semnificație în munca lor, au trăit sau
au văzut inechitatea și vor să contribuie la reducerea sau
eliminarea ei, care încă mai cred că se poate, acolo unde
mulți nu văd șanse de reușită.
Mai mult decât atât, sunt cei care:
• înțeleg și sunt aliniați cu viziunea și valorile organizației;
• au potențial de leadership și abilități de a-i inspira pe cei
din jur;
• sunt determinați și se adaptează la provocări;
• au capacitate de auto-reflecție, gândire critică și abilități
de planificare;
• au capacitatea de a comunica eficient în diferite situații,
sunt deschiși, empatici și au un grad ridicat de toleranță;
• își propun să se dezvolte constant și sunt deschiși către
feedback.
Candidații sunt evaluați conform unui model riguros de
selecție, construit pe competențe și abilități.

capacitatea
de a-și reveni după
situații foarte dificile și/
sau de lungă durată;

capacitatea
de a planifica pe
termen lung, a executa
planul și a monitoriza
progresul;

Competențele pe care
le urmărim sunt:

capacitatea de
a genera schimbare
prin construirea de
parteneriate eficiente
cu oameni diferiți;

capacitatea de
a analiza informații și
de a găsi cele mai potrivite
soluții pentru rezolvarea
problemelor.
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capacitatea și dorința
de a face o schimbare în
societate, micro și macro
sistemic, prin intermediul
educației;

capacitatea
de a face schimbări
la nivel personal, pe
baza unui proces de
introspecție și
feedback;
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Pe lângă formarea inițială de 6 săptămâni din cadrul
Academiei de Leadership și Pedagogie – cel mai mare
bootcamp în educație din România, în care le oferim abilitățile
pedagogice de care e nevoie – învățătorii și profesorii sunt
susţinuţi și consiliaţi constant de o echipă de tutori-mentori
şi beneficiază de contexte de formare și consiliere continue.
Pregătirea și susținerea continuă a participanților pe
parcursul celor 2 ani au ca scop dezvoltarea unor competențe
necesare pentru a putea susține învățarea în școlile ce se
confruntă cu provocări și pentru a deveni lideri capabili de

Programul nostru de formare și sprijin are impact vizibil,
generând progres asumat atât la nivelul participanților
(învățători/profesori), cât și la nivelul elevilor, direcțiile de
schimbare vizate fiind: analfabetism (inclusiv cel funcțional),
abandon școlar, îmbunătățirea abilităților socio-emoționale.
Formarea cadrelor didactice susținute prin programul Teach
for Romania se realizează prin metode precum training,
mentorat, coaching, peer learning (comunitate de practică
și învățare) și susținerea lor continuă, printr-o echipă de
consilieri-mentori. Fiecare participant are alocat un tutor pe
parcursul celor 2 ani, care îl ajută să planifice, implementeze
și îmbunătățească activitățile de predare la clasă, prin
asistare periodică la ore și feedback constant.
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Candidații selectați în Teach for România beneficiază atât
de un program intens de pregătire inițială, cât și de formare
continuă și susținere pe durata celor 2 ani de predare.
Practic, îi pregătim și susținem pe întreaga perioadă.

schimbări sistemice în educație. Impactul vizat în primul an
este la clasă, în anul 2 în școală și în comunitate, iar mai apoi
sistemic, prin contribuția lor la viziunea organizației din rolul
de alumni.

CUPRINS

Apoi îi pregătim să fie profesori
model
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Modele academice și umane
care pot preveni abandonul
școlar
Programul de formare a fost construit pe baza unei
documentări a nevoilor copiilor din medii dezavantajate și
a celor mai inovative tendințe din educație. Am înțeles astfel
că, dacă ne dorim ca elevii din aceste comunități să devină
adulți responsabili, integrați social, aceștia au nevoie de o
susținere complexă, care să îmbine componenta academică
și cea moral-comportamentală și care să fie oferită de un
profesor care să acționeze ca o persoană model în clasă, în
școală și în comunitate, având un profil de competențe de
leadership care să-l ajute în acest sens.
Acțiunile noastre sunt îndreptate către prevenirea
abandonului școlar, alfabetizarea de bază și funcțională și
formarea unor abilități socio-emoționale de bază în rândul
elevilor, necesare pentru calitatea viitorului lor. Așadar,
elevii își doresc să vină la școală, sunt proactivi, implicați în
comunitate, deschiși să învețe, determinați să depășească
obstacole, au încredere în ei, își trăiesc asumat valorile, sunt
colaborativi și au spirit de echipă.

Competențele cheie pe care vrem să le dezvoltăm pentru profesori
Gândire
strategică
planificare, învățare,
evaluare

Gândire critică
căutarea și analiza
informației,
identificarea și
implementarea de
soluții

Self-leadership
cunoaștere/
conștiință de sine,
reflecție, dezvoltare
de sine

Reziliență
determinare,
mentalitate, acțiune
și atitudine în situații
dificile, creativitate
în valorificarea
resurselor

Eficacitate
socială
empatie cognitivă,
comunicare,
colaborare,
managementul
stakeholderilor,
influență).

LEADING SELF
cu atenție pe auto-cunoaștere și
dezvoltare personală (valori personale,
capacitatea de a gestiona emoțiile
și de a depăși credințe limitative
și mecanisme de auto-sabotare,
dezvoltarea reflecției, a abilității de
a integra și de a oferi feedback și a
rezilienței);

LEADING LEARNING
cu focus pe soluționarea strategică a
nevoilor elevilor din medii vulnerabile
(mapare nevoi și oportunități, viziune
comună privind succesul, backwards
planning, implementare eficace,
reglare intervenție prin evaluări de
progres, crearea unei culturi a reușitei,
bazată pe valori comune traduse în
comportamente întărite prin rutine,
aspirații înalte privind progresul și
rezultatele elevilor);

LEADING CHANGE
cu focus pe managementul
stakeholderilor și pe inițiative de
leadership (maparea stakeholderilor
și a nevoilor comunitare; dezvoltarea
empatiei și a atitudinii pro-active,
colaborative; construirea de relații
sănătoase și parteneriale cu părinții,
colegii de cancelarie, autoritățile locale;
gestionarea conversațiilor dificile;
dezvoltarea de proiecte și atragerea de
resurse)
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Și cele 3 direcții de creștere
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„Pentru mine, experiența Teach for Romania a însemnat în primul rând o oportunitate
de cunoaștere și dezvoltare personală, deoarece pe parcursul celor doi ani am crescut
și eu împreună cu elevii cărora le-am predat. De asemenea, Teach a mai însemnat
pentru mine șansa de a cunoaște oameni minunați în mijlocul cărora m-am simțit bine
venită, apreciată și la locul meu, asta atât în cancelariile școlilor în care am predat, cât
și în colegii de generație și nu numai. Aș recomanda din toată inima oricui interesat de
învățământ să se implice, pentru că experiența este diferită pentru fiecare în parte, dar
sigur rămâi numai cu multe lucruri bune de pe urma ei.”

“

Creștere în
ambele sensuri

Andreea Gheorghe, alumnă Teach for Romania

“

Feedback la
finalul fiecărei
zile
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CE SPUN PROFESORII ȘI ALUMNII TEACH FOR ROMANIA

„Academia de Leadership și Pedagogie a fost un proces intens și transformațional.
Cu ajutorul trainerilor am redescoperit drumul pe care îl alesesem de ceva timp, cel
al descoperirii de sine și al înțelegerii persoanelor ce mă înconjoară! Perioada de
practică a fost foarte utilă pentru mine și în aceeași măsură a fost foarte folositor să
avem mentorii alături, zi de zi! M-a ajutat foarte mult feedback-ul primit după fiecare zi
de predare, să văd ce pot îmbunătăți și cum pot evolua de la o zi la alta, pentru a crea
o experiență plăcută atât pentru copii, cât și pentru mine. A fost o experiență unică și
într-adevăr am plecat de acolo cu multă încredere în mine și pregătit de drumul ales.”
Gheorghe Buluc, învățător generația a 5-a

„Am fost încântat de prezența Teach for Romania. Deși sunt cu o vechime de peste 40
de ani în învățământ, am avut de învățat ca persoană și dascăl de la tinerii pe care i-a
pregătit această asociație. Se vede o abordare nouă și schimbare în demersul didactic
pe care ei l-au facut aici la școală din Românești. Am rămas plăcut surprins de faptul
că au venit mai mulți copii decât ne-am așteptat. Copiii au rămas foarte încântați și
plăcut impresionați.”
Ion Lovișteanu, Director Școala Gimnazială Românești, Potlogi

“

“

„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 din program pe
vară m-au ajutat foarte mult în decizia de a accepta pentru a doua oară să aibă loc
Academia de Leadership și Pedagogie 2019 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 VI-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, Alumnus Teach for Romania și Director Școala Gimnazială
Mihăilești, Buzău
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Copiii sunt mai
deschiși și au mai
multă încredere
în ei

Înveți și ca
persoană și ca
dascăl
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Profesorii Teach for Romania
sunt evaluați de două ori pe an
Am construit un sistem de management al performanței
care presupune 2 runde cuprinzătoare de evaluare anuală,
realizate în trei modalități: autoevaluare pe baza profilului
de competențe, evaluare făcută de tutorii coordonatori
și evaluare oferită de elevi. De asemenea, programul de
formare este susținut și printr-un program de mentorat și
coaching care presupune: vizite la clasă urmate de consiliere
și follow-up, sesiuni de lucru mentor-mentee, grupuri de
studiu și de acțiune bazate pe peer learning, comunități de
practică și învățare. Prin intermediul unor tutori coordonatori
ne asigurăm atât de calitatea experienței de învățare duse
în școlile și comunitățile în care activăm, cât și de calitatea
procesului de formare a unor lideri capabili să susțină din
interior transformarea educației de stat din România.
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CUM NE ASIGURĂM CĂ SUNTEM PE DRUMUL CEL BUN

Prin metodologii și instrumente
de evaluare riguroasă a
impactului vizat
Pentru că ne dorim să ne asigurăm că impactul pe care îl
observăm zi de zi la clasă se traduce concret atât în formarea
unor abilități socio-emoționale cheie ce susțin învățarea și
ulterior integrarea în societate, dar și într-un progres inclusiv
în ceea ce privește dobândirea competențelor necesare
de literație, am demarat procese de dezvoltare și adaptare
de instrumente și metodologii riguroase de evaluare a
schimbărilor produse la nivelul elevilor. Evaluarea are nu
doar rolul sumativ de a ne confirma că suntem pe drumul cel
bun, ci și un rol formativ, rezultatele fiind folosite în planurile
de acțiune ale profesorilor la clasă. Susținem procesul lor de
integrare în învățământul de stat

Susținem procesul lor de
integrare în învățământul de
stat

Candidații admiși în programul Teach for Romania, asemeni
tuturor celor interesați să devină profesori sau învățători,
pentru a intra în învățământ, urmează calea reglementată
prin LEN nr. 1/2011 și prin Metodologia mișcării
personalului didactic emisă în fiecare an, ce presupune
participarea la examenul național de titularizare, cât și prin
concursul și testarea desfășurate la nivel județean.
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Candidații selectați sunt sprijiniți să devină învățători și
profesori în cadrul unor viitoare şcoli partenere Teach for
Romania, unde există potențial de dezvoltare și unde este
nevoie de cadre didactice dornice să producă schimbări
pozitive. În demersul integrării candidaților în sistemul de
învățământ, dezvoltăm relații de parteneriat cu instituțiile
abilitate cum ar fi ministerul, inspectoratele, școlile, precum
și alte instituții.

3
9

Recrutare
Selecție

Modelul Teach for Romania are un traseu care pleacă de la
recrutare și selecție, se continuă cu formarea și integrarea
candidaților în comunități dezavantajate și se menține cu
susținerea pe parcursul a 2 ani a acestora. Pe baza unui set
de competențe deja dobândite dezvoltăm și componenta de
leadership, care să permită influențarea pozitivă a sistemului
educațional. Cum? Prin activitatea directă de la clasă sau
prin implicarea de după cei 2 ani de program. Profesorii din
cadrul programului sunt îndrumați să construiască relații pe
termen lung în comunitățile vulnerabile unde lucrează.

Integrare

2016

2017

2018

2019

Susținere

2015

Cadre didactice formate

Formare

2014
Recrutare
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Și ne menținem standardele
foarte ridicate, cu focus pe
calitate

880

919

747

1170

1622

1369

362

362

407

655

712

817

96

75

101

153

174

197

58

42

58

69

86

89

23

30

43

41

46

47

18

39

59

67

76

80

n/a

n/a

13

36

66

102

2.500

3.700

4.500

7000

7800

10.000

15

33

51

70

100

108

6

9

10

12

18

17

Formare

Alumni

Alumni
Copii

Alina Gavrilă, director adjunct, școala secundară nr. 5, Săcele, Brașov

CUPRINS

“

„Pe termen scurt și mediu am văzut o schimbare în atitudinea elevilor față de învățare și de schimbarea
comportamentului. Există o diferență în modul în care aceștia se raportează la ei și la ceilalți, sunt mai conștienți
de acțiunile lor și de ei înșiși ca oameni. Un aspect foarte important este faptul că profesorii le oferă acestor
copii experiențe noi, ducând la deschiderea orizonturilor și creșterea încrederii în sine.”

10
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2.
COMUNITATEA
DE ALUMNI

11

Rolul propriu

Creștem o comunitate a
schimbării în educație
Viziunea noastră pentru absolvenții programului Teach for
Romania este ca ei să formeze o masă critică de agenți de
schimbare în societate și educație, ce va aborda inechitatea
dată de contextul socio-economic, de politicile educaționale
sau de cultura școlară. Încurajăm absolvenții să își continue
activitatea pentru a inova educația, pentru a susține și
menține scăderea inechității. Doar așa ne putem atinge
scopul: creșterea șanselor copiilor de a avea o educație
conform nevoilor lor de dezvoltare.

Pe care o susținem cât mai
mult
•
•

•

•

Prin contexte de interacțiune în comunitatea Teach for
Romania și Teach for All
Facilitarea accesului la experiențe de formare și
programe pe direcțiile de impact precum Alumni
Community Days și programul Inovatori în Educație;
Acces la parteneriate, cum ar fi United Way sau
Romanian American Foundation, mentori și granturi
prin care să dezvolte inițiative socio-comunitare - am
avut 4 inițiative ale alumnilor susținute până acum:
Biblioteca Educației, înființarea EduConect, Conferința
Explorator în Educație și Ziua Tineretului - Fugi la Viscri.
Informare despre oportunități de implicare și dezvoltare,
precum și despre joburi pe direcțiile de impact

97%
alumni consideră că au un rol în a se asigura că toți copiii din
România vor avea oportunitatea de a beneficia de o educație
excelentă
Orientarea către acțiune
87%
alumni acționează în educație, luând în considerarea
ideea ca toți copiii din România să aibă oportunitatea de a
beneficia de o educație excelentă
Comunitatea
84%
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IMPLICARE ȘI REZULTATE

alumni se simt parte dintr-o mișcare și un efort colectiv care
lucrează pentru a se asigura ca toți copiii din România să
aibă oportunitatea de a beneficia de o educație excelentă
Competențe
90%
alumni își dezvoltă capabilitățile pentru a avea un rol valoros
în mișcarea și efortul de a se asigura ca toți copiii din
România să aibă oportunitatea de a beneficia de o educație
excelentă
Auto-eficacitate
71%
alumni contribuie într-un mod eficient pentru a se asigura că
toți copiii din România vor avea oportunitatea de a beneficia
de o educație excelentă

Pentru a obține rezultate solide

Încrederea că se poate

84%

consideră că fac parte
dintr-o mișcare orientată spre
creșterea calității educației;

90%
alumni cred că este posibil ca toți copiii din România să aibă
parte de o educație excelentă
Oportunitatea
97%
alumni încearcă să înțeleagă de ce nu toți copiii din România
au oportunitatea de a beneficia de o educație excelentă

Sursă: Teach for All Global Alumni Survey

70%

ar recomanda
programul Teach for
Romania pentru un
potențial profesor.

39%

se implică în formarea
profesorilor Teach for
Romania, fiind mentori
sau traineri pentru noile
generații;
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Anual, aplicăm Teach for All Global Alumni Survey în rândul
alumnilor pentru a vedea motivația și implicarea acestora în
educație și în comunitatea Teach for Romania, iar datele in
2019 ne arată următoarele:
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Dintre cei 102 alumni Teach for Romania, 80% sunt
activi în educație și se implică în cele 5 direcții de
impact strategic ale organizației

1

3

Rămân în școli și dezvoltă cultura școlară. O fac
mai inovatoare, mai incluzivă, mai colaborativă

Aduc inovație la nivel social și comunitar,
dezvoltând ONG-uri și inițiative care abordează
provocările
contextului
socio-economic
și
inechitățile din sistem

•

70% dintre alumni activează în școli publice și instituții
de învățare private;

•

Printre activitățile pe care le-au făcut alumnii în școli
se numără implementarea a 8 proiecte de mobilități
școlare Erasmus Plus; sprijinirea dezvoltării de cluburi
de lectură FANBOOK, cluburi IMPACT sau de dezbateri
ARDOR; implicare în dezvoltarea a 10 comunități de
practică și învățare în școlile din România; atragerea
de ONG-uri și resurse din companii pentru vizite ale
elevilor, mobilarea claselor și oferirea de rechizite sau
alte materiale necesare elevilor.

•

20% activează în ONG-uri și fundații, dintre care 15
sunt angajați full-time, în organizații precum: Teach for
Romania, Seeding Knowledge Foundation, Asociația
TechSoup, Fundația UiPath, proiectul Edu Networks,
Fundația Transylvania College, Centrul pentru Legislație
Non-Profit

•

au ajutat la înființarea a patru ONG-uri de educație și
sociale: Centrul Comunitar Viscri, EduConect, Asociația
pentru Educație în Științe Socio-Umane și Asociația
PLEED.

2
Susțin dezvoltarea profesorilor din sistem
sau din programele noastre, ajutându-i să își
îmbunătățească competențele de leadership și
pedagogie
•

20% se implică în dezvoltarea profesională și personală
a profesorilor din România. Au inițiat seria de conferințe
Explorator în Educație, cu ajutorul Seeding Knowledge
Foundation și peste 1000 de profesori au fost formați
în ultimii trei ani pe zona de leadership și pedagogie de
alumni;

•

Avem alumni mentori și tutori pentru profesorii din
sistem și alumni care facilitează cursuri pe teme
precum literația, Teaching as Leadership, emoțiile,
metode de educație non-formală, cultura reușitei.

4
Se implică în instituții și politici publice pentru
a promova calitatea și echitatea din sistem,
aducând soluții din experiența proprie
•

5% dintre alumni lucrează în zona de politici publice,
partide și instituții publice cu impact în educație precum
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul
Superior (ARACIS), Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), un participant
în programul de excelență în politică - Konrad Adenauer
Stiftung și alumni participanți în grupurile de lucru de
debirocratizare și de norme anti-bullying coordonate
de Ministerul Educației și Cercetării. De asemenea,
s-au implicat și au propus politici publice alternative
și în cadrul proiectului prezidențial România Educată,
rețeaua ONG21 și EDUPOL.

5

70%

care abordează
inechitatea din
educație

Au apariții media și comunică publicului despre
situația din educație și despre rolul profesorului
•

5% dintre alumni sunt prezenți constant în media/socialmedia prin promovare de bune practici și provocări din
educație
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80%

alumni care lucrează în
educație în România
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DIRECȚIE STRATEGICĂ
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Profesorii și învățătorii noștri au rezultate foarte bune când
vine vorba de a dezvolta un mediu de învățare, caracterizat
de încurajări, implicare și așteptări înalte, și construiesc
relații apropiate cu elevii lor. Feedback-ul primit de la copii
o confirmă. Acesta este colectat anual printr-o metodologie
comună întregii rețele Teach for All și constă în aplicarea
unor chestionare ce explorează următoarele subiecte:

Profesorii noștri observă un progres continuu al elevilor
lor în ceea ce privește încrederea în sine, reducerea
comportamentelor violente, determinare, colaborare,
incluziune, gestionarea emoțiilor sau progres când vine
vorba de citit și scris, precum și mai multă dorință de a veni
la școală. Faptul că cei mici încep să înțeleagă importanța
școlii pentru dezvoltarea lor în viitor este un rezultat excelent
și cât se poate de concret. Pentru a verifica aceste efecte, pe
care le au profesorii asupra elevilor, încercăm în mod activ
să construim instrumente și metodologii de evaluare care să
confirme progresul pe aceste arii de impact.
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De 6 ani construim modele
pentru viitor

Generațiile 1&2

Generația 4

CUPRINS

Generația 3
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2019

2018

Locul al II-lea la categoria Programe Gala Societăţii Civile

Mircea Baciu a fost desemnat Directorul Anului pentru
Egalitate de Șanse.

Premiul Special la categoria Educaţie Radio România
Cultural
Best community development initiative | NGOs Business
Review
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Mândri că munca noastră a fost
recunoscută și prin premii

Suntem activi în foruri cheie ale
educației din România
Pe lângă desfășurarea activității noastre de zi cu zi,
participăm și ne implicăm și în structuri care vizează
dezvoltarea calității și echității în educație la nivel de
România. Astfel ne mândrim să fim totodată și:

membru
al Comisiei
pentru Educație
AmCham;

contributor activ
la grupurile de lucru și
la evenimentele din cadrul
Proiectului România Educată,
inițiat de Klaus Iohannis, pentru
definirea viziunii de educație
pentru 2030;

membru
în comisia
antibullying

contributor la
grupul de lucru de
debirocratizare a
educației

CUPRINS

membru fondator
al Federației Coaliției
pentru Educație;
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*Notă: Pentru protecția identității copiilor s-au folosit nume fictive, iar fotografiile sunt alese aleator

„Lucian se dezactiva la ore, refuzând orice fel de activitate. În al doilea semestru, el
refuza cu un zâmbet în colțul gurii și cerea colegilor să îi șoptească tabla înmulţirii.
Lucian avea programă adaptată și nu parcursese aceleași conţinuturi. Semnalul fusese
transmis: era pregătit să încerce. Până la ﬁnalul anului, Lucian a devenit asistentul meu
pe domeniul Litere și Cifre.”
Nastasia Alexandru - învățătoare în generația a cincea, jud. Braşov

“
Fiecare copil
merită o șansă

Schimbarea cere
răbdare

“

„Cristian, un elev diagnosticat cu CES (cerințe educaționale speciale), a repetat clasa
a 4-a de două ori; în ultimul an înainte să ne cunoaștem nu a mai venit deloc la școală
pentru că intrase în conflict cu fosta învățătoare. Cristian a ajuns să vină la școală, are
în continuare destul de multe absențe, dar comportamentul lui s-a schimbat foarte
mult. La începutul anului școlar a sărit pe geam și ne-a încuiat în clasă (ușa de la
clasă avea cheia pe exterior) și avea un comportament foarte agresiv. Acum a ajuns
să-și repare singur banca pe care a stricat-o, își cere voie să folosească lucruri și stă
cuminte în bancă atunci când e la școală.”
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POVEȘTI REALE DIN ȘCOLI ȘI COMUNITATE

Alin Titoc - învățător în generația a cincea, jud. Brașov

Adriana Coșman - învățătoare în generația a cincea, jud. Brașov

Când oamenii
sunt invitați, ei se
implică

“

CUPRINS

„Am pus nevoile copiilor pe primul loc și am înțeles că singură nu voi realiza decât
o parte din ceea ce îmi propun și că am nevoie să îmi dezvolt o rețea de sprijin, am
obținut sponsorizări la care nici nu visam: bani pentru excursia de la Praid, banii pentru
mâncarea de la fast food, bani pentru baloane și suc, bani pentru mașina de spălat
rufe, un tort gratis imens pentru fiecare aniversare de la un laborator de top din Brașov
care îl aduce direct la școală și multe altele…”
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Adriana Onețiu - profesor în generația a cincea, jud. Giurgiu

“

Diamante ce
așteaptă să fie
șlefuite
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„Maria din clasa a VIII-a era la începutul anului o fată foarte tăcută și atât de timidă încât toate cuvintele ei ieșeau bâlbâite,
prescurtate, cu silabe schimbate, cu sunete schimbate. Indiferent dacă răspundea la o întrebare care presupunea susținerea
unei opinii personale, la o întrebare de gramatică sau la întrebarea „Iartă-mă, cum ai zis că te cheamă?”, emoția abia o lăsa
să răspundă. Cam prin a treia săptămână de școală, Maria mi-a adus vreo 3 poezii scrise pe vremea când avea vreo 13 ani.
Am trecut peste multele ei greșeli de ortografie și punctuație și i-am dat feedback doar pentru conținutul poeziilor: „Pentru
o elevă de 13 ani, ai scris extraordinar! Se vede că ai o fire foarte sensibilă și reflexivă, observi lucruri peste care alți copii de
vârsta ta ar trece cu ușurință.” „Doamna, atunci poate puteți să citiți și restul caietului...” a fost momentul în care am înțeles că
pentru Maria poezia nu era doar „slovă inspirată”, ci și „slovă meșteșugită”. Bineînțeles că am citit și „restul caietului” și m-am
implicat foarte activ în încurajarea ei, susținerea ei și, în paralel, motivarea părinților Mariei. Prin martie, am primit câteva
exemplare din revista în care a debutat Maria și i-am organizat o premiere frumoasă cu colegii, doamna ei dirigintă și alte
două profesoare ale clasei. Pentru mine a fost unul dintre cele mai emoționante momente din acest an. La primirea premiului
simbolic pe care i l-am oferit cu acea ocazie (o carte de poezii de Ana Blandiana), Maria a reușit să spună
câteva cuvinte normale și să ne stârnească multora dintre noi râsul: Doamna, dar să știți că atunci
când v-am dat primele poezii, eu voiam doar să-mi dați un 10!”

“

Sigur că minunea nu s-a petrecut, Simion a venit la școală tot cu temele nefăcute. Nici Adrian n-a mai venit să ceară ceva.
Jocul a continuat în aceeași manieră încă vreo câteva săptămâni, pănă când într-o zi, Simion a venit cu temele făcute. Și
Adrian, mândru tare, a venit să mă întrebe dacă am văzut, fără însă să mai ceară ceva. Minunea asta n-a durat mult (vreo
săptămînă și-un pic), dar a fost suficient de puternică pentru ca Simion să-nceapă să scrie: un rând, două, jumătate de pagină.
Din copilul care de-abia cunoștea literele (și nu pe toate) a început să citească cuvinte și să scrie, chiar frumos, încât nici
copiii din clasă nu credeau că a scris el. Și da, câteodată e nevoie de foarte puțin (care pentru el e foarte mult) pentru ca un
copil să poată zbura. Fiindcă da, nu pot să compar decât cu un zbor. Și Adrian a reușit asta cu și pentru fratele său vitreg.”
Cristian Iosif, alumnus Teach for Romania
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„Pe Adrian îl știu încă de anul trecut. Unul dintre elevii conflictuali și puși mereu pe ceartă
și bătaie în școală. Fratele mai mare a lui Simion, elevul meu. Am interacționat cu el, dar
Uneori e nevoie
nu mai mult decât cu alți frați ai copiilor din clasă. S-a atașat de mine, e mult prea mult
spus
ca de un tată, dar ca de o prezență masculină care a lipsit din viața lui. Anul acesta
de foarte puțin
am
apelat,
poate în disperare de cauză, la frați sau surori, acolo unde am simțit că se poate
pentru a zbura
și acolo unde a apărut ocazia. La Adrian a venit mai degrabă ca un răspuns la cererile lui
frecvente. De Crăciun am primit donații multe și de tot felul de la oamenii atât de generoși.
Aproape în fiecare zi, Adrian venea și-mi cerea biscuiți, napolitane și tot ce mai vedea că e prin
clasă și-i făcea cu ochiul. I-am spus că sunt pentru elevii clasei, dar că îi dau și lui dacă se apucă
să facă teme cu fratele său mai mic, Simion. De când începusem să le dau teme (poate că trecuseră două luni), Simion nu
venise nici măcar cu o temă făcută sau măcar cu un rând, o literă ori un cuvânt scris. Și atunci Adrian a răspuns prompt că
va face toate temele cu fratele său, Simion.
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Patricia Danciu, învățătoare generația a cincea, jud. Ilfov

20 de copii
cărora li se va
schimba viața

“

„Am predat fizică un an la Crizbav, adică “acolo unde nu se poate”. Și la Sânpetru, dar
acolo “se mai poate”. Din prima zi de școală colegii de cancelarie mi-au spus că nu
se poate face nimic cu elevii ăștia, că vin de acasă cu tot felul de probleme și asta e...
Am încercat să înțeleg și am înțeles că sunt foarte demotivați. Majoritatea copiilor
nici nu îndrăznesc să viseze că ei ar putea continua școala după ce termină clasa a
VIII-a. Cresc cu ideea că vor munci toată viața cu ziua pe unde se poate și că școala
nu le folosește la nimic. Unii mi-au spus sincer că ei nu cunosc pe nimeni care să
trăiască din ce a învățat la școală. Nu își imaginează cum le poate folosi școala. Nu
știu cum arată școlile profesionale. Nu știu ce meserii oferă. Ceea ce se întâmplă în
clasă a înflorit și a căpătat sens după ce am început să merg prin sat, să discut cu ei
și cu părinții lor acolo, în mediul lor. În momentul în care au văzut că îmi pasă de ei ca
oameni, de cum trăiesc, de problemele și de bucuriile lor, a început să le pese și lor
de ce făceam eu în clasă. Și s-a mai întâmplat ceva: 200 de copii au mers în excursii
gratuite la Sinaia, București, Vâlcea, Zărnești, Brașov și au început să își facă amintiri
frumoase, au văzut că școala nu este numai despre stat în bancă și scris în caiete. Au
început să își dorească să fie acolo. Nu toți. Nu mereu. Dar este un început. 20 de copii
din Crizbav au reușit să meargă la școli profesionale și licee în Brașov. Asta a însemnat
peste 200 de ore de muncă pentru mine doar în iunie și iulie 2019. Anul acesta sunt
dirigintă la o clasă de a VIII-a și am de scris și rescris 15 povești. Îmi doresc să fie cu
inspirație.”
Mihaela Bucșa - învățătoare în Generația a cincea, jud. Brașov
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“

Curajul se învață
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„La noi în clasă există curajul de exprimare liberă și ideea că este omenește să
greșim, ceea ce construiește treptat încrederea în propria lor persoană și dorința de a
participa mai mult și mai deschis în timpul orelor cu răspunsuri. Acest lucru facilitează
producerea învățării active. Curajul pe care au început să îl construiască îi uimește și
pe ei uneori. O fetiță a venit la mine și mi-a spus după ce a ieșit la tablă:
-Doamna, m-am gândit că o să ies și că sigur o să mă încurc, dar ați văzut că
am reușit?
Și bucuria de pe fața ei a încheiat una din poveștile noastre de succes de la clasă”.

18

RAPORT DE ACTIVITATE TEACH FOR ROMANIA 2019

Comunitatea formată la Brașov
Un singur om poate acționa ca un catalizator pentru
transformarea unei comunități și doar împreună cu directorii
de școli, profesorii din cancelarie, autoritățile locale și părinții
se poate produce o schimbare semnificativă la nivelul
întregii comunității. Comunitatea profesorilor din județul
Brașov a crescut în cinci ani nu doar numeric, ci și ca acțiune
la nivelul școlilor și comunităților locale. Rezultatele și
impactul generat reprezintă o adevărată forță și un exemplu
de comunitate de practică și învățare care se susține
profesional și personal. Profesorii din Brașov își oferă sprijin
în momentul integrării în comunitate (cazare temporară),
sprijin cu materiale didactice, cărți și idei pe parcursul, dar
mai ales la începutul anului școlar, când integrarea este
dificilă pentru profesorii care vin din alte zone ale țării.
Școala din Gârcini, aflată în județul Brașov, este prima școală
în care avem continuitate încă de la prima generație: de la 4
profesori în 2014, acum predau în comunitate 7 profesori și
2 alumni în 2019.

Evenimentul „Fugi la Viscri” un exemplu de implicare locală
În mai 2019 Mirona Grigorescu, Alumnă a programului Teach
for Romania, a organizat de Ziua Tineretului prima ediție a
evenimentului „Fugi la Viscri”, în care întreaga comunitate a
fost implicată. În cadrul acestuia au fost cuprinse activități
precum: cursă de alergare, vânătoare de comori, ateliere de
pictură și meșteșuguri, expoziții și proiecție de film în aer liber.
Participarea pentru copiii din sat a fost gratuită, iar doritorilor
din exterior li s-a recomandat să facă o donație de 50 de
lei pentru susținerea activităților viitoare din comunitate.
Proiectul a fost coordonat de Centrul Comunitar Viscri.

“

Cu ajutorul a 15 voluntari adulți din sat, am reușit să atragem
aproximativ 60 de copii din comunitate, care au participat
majoritatea la toate activitățile evenimentului. Au fost cinci
activități, pe durata unei întregi zile, principala fiind concursul
de alergare, organizat pe două categorii de vârstă. Urmat
apoi de un brunch, vânătoare de comori, ateliere creative și
proiecție de film”.
Mirona Grigorescu

CUPRINS

„Evenimentul Fugi la Viscri a fost primul eveniment organizat
de mine, cap-coadă și a fost dedicat în special copiilor. A
fost dovada că puterea comunității din care am ales să fac
parte este una sănătoasă și puterea exemplului face minuni.
A fost suficient ca să lansez ideea, apoi totul a decurs de la
sine, întreaga comunitate s-a alăturat prin oferire de spațiu,
recuzită, gustări dulci și organizare voluntară.

19

CUPRINS

3.
O NOUĂ
IDENTITATE DE
BRAND
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Pe 6 noiembrie 2018 Teach for Romania a sărbătorit alături
de copii, profesori, alumni și parteneri, aniversarea a 5 ani
de activitate, în cadrul conferinței Educația rescrie povestea,
care a avut loc la Palatul Cotroceni, unde i-a avut alături pe
Președintele României, domnul Klaus Iohannis, dar și pe
Wendy Kopp, Co-fondator și CEO Teach for All. Conferința
a reprezentat un prim pas către nevoia de cristalizare a unei
viziuni clare a imaginii Teach for Romania.

„Teach for Romania este un foarte bun
exemplu de succes al unei inițiative, care a ajuns să
facă o reală diferență în comunitățile în care activează.
Mii de elevi au avut șansa de a învăța în clasele profesorilor
susținuți de Teach for Romania și de a beneficia, astfel, de o
experiență școlară nouă și motivantă. O astfel de schimbare ne
dorim în întregul sistem de educație din România, pentru că țara
noastră nu va fi mâine cea pe care ne-o dorim dacă nu oferim
astăzi fiecărui copil competențele de care are nevoie pentru a-și
îndeplini visurile și pentru a contribui la bunăstarea întregii
comunități”

Conferința “Educația rescrie povestea” a reunit întreaga
comunitate a susținătorilor educației din România, care a
participat la sesiunea de dezbateri Provocări în educație.
Abordare strategică pentru creșterea performanței în
educație. La dezbatere au participat Ligia Deca, Consilier
de Stat în Departamentul Educație și Cercetări, Adrian
Bărbulescu, Director Direcția Învățământ Liceal și
Profesional, Ministerul Educației Naționale, Neli Koleva,
Director Parteneriate Publice, Teach for Bulgaria, Maria
Gheorghiu, Co-fondator și Director Executiv, Asociația
OvidiuRo și Aura Stan, Director Program Teach for Romania.
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ÎNCEPUTUL SCHIMBĂRII:
CONFERINȚA „EDUCAȚIA RESCRIE POVESTEA”

CUPRINS

Președintele României, domnul Klaus Iohannis.
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AUDITUL DE BRAND ȘI STRATEGIE

“

„Cei de la Teach sunt cu capul în zonele înalte de leadership
și ‘teaching by values’ și cu picioarele înfipte adânc în
realitatea dură a sistemului de educație românesc, mare
parte înțepenit în trecut, cu traume, cu lipsuri și comunități
extrem de sărace.”
respondent Brand Audit.
„Soluția Teach for Romania trebuie să fie duplicată la nivel
național. Pentru că nu avem altceva mai bun!”
respondent Brand Audit

CUPRINS

Următorul pas a fost ca, tot în 2018, să dezvoltăm un
parteneriat strategic cu Graffiti PR în jurul a trei mari
direcții: audit de brand, poziționare de brand și strategie de
comunicare. În urma auditului de brand și strategie a rezultat
noua poziționare de brand: Construim modele pentru viitor.
Au fost intervievate peste 50 de persoane din zone precum:
echipa noastră internă, board, profesori, alumni, cercetători
în educație, parteneri strategici (RAF), donatori individuali,
donatori corporate, experți în educație, media, reprezentanți
ai altor ONG-uri. În cadrul acestui audit am aflat ce cred
principalii stakeholders despre Teach for Romania, punctele
forte și cele care necesită îmbunătățiri identificate de ei,
cât și așteptări și tematici relevante în vederea creșterii
vizibilității brandului și a dezvoltării strategiei pe termen lung,
pentru scalabilitate.
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Campania de comunicare - rezultată din Auditul de brand „Construim modele pentru viitor” și-a propus să evidențieze
impactul pozitiv al modelelor pe care profesorii susținuți
de Teach for Romania le aduc în viața copiilor. Iar pentru
aceasta, am adus în centrul atenției o poveste de succes din
organizație, care a luat forma unui experiment social.
Astfel, în cadrul unui focus grup moderat de un cercetător
de la Cult Research, am arătat subiecților noștri (8 părinți
din categorii diverse de activitate), într-un material video,
povestea unui copil de 11 ani, născut și crescut într-o familie
modestă în Ferentari, din două unghiuri diferite. Primul unghi
a privit viitorul său proiectat prin intermediul visului pe care
l-a descoperit și îl urmează cu ajutorul unei învățătoare din
cadrul programului Teach for Romania, iar al doilea unghi a
fost centrat pe cum se desfășoară o zi normală din viața lui
în afara școlii.

Experimentul video a cuprins părerile participanților despre
cum cred ei că arată viața copilului după vizionarea primei
părți, în care acesta povestea despre visul de a deveni
arhitect și despre susținerea primită din partea învățătoarei
lui. În partea a doua, au fost surprinse reacțiile participanților
la aflarea poveștii reale a copilului – l-au văzut pe cel mic
mergând acasă printr-un cartier periculos, ajutând-o pe
mama lui să curețe casa mică în care locuiesc și pe tatăl
său în garaj, și totuși găsind timp să-și facă temele și săși exerseze abilitățile de desen. În cele din urmă, în pofida
tuturor greutăților avute de-a lungul anilor, profesorul își
ajută elevul să rămână încrezător și să îmbrățișeze un mod
pozitiv de a vedea lucrurile.
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LANSAREA PRIN EXPERIMENTUL SOCIAL
„MODELE PENTRU VIITOR”

Teach for Romania formează tineri pentru
a deveni astfel de profesori, competenți,
empatici și care iubesc această meserie, una
dintre cele mai frumoase din lume. Ei predau în
zone vulnerabile acolo unde este cea mai mare
nevoie de ei. L-am cunoscut pe George, i-am
cunoscut mama și învățătoarea și am realizat
că minunile se întâmplă lângă noi.”

CUPRINS

Virgil Ianțu

23

Project lead person - Ștefan Bistriceanu,
Director Dezvoltare Teach for Romania

Sânziana Iacob

„Teach for Romania reprezintă una
dintre speranțele mele că România se va
vindeca și siguranța că educația ajunge acolo unde
este mai mare nevoie de ea. Am realizat și cât de greșit este
gândul primar al prejudecății și că nu contează de unde vii, ci
contează unde vrei să ajungi. Într-o lume dezorientată sau pusă pe
un făgaș greșit, copiii noștri au nevoie mai mare ca oricând de mentori.
Aici ne găsim noi rolul ca părinți, dar la fel de importanți sunt cei cu
care petrec cel mai mult timp din zi, profesorii. Profesorul este cel care
deschide orizonturi sau luminează căi, el trebuie să redevină dascălul de
altădată și mentor.
Am auzit poveștile celor din organizația Teach for Romania. Ei
recrutează oameni pe care-i pregătesc să fie profesorii care pot
aduce o schimbare și o abordare nouă în educația din România, în
special în mediile dezavantajate. Îi încurajează pe elevi să viseze,
să fie pozitivi, ambițioși și să aibă convingerile care lipsesc
cu desăvârșire în sistemul românesc și anume: că orice
este posibil și că este mult mai important unde vrei să
ajungi și nu de unde ai plecat.”
Laura Giurcanu

CUPRINS

„Doar pentru că nu vedem unele lucruri
sau ne prefacem că ele nu sunt datoria
noastră, asta nu înseamnă că ele nu există.
Problemele din România sunt grave, e un drum
lung cel pe care au pornit oamenii aceștia, însă
cu susținere și cu inima deschisă, cu siguranță
vor reuși să aducă o schimbare. Totul
pornește de la educație și mentalitatea pe
care alegem să o dăm mai departe.”
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„Ne-am dorit să scoatem în evidență faptul
că în fiecare zi, profesorii din program le oferă
elevilor lor încredere și încurajare pentru a-și urma
propriile visuri, învățându-i că nu contează de unde
vii, contează unde visezi să ajungi. Profesorii ajung
să fie modele pentru copii, care la rândul lor devin
și ei modele de reușită pentru generațiile viitoare în
comunitatea din care fac parte. De asemenea, am vrut
să subliniem importanța educației ce le poate oferi
copiilor din medii provocatoare opțiuni de viață pentru
un viitor mai bun, cât și rolul inspirațional extrem
de important pe care un profesor-mentor îl are în
parcursul educațional al elevilor săi.”
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4.
RAPORT
FINANCIAR 2019
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Grand total
€ 936 k

Audit financiar

CUPRINS

În anul 2018/2019, activitatea noastră a fost auditată și de PwC România, parteneriat care va continua și în anul curent.
Având în vedere programele de fonduri UE pe care le desfășurăm (fonduri structurale și Erasmus), activitatea noastră este
monitorizată și raportată constant, conform cerințelor proiectelor, pentru a asigura transparența și corectitudinea utilizării
fondurilor.
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5.
COMUNITATEA
TEACH FOR
ROMANIA
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Suntem o organizație non-profit apolitică și independentă,
iar resursele financiare vitale pentru derularea și dezvoltarea
programului le atragem cu ajutorul vostru, al celor care aveți
încredere în noi și ne susțineți. Ne bucurăm că împărtășiți
același vis cu al nostru: o Românie în care toți copiii să
poată beneficia de o educație de calitate, care să îi ajute
să își manifeste potențialul pentru a putea genera, treptat,
schimbarea în bine pe care o dorim cu toții.
Provocările noastre sunt mari pentru că proiectul de
leadership în educație pe care îl propunem presupune:
•
asumarea unui drum pe termen lung;
•
acceptarea importanței experimentării;
•
experiență și expertiză;
•
apariția treptată a rezultatelor;
•
monitorizare și raportare dificilă;
•
perseverență și încredere.

Investiția în educație necesită resurse financiare importante
și constante, direcționate pentru implementarea și scalarea
programului, pentru a schimba mentalități și atitudini în
sistemul de educație și în comunitățile în care suntem
sau ne dorim să fim prezenți. Suntem norocoși să avem
o întreagă comunitate de suport care ne este alături. De
aceea, pe această cale, le mulțumim tuturor celor care ne-au
fost alături încă de la început - finanțatori, parteneri, donatori,
susținători, tuturor celor care ni s-au alăturat și se alătură, an
de an, pentru a susține programul Teach for România.
Resursele financiare ale Teach for Romania au crescut an
de an cu ajutorul partenerilor noștri și se axează pe 3 mari
surse:
1.
2.
3.
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Ne bucurăm că avem același vis: educație de
calitate pentru fiecare copil din românia.

Sponsorizări directe din mediul de afaceri
Proiecte câștigate cu finanțare din fonduri UE sau
fundații
Donații persoane fizice.

TOTAL Venituri atrase
€ 929 k

Companii
€ 629 k

Proiecte
fonduri
europene
€ 21 k

CUPRINS

Donatori individuali
€ 53 k
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învățământ. Ne mândrim cu două campanii multianuale
prin care reușim, împreună cu ajutorul partenerilor noștri, să
comunicăm despre importanța educației și rolul esențial pe
care îl are profesorul în viața unui copil și să atragem resurse
importante în finanțarea programului.

LIDL

Campania „Back to School” Școala în coolori vesele
Noi credem în schimbări durabile în educație, prin implicarea
activă a cât mai multor părți interesate, conștiente de
importanța educației în dezvoltarea unei societăți prospere.
Sectorul de afaceri are un rol esențial care trebuie să asigure
atât legătura cea mai directă și concretă a sistemului de
educație cu realitățile societății și economiei, cât și resursele
materiale și financiare pentru a susține schimbările pe care
ni le propunem prin programul de intervenție.

La început de an școlar, când copiii se pregătesc să intre
în sălile de curs, Lidl împreună cu clienții săi susțin cadrele
didactice din programul Teach for Romania să ofere în
continuare educație de calitate, lucrând astfel, pe termen
lung, la scăderea ratei abandonului școlar. Lidl a sprijinit
în 2019 pentru al treilea an consecutiv această inițiativă,
astfel că, pentru fiecare articol din oferta de rechizite Școala
în coolori vesele achiziționat în perioada 19 august – 1
septembrie, compania a investit 1 leu pentru recrutarea și
formarea învățătorilor și profesorilor din program.
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PARTENERII CORPORATE

Începutul este întotdeauna dificil, cu multe riscuri și
incertitudini. Atunci ai nevoie de cât mai mult suport, de
susținere și încredere, pentru a nu renunța și a lupta în
continuare pentru visul tău. Exact așa a fost și pentru noi.
Mulțumim oamenilor dragi care au crezut în noi încă de
atunci și ne-au adus alături susținerea companiilor lor:
Farmexpert, Raiffeisen Bank, BCR, Unicredit Bank, Vodafone,
FANCourier, CMU Regina Maria, Autonom, Claritech SRL,
GroupM Media Operations.
Astăzi suntem foarte bucuroși să vedem cum a crescut
de la an la an o comunitate puternică în jurul programului
și al educației, cu companii importante din sectorul bancar,
FMCG, retail, farma, servicii care ni s-au alăturat pe parcurs
și continua sa creada in noi: Lidl, Procter&Gamble – Always,
Wipro Technologies, Pepco, Unicredit Consumer Financing
IFN, Clifford Chance Badea, Avitum, Mediacom Romania,
Mindshare Media, Mplatform Romania, Smart Bio Food dar
și alte companii finanțatoare, cărora le mulțumim.

Campanii de comunicare
comune prin care promovăm
importanța educației
Sectorul de afaceri ne ajută să creștem nivelul de
conștientizare al programului nostru, de aceea lucrăm
constant cu el pentru a genera schimbări în sistemul de

“

„Ca în fiecare an, le suntem recunoscători clienților noștri
pentru susținerea acestui program, care își propune să
sprijine educația echitabilă și de calitate în România. Credem
cu tărie în misiunea echipei Teach for Romania pentru că
știm cu toții cât de important este să ai dascăli care să
îți ofere îndrumare și să îți arate că există oportunități și
perspective indiferent unde mergi la școală”
Cristina Hanganu, Director de Comunicare și CSR Lidl
România.

CUPRINS

Suntem cu precădere recunoscători Lidl, partenerul nostru
strategic din zona corporate încă din 2017, pentru contribuția
financiară substanțială la programul nostru și la rezultatele
pe care am reușit să le aducem prin munca noastra, în ultimii
ani.
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ALWAYS

TELEKOM

Profesorii Încrederii

Telekom Electronic Beats
Festival

Always susţine accesul la educaţie de calitate pentru copiii
din zonele vulnerabile, împreună cu Teach for Romania.
Campania „Profesorii Încrederii”, lansată în februarie 2018 de
Procter&Gamble – Always împreună cu Teach for Romania,
vorbește despre importanța profesorului și a educației
pentru a construi și întări încrederea în sine a tinerilor. Prin
această campanie, Always a donat către organizația Teach
for Romania 1,5% din valoarea produselor Always Duo
vândute în perioada 1 februarie – 31 martie, pentru ca 3
profesori să fie susținuți timp de doi ani, în eforturile lor de
a asigura educație de calitate copiilor din zone vulnerabile.
Campania a continuat pe parcursul anilor 2018 și 2019
cu „Atelierele Încrederii” și „Mentorii Încrederii”, susținerea
financiară din partea Always acoperind în prezent costurile
cu 6 profesori susținuti de programul Teach for Romania. În
această campanie ne-am bucurat și de sprijinul mai multor
persoane publice și influenceri, atât în print, cât și în online,
precum: Oana Cuzino, Andreea Berecleanu, Sore, Nicole
Cherry, Anca Serea, Bianca Adam aka Tequilla, Georgiana
Idriceanu și nu numai. Campania Profesorii Încrederii a atins
o vizibilitate de 125,308,940 impresii PR și o audiență TV de
1,573,000 telespectatori.

O altă inițiativă de conștientizare a importanței educației pe
care am derulat-o în 2019 a fost colaborarea cu Telekom în
cadrul festivalului Telekom Electronic Beats, în urma căruia
jumătate din încasările rezultate în urma vânzării biletelor a
fost direcționată către programul nostru.

Oana Cuzino - susținător campanie

CUPRINS

“

„Această campanie este specială pentru mine, pentru că
vorbim de implicarea în educație și am încredere că, prin
educație, vom produce o reală schimbare. Mă bucur să iau
parte la colaborarea brandului Always cu Organizaţia Teach
for Romania şi la procesul lor de a inspira şi de a produce
schimbări pozitive în societate.”
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PARTENERII INSTITUȚIONALI: FUNDAȚII ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ

Fundații

O altă fundație care ne este alături an de an este UnitedWay,
a căror susținere este manifestată și prin agregarea unei
comunități de profesioniști în educație și business. Au fost
și sunt un factor important în dezvoltarea profesională
și personală a profesorilor din program: între 30 și 40 de
profesori au fost susținuți în program în ultimii 4 ani de către
UnitedWay, iar alumnii au fost implicați și în alte cursuri și
experiențe de învățare, atât ca participanți, cât și ca experți/
traineri.

Alte organizații care au susținut fiecare etapă din parcursul
de doi ani al unei generații din programul Teach for Romania
sunt Asociația pentru Relații Comunitare, Fundațiile Adobe,
MoneyGram, ExxonMobile, Ipsos, Telus și Vodafone.
Alături de ei stau și alte fundații și asociații care au avut
o contribuție semnificativă în dezvoltarea intervențiilor
profesorilor din program, în comunitate, dar care au optat să
își păstreze anonimatul.
În primăvara lui 2019 s-a alăturat misiunii noastre și
UiPath Foundation, devenind al doilea partener strategic
al organizației noastre, din aria Fonduri Publice și Fundații.
Fundația este alături de noi prin trei direcții importante:
sprijinirea burselor a 10 profesori din program, dezvoltarea
capacității profesorilor din sistem de a crea o experiență
educațională care să descopere potențialul copiilor și
adolescenților din mediile vulnerabile prin traininguri și, nu
în ultimul rând, dezvoltarea unor instrumente de evaluare
a competențelor de literație, a unui set de abilități socioemoționale și de monitorizare a riscului de abandon școlar.
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Fundația Româno-Americană (RAF) este, alături de
Ministerul Educației Naționale, primul susținător strategic
al organizației. Ne susțin an de an și au o contribuție
semnificativă pe zona de dezvoltare organizațională și
fundraising, cât și pe direcția de creștere și consolidare a
schimbărilor pozitive în sistemul educațional. Experții din
cadrul fundației vin cu input de know - how, prin consiliere
pe anumite arii și departamente din organizație, precum
și analiză strategică, networking pentru fundraising și
includerea în comunități de activiști ce militează pentru o
educație de actualitate și de calitate.
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Pentru diversificarea surselor de venit atrase și acumularea
de expertiză necesară în diferite zone necesare derulării
activităților specifice de program, organizația a accesat
cu succes 3 programe de finanțare publică: 2 proiecte cu
finanțare Erasmus+ (KA3) și un proiect cu finanțare POCU:

A New Way for New Talents in Teaching (NEWTT)
– Erasmus+, KA3

Ce a vizat proiectul
•
definirea unor căi inovative în atragerea de noi talente în
meseria de profesor
•

stabilirea unei/unor căi alternative eficace și viabile de
obținere, într-un timp mult mai scurt, a unei calificării în
învățământul primar și preșcolar

•

identificarea condițiilor necesare de integrare a unei
astfel de căi în politica educațională locală și scalarea
ei la nivel național, atât în țările pilot, cât și la nivel
European.

La final de proiect, în România au finalizat programul 31 de
beneficiari, dintre care 16 calificați în învățământul primar

și preșcolar prin programul de conversie profesională
conceput și susținut de Universitatea București, prin
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Ministerul
Educației a asigurat cadrul legislativ necesar profesorilor și
învățătorilor necalificați, pentru accesarea acestor calificări,
dar și activitățile de diseminare și exploatare, cât și integrarea
în școli a profesorilor din proiect.
Evaluare
În urma evaluării independente, conduse de Universitatea
Duisburg – Essen din Germania, descoperirile au confirmat
viabilitatea unei căi alternative de pregătire, calificare și
integrare în sistemul școlar, prin selectarea unor oameni
motivați, cu diverse experiențe profesionale anterioare, din
variate domenii (inclusiv educație), care au demonstrat
rezultate o carieră cu rezultate în parcursul lor anterior.
Pregătirea, susținerea și calificarea desfășurată în paralel
cu activitatea didactică, la clasă, a dovedit rezultate bune
în abilitățile achiziționate și în lucrul cu elevii, pe parcursul
evoluției lor profesionale din acest proiect, cât și menținerea
unei motivații pentru cariera didactică. Mediul de lucru în
școală și sprijinul dat noilor profesori de către mentorii din
proiect, dar și de către managerul/ directorul școlii și celelalte
cadre didactice au fost vitale în adaptarea profesorilor în
școală și fidelizarea lor în această profesie.

CUPRINS

A fost derulat în cadrul unui consorțiu european de 15
parteneri: instituții guvernamentale, organizații și ONG-uri
Teach For din 5 țări și universități din 6 țări, toate membre
UE. La nivel național proiectul s-a implementat în parteneriat
cu Ministerul Educației Naționale și Universitatea București
- Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Bugetul
total al proiectului - cu o co-finanțare 1.000.000 EUR - a
fost de 3.500.000 EUR, dintre care 430.000 EUR au revenit
activităților din programul Teach for Romania, pentru
susținerea generației 3 de profesori și învățători.
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Fonduri Europene
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Ce vizează proiectul
•
crearea unui pachet și ghid îmbunătățit de bune practici
pentru educația incluzivă în 3 țări pilot
•

crearea unor comunități de învățare pentru profesorii
din școlile beneficiare și la nivel național

•

documentarea și promovarea unui mecanism de
scalare eficient a măsurilor inovative pentru educația
incluzivă

•

să implice și să asocieze diverși parteneri din contextul
național și european pentru promovarea educației
incluzive de la nivelul de educație inovativă la educația
din sistemul public

Consorțiul își propune să lucreze în 35 de școli și să
servească peste 11.500 de elevi din trei țări, ajungând la
peste 300 de educatori care vor fi activ implicați în sprijinul
elevilor vulnerabili. În Bulgaria, obiectivul este să ajungă la
200 de profesori din 20 de școli, în Estonia la 45 de profesori
din 3 școli. În România, prin transferul de competențe pentru
o educație incluzivă și dezvoltarea de comunități de practică
la nivelul fiecărei școli, Teach for Romania a avut ca rezultat
planificat și atins selecția și lucrul cu 60 de profesori din 12
școli, care nu au trecut anterior prin program sau alte formări
specifice metodologiei TFR.

Proiectul țintește „dezvoltarea competențelor profesorilor
și managerilor școlari pentru o școală atractivă și incluzivă”
prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1
– Profesori motivați în școli defavorizate, Axa – Educație
și competențe. El este implementat în parteneriat cu
Fundația Pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) ca
partener principal, Asociația Reper 21, Fundația World Vision
România și 23 de școli și centre educaționale partenere, din
regiunile Centru, Nord–Est, Sud – Muntenia, Sud–Vest–
Oltenia și Vest–Hunedoara. Bugetul total al proiectului
este de 6.629.720 RON, grant nerambursabil, dintre care
1.355.957 RON au revenit activităților coordonate de Teach
for Romania.
Ce vizează proiectul
•
> creșterea calității actului didactic și adaptarea lui
la nevoile de incluziune ale elevilor prin mentorat/
consultanță
•

> program integrat de formare și mentorat pentru
cadre didactice (Abilități de viață & dezvoltare durabilă,
Teaching as Leadership, Școala părinților)

•

> formare și consultanță pentru manageri școlari și
școli;

•

> măsuri/ activități suport – online, conferință de bune
practici, laborator de educație non-formală.

Prof 21 este o intervenție integrată care angrenează și va
angrena 300 de cadre didactice și manageri din 23 de școli
timp de mai bine de 2 ani de zile.

CUPRINS

Este derulat în cadrul unui consorțiu european de 9
organizații partenere din 5 țări - Bulgaria, România, Suedia
și Anglia - incluzând instituții guvernamentale, 4 organizații
non-guvernamentale din trei țări care sunt membre în
rețeaua globală Teach for All, instituții de învățămînt
superior, dar și Segeltorpsskolan (Suedia) – expertul în
Comunitățile profesionale de învățare și practică. Bugetul
total al proiectului - cu o co-finanțare 144.355 EUR - a fost de
644.355 EUR, dintre care 112.375 EUR au revenit activităților
coordonate de Teach for Romania.
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Prof 21

From Inclusive Education to Real Scale Transfer
(FIERST) – Erasmus+, KA3
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59 de prieteni Teach și-au
donat în ultimii trei ani zilele lor
de naștere sau ale copiilor lor
pentru educație echitabilă.

În decursul ultimilor trei ani, cercul de prieteni ai Teach
for Romania a crescut, incluzând donatori, fundraiseri și
susținători care și-au pus timpul și cunoștințele la bătaie
pentru a aduce educație de calitate fiecărui copil din
România, indiferent de unde provine.
Am avut voluntari studenți, tineri absolvenți, oameni care au
propria afacere de succes, care conduc întregi departamente
în corporațiile din România, care ne-au ajutat în nenumărate
feluri să funcționăm mai bine. Vă mulțumim pentru timpul și
efortul vostru! Nu am fi putut ajunge aici fără voi. Suntem în
mod deosebit recunoscători celor peste 180 de susținători
care au organizat campanii de fundraising pentru Teach for
Romania în ultimii 3 ani și care au ales să își învingă limitele
fizice la maratoane, competiții montane și alte astfel de
provocări împreună cu noi sau și-au împărțit ziua de naștere,
Crăciunul și alte evenimente importante din viața lor cu
Teach for Romania.

POVEȘTI DE SUCCES ALE DONATORILOR
NOȘTRI
Alexandru Bogdan Moraru, mereu aproape de noi, din Londra

“

„Sunt născut şi crescut în România şi îmi iubesc ţara. Am
studiat şi lucrat în Olanda, iar acum trăiesc şi lucrez în
Londra, unde îmi dezvolt o carieră în domeniul finanţelor.
Lucrurile de care sunt cel mai mândru în viaţa mea au fost
construite pe fundaţia unei educaţii de calitate, care cred
că este piatra de temelie a succesului - oricum ar fi acesta
măsurat. Dacă îţi doreşti ceva cu adevărat, trebuie să faci
tot posibilul și să lupţi pentru a-ţi atinge visul. E nevoie de
muncă şi determinare pentru a avea succes.
Am reușit să strâng pentru Teach for Romania în perioada
2015-2018 peste 26.000 de Euro, de la oameni din peste 20
de ţări. Campaniile de crowdfunding derulate împreună cu
organizația au facilitat contactul a peste 300 de donatori
individuali cu activitatea organizaţiei, aşa că profit de ocazie
pentru a vă mulţumi încă o dată.”

CUPRINS

În perioada 2016-2019 au fost alături de noi peste 2500
de donatori individuali care au sprijinit educația de calitate
pentru copiii din medii vulnerabile. Suntem recunoscători
tuturor celor care cred în noi și în misiunea noastră.
Generozitatea fiecăruia în parte a contribuit la construirea
unei comunități valoroase, axată pe crearea unor opțiuni de
viață prin educație de calitate la firul ierbii. Eforturile voastre
ne ajută să construim modele pentru viitor pentru fiecare
copil aflat în medii vulnerabile.

În 2018 am început o campanie de fundraising dedicată
Crăciunului și suntem determinați să continuăm tradiția de a
vă oferi posibilitatea de a face cadouri care aduc schimbare
și un viitor mai bun comunității. De asemenea, vouă, celor
care locuiți în afara României și decideți să rămâneți
apropiați de casă prin Teach for Romania, vă mulțumim
pentru încredere! Donațiile voastre ne motivează să mergem
mai departe. Pentru voi și cu ajutorul vostru dorim să
contribuim la o Românie din care emigrarea să fie o opțiune
și nu o necesitate.
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DONATORII INDIVIDUALI
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Teach Bike Challenge - un
eveniment de crowdfunding
organizat de Teach for Romania

Vlad Zahan ne povestește despre experiența lui:

“

„Am avut parte de 1090 km încărcați cu soare, ploaie, vânt,
drum forestier, dar și drumuri naționale și europene și, din păcate, au fost și kilometri plini de adrenalină unde am stat cu
sufletul la gură, gândindu-ne dacă mai ajungem la destinație.
Dar lăsând astea la o parte, au fost kilometri plini de entuziasm și emoții, iar acest tur nu avea același farmec dacă
nu treceam prin comunitățile Teach. Sunt mândru să zic că
împreună cu Mircea Racoviceanu am inspirat o mulțime de
oameni, am atras atenția asupra unui subiect sensibil, educația.”

CUPRINS

Primul eveniment de fundraising organizat de Teach for
Romania a fost Teach Bike Challenge, organizat în 2018 adresat tuturor pasionaților de ciclism, dar şi tuturor celor
care și-au dorit să contribuie la construirea unui viitor mai
bun pentru ei și copiii lor, investind în educație. Evenimentul
a reprezentat una dintre platformele pentru implicare și
dialog puse la dispoziție donatorilor individuali. Proiectul
a adunat la un loc 36 de oameni care au crezut în puterea
educației și care au ales să se implice, atrăgând alături de ei
700 de susținători pe platforma Galantom, care au contribuit
cu 14.600 Euro pentru a investi în educație de calitate.
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Corina Puiu

Cristina Hurdubaia – Europa FM

Virgil Ianțu

Sorana Stănescu – Decât o Revistă

Paul Kasprovschi – Graffiti PR

Cristina Dogaru – Bright Communication

Laura Moisiu – Graffiti PR

Florin Ghindă - România Pozitivă

Ana Maria Brezniceanu – Școala Montessori

Dragoș Iliescu – Brio

Lila Vasilescu – Fundația Verita

Mirela Stană – Radio România Cultural

Maria Gheorghiu – Asociația Ovidiu Ro

Luiza Bălăceanu - fotograf

Ana Maria Bălan – GroupM

Denis Jardan - fotograf

Teodora Todoran – Wipro

Andrei Militaru

Alex Cerchez – Atelieru de Internet

Alexandra Zegrean

Dragoș Smeu – Mavericks

Teona Teodorescu

Andra Negru – Mavericks

Mircea Racoviceanu
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AMBASADORI ȘI SUSȚINĂTORI

Andreea Băceanu – voluntar marketing

Ionescu Amelia – voluntar logistică

Mădălina Matei - voluntar grafică

Andreea Necsulea – voluntar logistică

Flavia Militaru – voluntar marketing

Sabrina Aldea – voluntar logistică

Magda Matetovici – voluntar marketing

Mirela Cazacu – voluntar logistică

Claudiu Masă – voluntar digital marketing

Daniela Zanfir – voluntar logistică

Ana-Maria Petru – voluntar logistică

Alexian Buga – voluntar logistică

Livia Mohirta– voluntar logistică

Raluca Dumitrescu – voluntar logistică

Alexandra Marcu – voluntar logistică

Alex Horia Irimie – voluntar logistică

Andreea Anton – voluntar logistică

Alexandra Paraschiv – voluntar logistică

Doroftei Vlad – voluntar logistică

Madalina Bulumac – voluntar logistică

Daria Filip – voluntar logistică

Marina Ungurenci – voluntar logistică

Mihaela Lungu – voluntar logistică

Simona Jugastreanu – voluntar logistică

Alexandra Bardici – voluntar logistică

Camelia Tiu – voluntar logistică
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VOLUNTARI
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OIPOSDRU

PARTENERI PRINCIPALI
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PARTENERI STRATEGICI

CUPRINS

SPONSORI
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SUSȚINĂTORI
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CUPRINS

RAPORT DE ACTIVITATE TEACH FOR ROMANIA 2019

PARTENERI RECRUTARE

PARTENERI EDUCAȚIONALI
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6.
CUM ARATĂ
ECHIPA NOASTRĂ?
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John Soleanicov
Președinte Board

Daniela Nemoianu
Membru Board

Fady Chreih
Membru Board

Marius Ștefan
Membru Board

Nadia Badea
Membru Board

Sergiu Manea
Membru Board
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BOARD

ECHIPĂ
Iulia Pielmuș – Director Executiv

Cristina Șerban – Tutor Coordonator

Aura Claudia Stan – Director Program

Ana-Maria Grădinariu – Tutor Coordonator

Ștefan Bistriceanu – Director Dezvoltare

Ionela Munteanu – Tutor Coordonator

Mirela Ștețco - Director Training și Suport

Vlad Alexe – Manager Resurse Umane

Mădălina Ursu - Director Parteneriate și Relații Instituționale

Carmen Vlaicu – Specialist Parteneriate și Relații
Instituționale

Fabiola Istudor – Specialist Marketing Digital
Adriana Sumănaru – Manager Arie Fonduri Publice și
Fundații
Cristiana Badea – Manager Parteneriate Fonduri din Sector
Privat
Costin Corbeanu - Manager Recrutare
Nicoleta Topoleanu - Tutor Coordonator
Mihai Anghel – Manager Financiar
Alina Andronescu - Tutor Coordonator
Cristina Constantin - Tutor Coordonator
Gabriela Dima – Tutor Coordonator

Agnes Țolescu – Specialist Evaluare Impact
Anca Mărgineanu – Coordonator Comunitate Alumni
Giorgiana Aștefanei – Specialist Marketing
Anca Popa - Tutor Coordonator
Bogdan Ban – Asistent Financiar
Andrei Hultoană – Specialist Recrutare
Cosmina Schiau – Specialist Recrutare
Lavinia Turcu – Specialist Operațiuni
Mara Niculescu – Manager Donatori Individuali
Mihaela Negru - Specialist Selecție, Onboarding și Integrare

CUPRINS

Georgiana Curea - Director Operațiuni
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CUPRINS

7.
PLANURI DE
VIITOR
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Educaţia în România se confruntă cu multe provocări la ora
actuală, ale căror efecte se răsfrâng cu precădere asupra
copiilor din mediile vulnerabile.

41%

dintre elevii de 15 ani au avut rezultate
slabe la citire.1

61%

dintre părinții se implică activ în
educația copiilor, verificându-le
temele zilnic. Aspirațiile educaționale
ale părinților vizează în majoritatea
cazurilor urmarea liceului de către
copii, doar 12% recomandând copiilor
să meargă la o școală profesională3

Lipsa de modele, de oameni care să inspire sau să acționeze
ca ghid face ca aceste probleme să se accentueze de la an
la an, în special în comunitățile vulnerabile. Profesorii din
România se confruntă cu frustrare și lipsă de sprijin, de
formare.

14%
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SITUAȚIA PREZENTĂ A EDUCAȚIEI ÎN ROMÂNIA

38%

dintre copiii români din învățământ
pre-liceal au părăsit școala în perioada
2008-2017.2

copii de etnie romă între 4 și 6 ani
cuprinși în învăţământul preșcolar

România se află pe locul 31 din 34 în
ceea ce privește eficiența sistemului
educațional4

dintre tineri muncesc în gospodărie,
iar 4% în afara acesteia, ceea ce îi face
ca uneori să se simtă obosiți când
merg la școală.

79%

Sursa: Rezultate PISA 2018;
Sursa: Sursa: Raportul învățământului preuniversitar 2017-2018 (MEN);
3
Raport cercetare World Vision 2018 “Bunăstarea copilului din mediul rural”;
4
Sursa: Pearson-The Learning Curve Data Bank 2012;
5
Cf. Raportului pentru Dezvoltare Globală 2018, întocmit de Banca Mondială.
1

CUPRINS

2
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Să ajungem la cât mai mulți
copii aflați în medii vulnerabile
Încă din primul an ne-am propus ca într-o bună zi să fim
prezenți în toată țara, dar am luat lucrurile pas cu pas.
Am început cu zona zona de sud, sud est și cu o parte din
regiunea centrală, iar din 2020 ne extindem în Transilvania și
Moldova, unde vom oferi educație de calitate cât mai multor
copii aflați în medii vulnerabile. Nevoia vitală de educație de
calitate în zonele dezavantajate din toată țara ne face să
ne gândim mereu la extinderea programului. În ultimii ani
ne-am asigurat că ne cimentăm procesele, comunitatea și
experiența, iar acum vom merge mai departe. Împreună cu

susținătorii noștri, partenerii și sponsorii vom ajunge acolo
unde este nevoie de profesori motivați, care să producă
schimbare în comunitate.
Ne dorim să continuăm acțiunile de conștientizare duse în
mediul de afaceri, iar comunicarea este un pilon cheie pentru
noi. Susținem demersurilor de schimbare în bine a educației
și vom atrage cât mai mulți aliați în misiunea noastră. Vom
atrage cât mai multe resurse financiare și umane pentru
creșterea impactului pozitiv pe care îl vizăm în educație și
societate prin programul Teach for Romania.
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VIZIUNEA NOASTRĂ PE URMĂTORII DOI ANI

BT
MM

SM

SV

IS

BN

SJ

NT

BH
CJ
AR

TM

MS

VS

BC

AB
SB

HD

CS

GJ

CV

BV

AG

VL

PH
DB

MH

OT
DJ

Județe recomandate
(calificați și necalificați)

HR

TR

Calificați și învățători
necalificați

IF
B

GL

VN

BZ

BR

TL

IL
CL

GR

Doar calificați

CT

Fără acoperire
momentan

MODELE PENTRU VIITOR
viață, modele de viitor. Profesorii sunt modele pentru copii.
Alumnii sunt modele pentru profesori. În echipa organizației
sunt modele pentru Alumni. Iar în Board sunt modele pentru
echipa organizației. Copiii sunt inspirația noastră, a tuturor.
CUPRINS

Construirea de modele este răspunsul strategic al
organizației, în linie cu viziunea: „opțiuni de viață prin
educație de calitate pentru toți copiii din România”. La nivel
macro, modelele reprezintă soluții scalabile de bune practici
și cunoștințe educaționale de care pot beneficia cât mai
mulți oameni. La nivel personal reprezintă aspirația de a
dărui copiilor din România dascăli care să le fie modele de
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8.
CUM TE POȚI
IMPLICA
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proiecte care oferă acces
și expunere pentru copii la
diferite medii de învățare și
contact cu universul și angajații
companiilor voastre, pentru
inspirație și încurajare;

CUM POȚI AJUTA DACĂ EȘTI COMPANIE
sprijin
ﬁnanciar al
programului prin
sponsorizări
directe;

Modalitățile de susținere cu care ne puteți fi aproape sunt diverse.
Mai jos, sunt doar câteva idei pe care le avem, dar împreună putem
să găsim, cu siguranță, și alte variante care să răspundă atât nevoilor
programului și copiilor cu care lucrăm, cât și ariilor de interes CSR,
Marketing&Comunicare și HR pe care le aveți în vedere.

direcţionarea până
la 20% din impozitul
pe profit în baza Legii
Sponsorizării;

campanii de
fundraising B2B
sau B2C;

proiecte
de employee
engagement.

suport cu
produse și servicii
(inkinds);
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promovarea
cauzei Teach
for Romania pentru
creșterea conștientizării
și extinderea comunității
de suport;

evenimente
organizate împreună în
rândul partenerilor, clienţilor,
comunităţii de business
pentru conștientizare cu privire
la importanța educației și
programul Teach for
Romania;

campanii
de promovare
și cost-related
marketing;

CUM POȚI AJUTA DACĂ EȘTI INDIVID

Devino fundraiser
și dezvoltă campanii
proprii prin una
dintre platformele de
crowdfunding unde
suntem prezenți:
Galantom, Benevity și
Global Giving.

Donează. 100 de
RON înseamnă
pentru noi o oră în
plus de educație de
calitate pentru copiii
din mediul rural.

Voluntariază‑ți
timpul și
competențele. Știi să
lucrezi la un website?
Știi să faci un afiș?
Sau poate știi să faci
prăjituri și ai vrea să îi
înveți și pe alții? Vrei
să împărtășești o
super experiență cu
copiii din programul
nostru? Suntem aici
și avem nevoie de
tine.

Vorbește despre
educație și despre
noi. Suntem pe atât
de puternici pe cât ne
este de auzită vocea.

CUPRINS

Devino profesor.
Dacă crezi că ai
ce trebuie pentru
a deveni profesor,
aplică!
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Teach for Romania
BOB Tower, bd. Dimitrie Pompeiu 6A, București
Website
teachforromania.org

Email

Social Media

office@teachforromania.ro

Facebook
facebook.com/teachforromania

Pentru companii:
corporate@teachforromania.ro
Pentru școli, instituții și ONG-uri:
parteneriate@teachforromania.ro
Întrebari legate de recrutare:
recrutare@teachforromania.ro
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DATE DE CONTACT TEACH FOR ROMANIA

Instagram
instagram.com/teachforromania
LinkedIn:
linkedin.com/company/teach-for-romania
Youtube
youtube.com/channel/UC4zXTsGLBPtsAXxyilAz9gw

Cum poți dona
Donație lunară de 2 euro prin SMS cu textul TFR la 8844;
Plata cu cardul pe site
Virament bancar Asociaţia Teach for Romania
Clădirea BOB Tower, Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, Bucureşti
IBAN: RO36INGB0000999904210257 RON
IBAN: RO32INGB0000999904999424 EUR
IBAN: RO25INGB0000999904267782 USD
IBAN: RO27INGB0000999904908043 GBP
ING BANK, Sucursala Aurel Vlaicu., Bucureşti
Completarea formularului 230/200 de redirecționare a 3,5% din impozitul pe venit;

CUPRINS

Donație prin Paypal sau aplicația Mobilpay Wallet;
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-Cine mai știe alte cuvinte care conțin sunetul „a”?
-Eu. Avion.
-Şi unde e „a” - la început, la mijloc sau la final?
-Pe foaie.
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