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MINDSET și IMPLICARE: alumnii se simt parte din mișcare,
înțeleg importanța rolului lor și au incredere în eficacitatea
lor pentru a contribui în educație și la diminuarea inechității;
1 din 2 alumni s-au implicat în cel puțin un proces sau proiect
strategic al organizației.

REZULTATE: prin activități online alumnii au ajuns la peste
25000 dintre profesorii din România.

PLANURI: cei mai mulți alumni vor să fie cadre didactice pe
termen lung, în același timp crescând interesul pentru
dezvoltarea direcției de impact politici și instituții publice.

INIȚIATIVE: implicarea alumnilor devine recunoscută public și au
din ce în ce mai multe inițiative în educație, majoritatea în zona
formării profesorilor, o parte realizate cu sprijinul Teach sau în
colaborare cu alți alumni sau participanți Teach for Romania.

COMUNITATE: Alumnii interacționează frecvent cu cineva din
comunitatea Teach, se ajută între ei sau ajută organizația;
totodată interacțiunile cu Teach for All au crescut considerabil în
ultimul an.

SUPORT: Alumni apreciază în mod special conectarea cu
organizația, implicarea în comunitate și informarea lor
constantă. Au încredere că feedback-ul pe care îl oferă va fi
integrat de organizație și își doresc mai multă susținere pentru
dezvoltare personală.

Key Take Aways
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Alumnii Teach for Romania au continuat 
să inoveze și să contribuie la creșterea 

calității în educație și la reducerea
inechităților din societate, într-un contex 

pandemic care a favorizat creșterea sau 
accentuarea decalajelor existente.

136 de agenți de 
schimbare care

activează pe cele 
5 direcții strategice:



Roluri strategice
23% alumni cu roluri strategice, având impact 

semnificativ în educație: 

Sursă de date:  bază de date internă, revista Cariere

#leadershipcolectiv

Adrian Secal – Consultant, formator, membru fondator
Asoc. EduBuzz Augustin, jud. Brașov: a ieșit din școală și a
creat EduBuzz, un autobuz al viselor, un spațiu educațional și
de petrecere a timpului liber pentru copii. [link]

Florentina Simin-Tituleac – Învățătoare în Săcele, jud.
Brașov: Profesor MERITO, a colaborat cu Școala9, face parte din
echipa newsletterului Dela.sat (delasat.ro), dar în primul rând o
găsiți pe pagina de Facebook Doamna și pe blogul doamnaaa.com.
[link]

Mihaela Bucșa – Profesor de fizică în Sânpetru, jud.
Brașov: Profesor MERITO, și-a adus spiritul antreprenorial în
mediul vulnerabil în care a început să predea din 2018, iar
porțile finanțărilor și resurselor s-au deschis cum nu se
aștepta.În 2020 a primit Premiul I la categoria Incluziune
Socială, în cadrul Galei Societății Civile [link]

Adela Beca - Community Coordinator Îndreptar Digital –
Asociația TechSoup, București: coordonează o comunitate
de învățători, profesori și elevi de la licee cu profil pedagogic,
în programul „Îndreptar Digital”, început în 2017. [link]

Anca Mărgineanu - Project Manager EU-CONEXUS,
Universitatea Tehnică de Construcții București: încercă să
construiască o universitate a viitorului, formată din nouă
universități din nouă țări europene, care să fie axată pe
pedagogii inovative și incluzive. [link]
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https://revistacariere.ro/inspiratie/educatie/la-plimbare-si-invatare-cu-edubuzz-autobuzul-viselor/
https://revistacariere.ro/leadership/contribuitori/stiu-sigur-ca-fiecare-copil-poate-dar-trebuie-sa-le-spun-si-lor-constant-asta-pentru-a-crede-si-ei-florentina-tituleac/
https://revistacariere.ro/inspiratie/educatie/implica-te-din-afara-e-simplu-sa-zici-ca-nu-fac-astia-nimic-la-scoala/
https://revistacariere.ro/inspiratie/responsabilitate-sociala/adela-beca-alumna-teach-for-romania-si-formator-de-profesori-in-asociatia-techsoup/
https://revistacariere.ro/inspiratie/educatie/nu-doar-elevii-provin-din-medii-vulnerabile-ci-si-profesorii-anca-margineanu-profesor-universitar/


Inițiative dezvoltate sau conduse de alumni (1)

#leadershipcolectiv

Vasile Brașovanu a lansat în septembrie 2020
Jurnalul de învățare al profesorului reflexiv în
variantă digitală. Instrumentul a fost descărcat de
aproximativ 2000 de profesori și e inclus în
resursele de formare ale mai multor organizații,
cum ar fi Asociația Techsoup, Teach sau Fundația
Roma Education Fund. Instrumentul poate fi
accesat și pe Bookster. (link)

Podcastul EduConect a început din
dorința a patru alumne de a uni pasiunea
pentru educație și învățarea în ritm
propriu. Primul sezon a avut 14
episoade, înregistrate pe parcursul unui
an, și a ajuns la peste 5000 de
ascultători. Gazda podcastului a fost
Ivona Munteanu, partea de
comunicare și identitate vizuală a fost
responsabilitatea Angelei Dimișcă,
iar de partea de editare audio s-au
ocupat Silvia Pătrașcu și Andreea
Irimia. (link)

Iulia Călin, Mihaela Stere și Sorina Ion
și-au propus prin Pași Verzi dezvoltarea
comportamentului de consum responsabil și
creativ în rândul elevilor, al profesorilor și
părinților. Înițiativa a debutat în februarie 2020
prin donația de cărți însoțite de mesaje din partea
elevilor școlii Helikon către elevi din Renașterea. A
doua etapă a inițiațivei a fost lansarea a 21 de eco-
provocări pentru elevi, profesori și părinți din
comunitatea școlii Helikon, dar și pe pagina de
Facebook a proiectului și în comunitatea Teach for
Romania. (link)

https://scoalapenet.ro/webinar-jurnal/
https://soundcloud.com/educonect-asociatie
https://www.facebook.com/Pa%C8%99i-Verzi-107145361155856/


Nastasia Alexandru, cu ajutorul
oamenilor care i-au urmărit activitatea
din timpul programului pe Facebook, a
asigurat ghete pentru patru clase de
elevi din Gârcini, Brașov. Apoi a început
să scrie pentru părinți și profesori pe
catalogulcret.ro (link)

Ada Barbu și Ada Vlad,
facilitatoare acreditate în centre
internaționale Montessori, împreună cu
Magda Crihan, au susținut pentru
profesorii și învățătorii din comunitatea
Teach, alumni sau profesori în program,
interesați să aplice la clasă abordarea și
practicile Mariei Montessori, un
program de formare cu o serie de
cursuri pe această temă.

Florentina Simin-Tituleac a pornit revista SUB Nuc din dorința de a uni
comunitatea școlii. Observase în primii ani că profesorii din școală desfășurau multe
activități, dar rămâneau la ei în clasă. Primul număr l-a făcut împreună cu Diana
Ciobanu, rugându-se de colegi să scrie, însă acum se pregătesc de al patrulea
număr și au deja texte scrise. (link)

Inițiative dezvoltate sau conduse de alumni (2)
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https://catalogulcret.ro/
https://issuu.com/tituleacflorentina/docs/pdf_final_comprimat


Mihaela Purcaru, prin inițiativa Lucrurile
mărunte fac oamenii mari la a 7-a ediție în
școală, pentru 20 dintre familiile elevilor a
organizat pregătirea de pachete cu alimente,
cu voluntari elevi din comunitate, și le-au dus
în colțuri de București, iar alte 30 au plecat
într-un sat din Prahova, către alți copii și
bătrâni, din mediu vulnerabil. Este prima
oară, când campania depășește nevoile
comunității și se îndreaptă și în afara ei.

Tot Mihaela, în Călătorie în copilăria Sfinților, proiect cu scop educațional și

filantropic premiat de Patriarhia Română, a pus în contact online 60 de copii

și familiile lor din 3 comunități (București, Odder și
Madrid) au fost în contact online. Au fost dăruite
60 de pachete cu cărți de povești, au avut loc 3
ateliere online de povești educative cu rol
formator, 1 concert de pian, 2 spectacole de teatru
online, o gală cu 12 invitați speciali (ambasadori ai
evenimentului), 1 târg cu produse hand-made
realizate de copii și 1000 euro au fost colectați în
vederea susținerii unei familii cu 7 copii (dintre
care 5 elevii școlii).

Adrian Secal și Natalia Ginghină
au parcat EduBuzz la Augustin. Au
transformat autobuzul scos la licitație
într-un spațiu educațional, un fel de
after-school pentru elevii din sat, dar și
”un autobuz-școală” pentru copiii care nu
au fost niciodată într-o sală de clasă sau
care au abandonat. Rezultatul: un spațiu
educațional atractiv, amenajat cu bun
gust, cu zonă de învățare, de lectură, de
relaxare și una de bucătărie. (link)

Inițiative dezvoltate sau conduse de alumni (3)

#leadershipcolectiv

https://www.facebook.com/edubuzzaugustin


conceptele de ideation și de explorare a creativității,
ca etape preliminare de implementare a unui design
3D. Copiii au discutat, au analizat, au desenat și au
votat cele mai interesante idei pe care ar dori să le
pună în practica cu ajutorul unei imprimante 3D.

Diana Blînda, într-un
exercițiu de vizualizare a
viitorul elevilor, digitalizat si
personalizat, ei a găsit că 3D
print va fi un concept foarte
prezent în viața lor. A
parcurs un training de print
3D pentru copii, iar la
întoarcere a dus la clasa

Mariana Iosif a organizat ,,O întâlnire
interculturală” pentru 68 elevi de clasa a VI-a și
14 cadre didactice din România, respectiv
Indonezia. Astfel, au depășit atât bariere legate
de comunicare, dar și culturale, împuternicind
elevii să discute, să dezbată, să gândească liber
ajutându-i să capete încredere în propria
persoană, ascultând activ și proactiv,
manifestându-și curiozitatea față de celălalt fără
a-l judeca prin jocuri de cunoaștere, momente
artistice, prezentarea fiecărei țări, lucru pe echipe
cu profesorii și elevii implicați.

Inițiative dezvoltate sau conduse de alumni (4)

Oana Livia Catinca si Lavinia Niță
au implementat în Școala Gimnazială
Potlogi, jud. Dâmbovița, proiectul
ERASMUS + Learning can be fun!. Proiectul
a vizat devoltarea competențelor
profesorilor cu noi tehnici și metode
nonformale participativ active
(,,Cooperativ learning”), care prin aplicarea
lor constantă și adaptată să determine
creșterea motivației elevilor și să se
reflecte asupra rezultatelor școlare la
evaluările naționale.

#leadershipcolectiv



“Pentru că înțelegem că dezvoltarea abilității de citit-scris
este foarte importantă pentru toți elevii, anul trecut am
pornit un proiect care să susțină acest proces. Pentru
aceasta, în parteneriat cu Fundația Noi Orizonturi, am dus,
către o parte din profesori TFR, intrumente de evaluare și
dezvoltare a citit-scrisului. Acestea au fost implementate
prin activități în afara orelor de curs (după orele de curs,
școli de vară). De asemenea, am pregătit o echipă de
mentori care să susțină anul acesta întreaga comunitate de
profesori în construirea de planuri de intervenție pentru
elevii care au nevoie de sprijin pentru a deveni cititori
independenți.”

Literație: Alina Răducanu

“Proiectul de dezvoltare a abilităților socio-
emoționale a luat naștere din dorința de a susține
elevul în dezvoltarea competențelor secolului 21.
Analizând perspectivele profesorilor și alumnilor cu
privire la nevoile socio-emotionale ale elevilor cu care
lucrează, împreună cu Agnes Tolescu și susținute de
fundația Verita, am elaborat un proiect de evaluare și
intervenție pentru patru abilități pe care le
considerăm esențiale în dezvoltarea elevilor:
autoreglare, conștientizare socială, deteminare și
autoeficacitate.”

Abilități socio-emoționale: Cristina Constantin

Leaders in action: Grupul facilitatorilor de învățare Teach 
for Romania

Pornit în 2021 și în prezent la finalul primei iterații, grupul crește și se stabilizează
din ce în ce mai mult ca elită a facilitatorilor de învățare. Sunt peste 20 de alumni
implicați în comunitatea de Traineri Teach for Romania care contribuie la
creșterea impactului programului Teach ca intervenție sistemică pentru echitate
și excelență în educație.

Proiecte împreună cu Teach for Romania

#leadershipcolectiv



Peste 10 alumni dezvoltă și pilotează instrumente și 
metodologii, sunt traineri și mentori în procese ale 
organizației și proiecte de importanță strategică.

Teaching as Leadership, program cu obiectivul de a
susține cadre didactice din școli partenere pentru a-si adapta
tehnicile și metodele de predare la nevoile elevilor din
generațiile acestui secol, necesare accesării a variate
oportunități de viață, în care împreună cu membri ai comunitatii
TfR, s-au implicat alumnele Ioana Ghiga, Sorina Ion,
Silvia Pătrașcu, Ioana Morar și Lavinia Niță.

În cadrul parteneriatului, Teach for Romania coordonează
pilonul Comunități de practică, cu impact transversal în
intervenția EduNetworks și din ceilalți piloni (Literație,
Digitalizare, Procese de transformare în școli). Împreună cu
membri ai comunității TfR, alumnii Ioana Ghiga, Adrian
Secal și Ioana Cordoș-Pană au contribuit la
desfășurarea programului pilot în școli din clusterul Bacău

Ioana Ghiga a susținut opționalul Relatia cu părinții.
Ioana Morar și Raluca Mirela Dobre au avut rolul
de specialist învățământ primar pentru generațiile a șasea
și a șaptea de profesori, oferind sprijin metodic învățătorilor
aflați în primii ani la catedră și susținând dezvoltarea elevilor
din clasele Teach.

Alumnele Angela Dimișcă, Emilia Dinică,
Diana Ilie și Mihaela Bucșa au fost traineri
pentru învățători și profesori de primar și
gimnaziu care și-au dezvoltat competențele de lucru
cu elevii în mediul online.

Ivona Munteanu a contribuit la designul activităților și
livrarea trainingului pe subiectul managementului clasei. Au
fost multe activități de conştientizare, reflecție asupra
practicilor şi asupra a ceea ce se ascunde în spatele
comportamentelor, dar şi în zona de grijă de sine ca să putem
conține emoțiile copiilor. “Aş vrea să ştiți că aproape la fiecare
curs sunt profesori din sistem care plâng. Pentru că realizează că
au greşit judecãnd.”

Proiecte împreună cu Teach for Romania
#leadershipcolectiv



Adela Beca, Vasile Brașovanu, Ivona Munteanu, Angela Dimișcă,
Sorina Partal, Cristian Petrescu și Ionela Munteanu au fost
implicați în Școala pe Net, atât în organizarea proiectului, cât și în livrarea de
prezentări, susținerea de interviuri și organizarea de webinarii. Platforma a
asigurat învățare de urgență pentru aproximativ 25.000 de profesori din întreaga
țară începând din martie 2020, oferind sprijin și suport, prin resurse gratuite,
pentru a continua predarea pe platforme ușor de accesat și utilizat. Inițiativa a
primit Premiul I la categoria Educație în cadrul Galei Societății
Civile 2021. (link)

Sursă de date:  bază de date internă, website Scoala pe Net

Angela Dimișcă, Ana Dobrescu, Raluca Petrescu, Simona Zaharia
și Mălina Flocea, alumne reprezentând cele 5 generații de alumni, au fost
preluat pentru jumătate de an rolul de Alumni Community Engagers, contribuind
la actualizarea datelor alumnilor, organizarea și implicarea alumnilor în întâlnirile
periodice de comunitate, precum și activarea comunității de alumni pe noul canal
de comunicare Slack.

Proiecte împreună cu Teach for Romania

#leadershipcolectiv

https://scoalapenet.ro/


29% alumni s-au implicat 
punctual în activități

14% alumni s-au implicat 
consistent, având un rol 
important într-un proiect/proces

15% alumni s-au implicat pe 
bază de contract fiind angajați în 
organizație sau într-un proiect

Sursă de date: Global Alumni Survey

Sursă de date: bază de date internă TFR
17 alumni implicați ca mentori și 
facilitatori în LSA 2020

43 alumni implicați în procesele de 
recrutare și integrare a generației 8

10 alumni formatori în proiectele 
strategice

9 alumni parte din echipa Teach for 
Romania

5 alumni Community Engagers, au 
organizat sau facilitat sesiuni în cadrul 
evenimentelor de comunitate

Alumnii în Comunitatea Teach for Romania
64% dintre alumni se simt parte dintr-o mișcare și un 

efort comun pentru a se asigura ca toți copiii din 
România au parte de o educație excelentă

1 din 2 alumni s-au implicat în activități, procese și
proiecte Teach for Romania

61%

13%

39%

90%

68%

65%

29%

20%

61%

58%

63%

45%

24%

72%

41%

Au ajutat sau au fost ajutați de un alt 
alumnus / participant în program

Au lucrat cu un alt alumnus /
participant în program în rolul lor

principal

Au mentorat sau au primit mentorat
din partea unui alumnus/ participant

în program

Au citit informațiile trimise 

Au participat la evenimente sociale

2019

2020

2021

17%

16%

19%

#leadershipcolectiv
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Alumnii în Comunitatea Teach for All

23%
33%

42% 44% 47% 50%

63%
73%

Sprijinirea unui 
coleg din rețeaua 

TFALL în a-și crește 
impactul

Adoptarea unei 
inovații din altă 

țară

Accesarea de noi și 
de sprijin contacte

Schimbarea rolului, 
responsabilităților 
sau felului meu de 

a munci

Dezvoltarea 
competențelor de 

leardeship

Contextualizarea și 
implementarea 

noutăților ținând 
seama de 

contextul local

Inspirație și 
motivație în ceea 

ce realizez

Invățarea unor 
metode noi pentru 
a produce impact

% respondenți de acord cu afirmațiile
25%

23%
12%

41%

2018
2019
2020
2021

“Network Connectors Teach for All a început în 2020 pentru a încuraja
colaborarea între profesori și alumni din rețea. Experiența din cadrul
proiectului mi-a dat șansa să cunosc oameni din toată lumea, să aflu
despre proiecte dezvoltate de către alumni și să mă implic în
facilitarea câtorva sesiuni din cadrul conferinței Teach for All. Rolul îți
dă șansa să fii un liant între organizație și rețeaua internațională și îți
oferă posibilitatea să creezi inițiative și colaborări pe subiecte de
interes, să conectezi oamenii care găsesc soluții pentru probleme
comune.”

Conectarea la comunitatea globală a fost un 
sprijin în:
 Deschiderea unui birou regional, model de 

abordare a inechităților
 Dezvoltarea abilităților digitale
 Organizarea de evenimente, comunicare, 

training-uri
 Integrarea în planul de lecție a unor teme 

noi
 Îmbunătățirea gândirii strategice cu privire 

la eucația fetelor

41% alumni s-au 
conectat cu 

participanți sau alumni 
din alte organizații 

partenere Teach for All

Sursă de date: Global Alumni Survey

Teach for All Network Connectors
Ionela Munteanu a preluat ștafeta de la Angela Dimișcă

„De mai mulți ani am văzut că Teach for Romania nu are încă partea de
conectare a profesorilor la nivel internațional şi vorbind cu mai mulți colegi
alumni şi profesori am văzut că există nevoia de a se conecta cu oameni din
rețeaua globală. Aşa am găsit un punct comun între dorința de interacțiune a
alumnilor şi profesorilor, bucuria mea de a conecta oameni pasionați de
educație la nivel internațional şi dorința de a aduce un plus neexplorat până
acum, organizației Teach for Romania. Îmi doresc să conectez profesori
susținuți de Teach for Romania cu oportunități şi oameni din rețeaua globală
Teach for All.”

#leadershipcolectiv
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Mindset

Sursă de date: Global Alumni Survey 2021

#masăcritică

79% dintre alumni au fundația necesară pentru 
leadership în educație pe termen lung 1

96%

96%

96%

84%

88%

76%

83%

98%

75%

77%

80%

53%

75%

93%

84%

84%

85%

70%

Încrederea că se poate: alumni cred că este 
posibil ca toți copiii din România să aibă 

parte de o educație excelentă

Înțelegere a problemei:  alumni au o 
înțelegere foarte bună a motivelor pentru 

care nu toți copiii din România au 
oportunitatea de a beneficia de o educație 

excelentă

Rolul propriu:  alumni consideră că au un rol 
important în a crea oportunități pentru ca 
toți copiii din România să beneficieze de o 

educație excelentă.

Mișcare și efort comun: alumni se simt parte 
dintr-o mișcare și un efort comun pentru a 
se asigura ca toți copiii din România să aibă 
oportunitatea de a beneficia de o educație 

excelentă

Competențe: alumni își dezvoltă 
competențele pentru a avea un rol valoros 
în mișcarea și în efortul comun pentru ca 

toți copiii din România să beneficieze de o 
educație excelentă.

Auto-eficacitate: alumni contribuie eficient 
la a crea oportunități pentru ca toți copiii 
din România să beneficieze de o educație 

excelentă.

Modul în care alumnii percep rolul lor în educației

2019

2020

2021

1 vs Alumni Survey 2020 64% TfR, Medie a valorilor celor 7 itemi care compun dimensiunea mindset: 83% TFAll

8%

5%

9%

7%

5%

16%

Contextul pandemic a influențat mindset-ul alumnilor printr-o mai bună
conștientizare a rolului propriu, a apartenenței la mișcarea din educație, precum și
a nevoii de auto-perfecționare și auto-eficacitate. Reducerea încrederii și a
înțelegerii problemei, în mică măsură, reflectă presiunea adusă de noul context
privind necesitatea de adaptare și definire de noi strategii pentru adresarea
vechilor și noilor problemelor din educație.



Premiul
Innovator of the year
la Gala Business Review Awards pentru
Academia de Leadership și Pedagogie
Digitală din 2020

Sursă de date: bază de date internă TFR

În timpul programului Teach for Romania, profesorii își dezvoltă semnificativ
competențele în scopul programului, precum este reflectat în evaluarea ultimelor
2 generații de alumni.

Formarea Profesorilor:
24 de alumni au fost tutori, mentori pentru G7

și/sau facilitatori în cadrul Academiei de
Leadership și Pedagogie 2020,

dezvoltându-și astfel competențele de
mentorat și facilitare training.

Inovație socială și comunitară: 9 alumni au participat la programul

Funding for Change, pentru formare în project management, scriere și
implementare de proiecte Fonduri Europene și fundraising.

91% 94% 97% 94% 94%
100% 100%

92% 97% 97%

4.47 4.44 4.35
4.18 4.09

4.45 4.45
4.16

4.44
4.28

21% 18% 21%
23% 33%

12% 17%

10%

79%

30%

3

3.5

4

4.5

5

5.5

70%

90%

110%

130%

150%

170%

190%

Self leadership Critical thinking Strategic thinking Resilience Social effectiveness

G5 G6

Procent profesori cu scoruri peste 3
Scorul mediu la final de program
Diferență față de primul an de program

Sursă de date: bază de date internă TFR

Competențe
#masăcritică



83% dintre alumni activează pe cele 5 direcții de impact

>7000 de 
elevi 

beneficiari

~20 
ONGuri / 

fundații în 
care se 
implică

~75 de 
școli în 
care au 
lucrat 
alumni

Implicare în educație și dezvoltare socială

Surse de date:  Global Alumni Survey, bază de date TFR, Platforma Alumni

50%

15%

15%

2%

5%

13%

55%

18%

17%

2%

3%

8%

Școală în sistemul public

Instituție privată de educație

ONG/Fundație

Instituție publică cu impact în 
educație

Internațional - educație și 
social

Altul

Proporția Alumnilor care lucrează în: 

2019-2020

2020-2021

68%

30%

26%

7%

3%

IMPACT ȘCOLAR:
opțiuni de viață pentru copii și contribuție la dezvoltarea școlilor din 

sistemul public ca profesori și manageri școlari

INOVAȚIE SOCIALĂ ȘI COMUNITARĂ: 
anteprenoriat social și proiecte cu impact pozitiv în societate (ONG, 

CSR, întreprinderi sociale)

DEZVOLTAREA PROFESORILOR: 
creșterea calității actului educațional prin susținerea dezvoltării 

profesorilor (trainer, coach, tutor, mentor etc.)

POLITICI PUBLICE: 
creșterea calității și echității în sistemul educațional prin implicarea 
în politici publice, instituții publice, organizații cu impact sistemic și 

partide 

MEDIA: 
creșterea conștienizarii în ceea ce privește statutul profesorilor și 

importanta educației (inițiative media, articole, apariții)

67% alumni lucrează la extinderea oportunităților pentru
copii sau la a îmbunătăți calitatea vieții în medii vulnerabile

87% alumni lucrează în educație în general

#masăcritică



Sursă de date: Global Alumni Survey

Sursă de date: Platformă Alumni

71% dintre alumni
planifică o carieră pe termen lung în educație

Peste 70% 
dintre alumni 
doresc să se 

implice în 
dezvoltarea 
comunității

57%

49%

45%

28%

36%

15%

53%

35%

31%

27%

18%

19%

Cadru didactic

Job în cadrul unei întreprinderi sociale
/ ONG fondată de altcineva

Cercetare în educație / Academic / 
Consultanță

Fondarea unei întreprinderi sociale /
ONG

Director si alte roluri în școală

Politici în educație/rol de advocacy 
/Ministerul Educației sau alte …

Alumnii își doresc ca potențială viitoare carieră:

2020

2021

18%

4%

14%

14%

Planuri de carieră
#masăcritică



Vocea alumnilor
75% dintre alumni consideră că TFR
abordează des sau mereu aspecte
care contează pentru ei (80% în
2020)
87% dintre alumni au încredere că
feedbackul lor va fi integrat în TFR
(80% în 2020)
89% dintre alumni s-au declarat
mulțumiți sau foarte mulțumiți de
modul în care comunică staff-ul.
72% dintre alumni citesc
informațiile și noutățile trimise de
TFR (vs. 61% în 2020).
95% dintre alumni preferă
comunicarea pe e-mail.

64% dintre alumni ar recomanda 
programul Teach for Romania 

Sursă de date: Global Alumni Survey

81%

87%

61%

68%

70%

67%

51%

47%

63%

74%

55%

52%

Informații despre evenimente 

Noutăți TFR 

Oportunități de job 

Sprijin în carieră

2019
2020
2021

7%

5%

7%

64

72

68

33

23

29

3

5

3

2021

2020

2019

Promotori Neutri Detractori

59%

57%

37%

17%

17%

17%

26%

41%

Implicarea în comunitatea TFR

Informații despre activitatea TFR

Dezvoltare profesională

Dezvoltare personală Arii unde ar avea nevoie de
mai mult sprijin
Arii unde au frost sprijiniți 
conform nevoilor

41% dintre alumni doresc mai mult sprijin 
pentru dezvoltarea personală

Preferințe privind tipul de oportunități și informații pe care 
alumnii le așteaptă din partea TFR:

#masăcritică



Călătoria pe care vă propunem să o 
parcurgem împreună

1. Baza: comunicare integrată la nivel de comunitate, facilitare 
interacțiuni, acces la informații

2. Obiectivele comune: facilitarea constantă a informațiilor 
privind prioritățile și strategia organizației  integrarea feedback-
ului comunității

3. Impact sistemic: Identificare nevoi și rezolvarea acestora prin 
acționarea concomitenta pe direcțiile de impact

21/22
Priorități

Comunitatea Teach for Romania

• Reorganizarea 
comunicării 
(newsletter, 
evenimente) către 
toată comunitatea 
TfR

• Definirea “Călătoriei 
Alumnilor”, etape, 
nevoi, așteptări și 
implementarea cel 
puțin a standardelor 
minime pentru a 
avea o experiență 
pozitivă

Implicare în comunitate, oportunități 
de dezvoltare

• Facilitarea integrării 
inputului alumnilor 
in procesele si 
proiectele 
organizației și 
crearea de 
oportunități de 
implicare

• Identificarea 
potențialului si a 
nevoilor de 
dezvoltare pentru a 
avea impact la nivel 
de sistem.

Impact sistemic

• Identificarea 
schimbării, a nevoilor 
de rezolvat împreuna 
(subiecte 
umbrelă/clusters of 
interest), pornind de 
la problemele 
identificate

• Facilitarea și 
susținerea realizării 
schimbărilor 
identificate (subiecte 
umbrelă/clusters of 
interest), în echipe 
mixte cu 
reprezentare pe 
direcțiile de impact 
alumni

• Newsletter, întâlniri 
comunitate “Noi 
suntem Teach”

• Completare ANT, 
Alumni Survey

• Workshop-uri Alumni 
Journey

• Acces resurse (LSA, 
PPDD-uri)

• Oportunități de 
implicare în proiectele 
și procesele 
organizației (NEST, 
EduNetworks, 
Literație și remedial)

• Analiză competențe 
leadership pentru 
impact sistemic

• Community Engage 
(ex Leadership camp 
alumni și Engage Camp 
G7 )

• Implementare 
proiecte impact 
sistemic
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Presenter
Presentation Notes
Implicare punctuală - alumnii răspund unor nevoi pe termen scurt ale organizațieiImplicare consistentă - alumnii au un rol important într-un proces/proiect  al  organizației Implicare pe bază de contract: alumnii sunt angajați în staff sau într-un proiect al organizației, primesc salariu/sumă consistentă



Anexe: 
Alumni Impact Framework



LEADERSHIP COLECTIV 
care generează 

IMPACT ASUPRA ELEVILOR DIN COMUNITĂȚI VULNERABILE

Teach for 
Romania

Program de 
dezvoltare de 

leadership 
prin predare

Comunitate 
puternică 
de Alumni

TEORIA 
SCHIMBĂRII

Teach for 
Romania



Rezultate pe TERMEN 
SCURT
Alumni au motivația și 
competențele
necesare pentru a 
aborda inechitatea 
educațională și pentru 
a crește calitatea 
educației din România
Alumni formează o 
comunitate puternică, 
colaborează și au 
inițiative atât 
împreună, cât și cu alți 
stakeholderi (impact 
colectiv)

MOTIVAȚIA evaluată prin:
● mindset și implicare în comunitate (TFALL Alumni Survey)
● gradul de implicare în educație și inechitate în România (platformă)

COMPETENȚELE evaluate prin:
● absolvirea programului de 2 ani ca bază minimă de competențe 

(progres pe competențe evaluare T&S)
● absolvirea programelor specifice destinate Alumnilor (date din 

program, focus grup)
● gradul de implicare în direcțiile strategice 
● sfera locului actual de muncă:  școală publică, ONG/fundație/CSR, 

instituție publică cu impact educație (platformă)

COMUNITATEA evaluată prin:
● formarea de grupuri de lucru pe teme relevante
● gruparea în inițiative și proiecte comune
● gradul de implicare în comunitate (interacțiuni, participare, 

engagement) 

TRANSFORMAREA EDUCAȚIEI evaluată prin:
● numărul de beneficiari ai activității alumnilor 
● impactul la nivelul elevilor, cadrelor didactice formate, școlii 

și/sau comunitățile (evaluarea din cadrul proiectulor, exemple de 
succes, cercetare cantitativă)

● gradul de implicare în policy  (analiza de la caz la caz)

ROLURI CHEIE evaluate prin:
● gradul de ocupare a unor roluri strategice în management școlar 

în sistemul public, management educațional în afara școlilor 
publice, formator de cadre didactice, policy influencer, inovator 
social, comunicator

● evoluția rolului participanților care au intrat în program fiind deja 
cadre didactice sau directori școlari

INIȚIATIVE evaluate prin:
● impactul adus de proiectele inițiate sau coordonate în grupul 

țintă vizat

Rezultate pe 
TERMEN LUNG
Comunitatea de 

Alumni vizează 

transformarea 
educației din România 

și impact colectiv. 
Alumni au roluri cheie 
la nivel de sistem 
educațional, în alte 
domenii conexe 
educației și conduc 
inițiative care au 
impact pozitiv în 
direcțiile strategice 
asumate

IMPACTUL vizat
Elevii au parte de o educație centrată pe nevoile lor, cu ajutorul căreia  își îndeplinesc 

potențialul și sunt activi în dezvoltarea societății.
Se formează o masă critică de agenți de schimbare care generează inovație în educație.

Calitatea educației se îmbunătățește și inechitatea scade.

VIZIUNE
Alumnii Teach for Romania vor forma o masă  critică de agenți de schimbare în societate 

și  educație, abordând probleme care duc la  inechitate ce țin de contextul socio-economic,  
de politicile educaționale sau de cultura școlară.

Ce monitorizăm și evaluăm?



Platforma Alumni & 
bază de date program

Roluri strategice 
& proiecte de 

impact

Evaluare de 
la caz la caz

Mindset, 
commitment & 
engagement 

Alumni Survey
& Participant Survey

Alumni Survey:
➔ încredere că se 

poate
➔ diferențele de 

oportunități
➔ rolul propriu în 

schimbare
➔ orientarea către 

acțiune
➔ percepția asupra 

competențelor
➔ percepția asupra 

auto-eficacității

Alumni survey:
➔ apartenența la 

comunitate
➔ implicarea în 

comunitate
➔ satisfacția pentru 

susținere

Participant survey:
➔ competențele 

dezvoltate în timpul 
programului

➔ simțul posibilității
➔ nivelul de 

cunoștințe 
acumulate

Independent 
de Teach for 

Romania:

Corelat la 
Teach for 
Romania:

Platformă de comunitate & 
input coordonator:
➔ loc actual de muncă
➔ activități care 

abordează educația 
și/sau inechitatea 
din Ro

➔ modul de implicare 
pe cele 5 direcții 
strategice

Platformă de comunitate & 
input coordonator:
➔ loc actual de muncă 

în TFR
➔ participare 

consistentă în 
proiecte derulate 
de TFR (FIERST, 
Prof21, Inov Edu, 
etc)

➔ sprijinul oferit 
organizației 
(voluntari LSA, 
ambasadori 
recrutare, job 
shadowing, etc.)

Input coordonator & 
evaluare punctuală:
➔ gradul de ocupare a 

unor roluri 
strategice

➔ inițiere / 
coordonare 
proiecte relevante, 
în linie cu viziunea 
TFR

➔ evoluția rolului 
celor care au intrat 
în program fiind 
deja cadre didactice 
/ directori școlar

Input coordonator & 
evaluare punctuală:
➔ gradul de ocupare a 

unor roluri 
strategice în cadrul 
TFR 

➔ inițiere / 
coordonare 
proiecte derulate în 
colaborare cu TFR

➔ evoluția rolului 
participanților care 
au intrat în program 
fiind deja cadre
didactice sau 
directori școlar

IMPACTUL independent de / corelat la 
Teach for Romania

Potențială întrebare cercetare:
Alumnii programului Teach for Romania au o carieră profesională cu focus pe educație 
și inechitate mai frecvent decât ar fi avut în absența programului?

Activități & 
implicare în 

direcțiile 
strategice și 
comunitate



IMPACTUL 
ALUMNILOR

www.teachforromania.ro 

Masă critică de agenți de schimbare
Leadership Colectiv

Teach for Romania

Șoseaua Pipera, nr. 42, Clădirea Globalworth 
Plaza, etaj 13, Sector 2, București

Email: office@teachforromania.ro
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