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I. SCRISOARE 
DIRECTOR 
EXECUTIV



Sunt răspunsurile pe care le-am primit de la majoritatea copiilor cu care lucrează 
profesorii și alumnii Teach for Romania. 20 000 anul acesta. Din păcate, sunt mult prea 
puțini, iar cea mai mare parte dintre cei 2 918 264 de elevi răspund contrariul. Nu este de 
mirare când ne uităm la succesiunea de crize ale sistemelor educaționale, sanitare, 
economice și acum geopolitice. Și e un răspuns justificat. E foarte ușor să ne simțim 
destabilizați, să ne distanțăm sau să ne resemnăm. Totuși, acestea sunt contextele care
sscot la suprafață adevărații lideri.

„Mă simt văzut, ascultat, 
respectat. Mă simt în siguranță 

la școală.”

„Doamna mă încurajează 
să dau tot ce pot.”

„Dacă sunt furios sau trist, 
profesorul meu mă ajută să mă 

simt mai bine.”

„Profesorul meu îmi arată că îi 
pasă cu adevărat de mine.”

„Îmi place să merg 
la școală.”

„E interesant ce facem 
la școală.”



II. DESPRE 
PROGRAMUL 
TEACH FOR 
ROMANIA



8
Generații

176
Alumni 

(dintre care 
122 la catedră)

118
Cadre didactice

 susținute de organizație 
(G7&G8)

20 000
Copii

275
Școli 

26
Județe

VIZIUNE 

MISIUNE 
Pregătim profesori lideri care să transforme 

educația la nivel de țară 

Prezență la catedră cu participanți
și alumni ai programului

Teach for România este o organizaţie non-profit care recrutează români valoroși, pe 
care îi pregătește ca educatori, învățători și profesori model și îi sprijină pentru a 
deveni factori de transformare în educație la nivel de țară. Scopul organizației este să 
intervină pe termen lung în procesul de reducere a inechității educaționale și să 
dezvolte abilități de viață elevilor. Cum? Prin implicarea acestor profesori 
transformaționali în comunitățile vulnerabile, acolo unde este cea mai mare 
nevoie de ei.

Fiecare copil are dreptul la educație de calitate 
Credem că fiecare copil are dreptul să aibă un profesor inspirațional, mentor, care îl 
va ajuta să își descopere și să își valorifice întregul potențial. Indiferent de statutul 
socio-economic, regiunea din care provine sau tipul de școală la care are acces, orice 
copil poate avea o educație de calitate. 



Teach for Romania face parte din rețeaua globală Teach for All, alături de alte peste 
60 de țări, de pe 6 continente. Teach for All luptă pentru furnizarea unei pregătiri 
școlare de 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.

În acest moment, Teach for All numără 14 900 de participanți și 88 000 de alumni, iar 
unul dintre rezultatele programului este reprezentat de faptul că peste 74% din ei 
lucrează în continuare în educație.

VALORI
INTEGRITATE 

ȘI AUTENTICITATE

EXCELENŢĂ ȘI 
DETERMINARE

ÎNVĂŢARE CONTINUĂ
 ȘI INIŢIATIVĂ

COLABORARE 
ȘI ECHILIBRU

https://teachforall.org/


III. RECRUTĂM 
ȘI PREGĂTIM 
VIITORII LIDERI 
DIN EDUCAȚIE



Aducem cei mai motivați oameni 
din țară în școlile vulnerabile

Îi evaluăm conform unui 
model intern de selecție, construit
pe competențe și abilități

Le susținem integrarea în organizație

Le facilităm integrarea în 
sistemul public de învățământ

Îi susținem, timp de 2 ani la catedră, 
într-o școală de stat vulnerabilă, 
printr-un program consistent de 

dezvoltare a competențelor de leadership.

1

2

3

4

5

Provocările din educație sunt atât de complexe, încât e nevoie de un întreg ecosistem 
care pune copilul în centru, pentru a vedea rezultate acolo unde contează.

PPentru că nu există o singură soluție la o problemă atât de complexă, avem nevoie de 
leadership la fiecare nivel al sistemului. Degeaba avem școli renovate și profesori 
pregătiți la clase, dacă nu avem infrastructură, servicii medicale sau asistență socială. 
Pasarea vinei de la profesor la învățător, de la profesor la părinte, de la părinte la elev, 
de la familie la primărie și tot așa nu ajută deloc copiii vulnerabili. Este nevoie de sprijin 
din toate părțile și în același timp.

Avem nevoie de inovație și de angajament pentru schimbarea pe termen lung. 
AAvem nevoie de oameni care să vină cu soluții atât în interiorul, cât și în afara sălilor de 
clasă.Avem nevoie de leadership. Atât în educație, cât și în domenii conexe.

Ce facem noi, la Teach for Romania? Oferim un program de leadership pentru oamenii 
cu viziune, care vor să se implice în educația din România. Oameni care, pe termen lung, 
prin rolurile lor, vor contribui la transformarea educației în favoarea elevului și vor ajuta
copiii să își atingă potențialul, pornind de la cei mai vulnerabili.

Timp de 2 ani, le oferim contextul practic pentru a înțelege ce se află în spatele 
cicifrelor alarmante, din rolul de educatori, învățători sau profesori, iar apoi îi susținem să 
își continue misiunea din diverse roluri strategice. Pentru că știm că e nevoie de un sat 
întreg pentru a crește bine un copil și de o țară întreagă pentru a rezolva probleme
sistemice cu un impact atât de devastator ca cele din educație.

1 din 5 elevi din mediul 
rural abandonează școala.

Peste 200 000 de copii suferă de bullying 
în școli, adică experimentează excludere, 
umilire, amenințări, violență fizică și verbală.

42% dintre copii sunt 
analfabeți funcțional.

Jumătate din copii sunt la risc de 
sărăcie și excluziune socială, cu șanse 
reduse de a-și construi un viitor.

În România ...



IV. CE SE 
ÎNTÂMPLĂ CU 
PROFESORII 
TEACH FOR 
ROMANIA 
DUPĂ CEI DOI 
ANI ALĂTURI 
DE TEDE TEACH?



Cei 2 ani de program sunt doar începutul. Ei devin alumni și, după ce înțeleg în 
profunzime realitatea educației din România, își folosesc experiența pentru a schimba și
mai mult sistemul educațional, din diverse roluri strategice:

- Din interiorul școlilor, ca profesori, directori, metodiști sau inspectori școlari;
- Prin inițiative și proiecte ce susțin dezvoltarea comunitară și socială;
- În media, prin creșterea conștientizării în ceea ce privește statutul profesorilor și
imimportanța educației din România;
- Prin formarea altor profesori;
- Prin influențarea politicilor publice în instituții, organizații cu impact sistemic 
și partide.

Ei reprezintă schimbarea lentă, dar sigură și sănătoasă, pe care educația din România o 
va primi în timp. În 2021, comunitatea de alumni Teach for Romania a ajuns să fie 
formată din 165 de absolvenți ai programului dintre care 113 au ales să rămână
la la catedră în școli publice din România.

Dezvoltarea unei comunități de alumni puternice, interconectate, care să aibă inițiative 
comune și să colaboreze cu alți actori relevanți din peisajul educațional românesc 
reprezintă unul dintre aspectele cheie ale impactului nostru în educație. Educația are 
nevoie de lideri, de oameni care să se implice în transformarea ei. Acesta este profilul și
misiunea alumnului Teach for Romania.



V. DEZVOLTĂM 
OPȚIUNI DE 
VIAȚĂ ELEVILOR 
DIN MEDIILE 
VULNERABILE



A. CREȘTEM NIVELUL DE LITERAȚIE 
(CITIT-SCRIS) AL COPIILOR

De ce? Pentru că literația este cu adevărat o poartă către opțiuni de viață 
și pentru că încă reprezintă o provocare pentru o parte semnificativă din 
populația globală.

În comunitățile defavorizate, aceste provocări se simt și mai acut, astfel că vedem 
copii în clasa a VII-a care nu recunosc toate literele alfabetului și copii care se
pregătesc să termine clasa a VIII-a care nu pot să citească cursiv.

LLa începutul anului școlar 2020-2021, profesorii Teach de clasele II-VIII aveau, în medie, 
4 elevi la clasă care nu știau să scrie și să citească și 6 elevi cu dificultăți de înțelegere 
a textului. Câteva dintre cele mai frecvent menționate probleme sunt: înțelegerea 
textului cu dificultate, formularea unor idei/opinii despre teme simple, lipsa coerenței 
în exprimare, greșeli mari de scriere. Printre cauzele identificate de profesori sunt: 
lipsa oricărei îndrumări în afara școlii, timpul insuficient petrecut la clasă împreună cu 
ei, diferențele majore între elevi în funcție de nivelul social al familiei, lipsa motivației
și abși abilitățile socio-emoționale foarte puțin dezvoltate.

Cum facem asta?
În funcție de gradul de decalaj între 
nivelul de literație prevăzut și cerut de 
programăși cel al elevilor, intervenția 
profesorilor are 2 direcții:

11. În cadrul orelor de curs – integrarea 
metodelor pentru dezvoltarea literației 
în activități la clasă.

2. Activități în afara orelor de curs cu 
grupuri mici (2-3 elevi), care vizează în 
principal dezvoltarea citit-scrisului 
((remediale) sau cu grupuri mai mari 
(până la 8 elevi) în școlide vară/iarnă, 
excursii tematice, cluburi de 
lectură etc.

„41% dintre elevii de 15 ani au rezultate slabe la citire (au dificultăți de interpretare 
a semnificației textelor parcurse). Elevii din familii cu statut socio-economic bun au 
obținut, la citire/lectură, cu 109 puncte mai mult decât cei din familii cu statut 
socio-economic scăzut. Un elev dintr-o familie cu statut socio-economic 
dezavantajat are doar 13% șanse să fie înscris într-o școală plasată între primele 
25% după performanță.” 

Sursa: Evaluare PISA, Raport OECD, What students know and can do, 2018



Cu ajutorul Teach for All, am început să lucrăm la un program de formare și mentorat pentru 
profesori și învățători din sistem, care vor putea să diagnosticheze corect și să lucreze mai 
eficient cu elevii lor care au decalaje de învățare de literație. Oferim training, mentorat și 
suport constant profesorilor din sistem în lucrul cu elevii lor cu decalaje de literație, pentru că 
ceea ce lipsește cu adevărat în acest moment nu sunt resursele pentru profesori – cursuri, 
instrumente mai mult sau mai puțin sofisticate digital, ci ajutor să le înțeleagă și să le 
folosească în viața reală, la clasă, cu elevii lor.

DinDin cercetarea și experiența noastră de până acum înțelegem că dezvoltarea abilității de 
citit-scris și a altor niveluri de literație, trebuie să pornească de la studiul proceselor cognitive 
implicate. Apoi, la fel de important, este utilizarea corectă a metodelor care au rolul de a 
susține dezvoltarea literației. Tot în cadrul acestui proiect, am reușit să pilotăm cu o parte din 
profesorii Teach un proces complet (evaluare-intervenție-evaluare) de intervenție remedială. 

ÎnÎn plus, în 2021, cu ajutorul PEPCO Romania și al Fundației United Way Romania am reușit să 
formăm o echipă de mentori dintre profesorii Teach, alături de care să scalăm intervenția 
remedială. Astfel, fiecare profesor din program, indiferent de ciclul la care predă, a învățat
 să intervină pe 2 planuri:

- la clasă, unde evaluează, implementează și monitorizează progresul, cu instrumente 
adecvate de literație;
-- în afara orelor de curs, unde intervine pentru a reduce decalajele mari care nu mai pot fi 
acoperite în cadrul orelor de curs;
- Școli de vară dedicate. 

Bogdan are 18 ani, iar în septembrie a intrat în clasa a VIII-a. A repetat câțiva ani de școală, dar nu se lasă ușor. 
Acum jumătate de an, Bogdan avea dificultăți în a recunoaște toate literele alfabetului, nu știa să scrie și nici să 
citească cursiv. Bogdan nu are nicio cerință specială de învățare, nici disgrafie, nici dislexie, pur și simplu aratat 
momentul în care ar fi trebuit să învețe să scrie și să citească. Restul este doar inerție. Și ani întregi de zile 
în care el a stat în bancă, dar a fost invizibil. Până anul trecut.

ÎnÎn semestrul I, cât timp școala s-a întâmplat online, Bogdan nu a participat la ore din cauza lipsei conexiunii la 
internet și a aparaturii. În semestrul al doilea, când s-a redeschis școala, a reînceput să vină la ore. Profesorul lui 
de biologie, Andrei de la Teach for Romania, și-a dat seama într-o zi că Bogdan nu știe să citească. 
L-aL-a întrebat dacă nu ar vrea să rămână după ore să lucreze împreună, iar răspunsul a fost afirmativ, chiar dacă 
uneori statul la școală după ore nu era un lucru tocmai simplu, pentru  că Bogdan deja muncește de o vreme în 
construcții. Andrei fusese antrenat de colegii de la Teach și de prietenii noștri de la Fundația Noi Orizonturi în 
legătură cu ce este de făcut în astfel de situații: l-a evaluat pe Bogdan, au construit împreună un plan de lucru, 
s-au văzut cu regularitate și au exersat cititul și scrisul. În iulie, Andrei a făcut și o școală de vară la care Bogdan 
ajungea primul în cele mai multe zile. Când au început să lucreze împreună, Bogdan avea nivelul de literație al unui 
copcopil de clasa 0. Acum citeșteși, în vara lui 2021, și-a luat examenul auto. Este un vis devenit realitate.

*Numele elevului a fost schimbat.

Dezvoltarea competențelor profesorilor din 
sistemul de învățământ public



B. DEZVOLTĂM ABILITĂȚILE
SOCIO-EMOȚIONALE

Vrem să avem elevi care se simt importanți și ascultați, au autonomie, știu să se 
gestioneze și să gândească pentru ei.

De ce sunt importante?
Dezvoltarea abilităților socio-emoționale reprezintă fundația procesului de învățare 
la elevi. Pe lângă a ști să citească și să numere, fiecare elev are nevoie să știe cum să 
își gestioneze emoțiile în diferite contexte, să lucreze și să colaboreze eficient în echipe 
de lucru, să aibă încredere că poate face un lucru propus, să fie autonom și să aibă
capacitatea de a empatiza.

Cum le dezvoltăm aceste abilități elevilor?

Ce instrumente folosim pentru a măsura rezultatele?

Indiferent de materia pe care o predau, profesorii și învățătorii Teach for Romania 
investesc în dezvoltarea armonioasă a copiilor din clasele lor. Fără să se simtă în 
siguranță, auzit, important, niciun copil nu poate să învețe. Predarea începe de la
starea de bine și de siguranță a fiecărui elev.

Astfel, am aflat că:

În fiecare an, cerem feedback din partea elevilor pentru a vedea cum se simt la 
școală, cât de puternică este relația lor cu profesorul și cu clasa în care învață. 
Profesorii învață din răspunsurile elevilor lor și își adaptează modul de lucru la clasă.

Indiferent de materia pe care o predau, profesorii și învățătorii Teach for Romania 
investesc în dezvoltarea armonioasă a copiilor din clasele lor. Fără să se simtă în 
siguranță, auzit, important, niciun copil nu poate să învețe. Predarea începe de la 
starea de bine și de siguranță a fiecărui elev. În fiecare an, cerem feedback din partea 
elevilor pentru a vedea cum se simt la școală, cât de puternică este relația lor cu 
profesorul și cu clasa în care învață. Profesorii învață din răspunsurile elevilor lor și își
adaadaptează modul de lucru la clasă.  

dintre elevii de primar 
spun că le place să 
meargă la școală și că 
activitățile de la ore sunt 
interesante. 90% dintre 
elevii de la gimnaziu 
spun că profesorii fac 
ororele să fie interesante;

92%
dintre elevii de primar 
spun că învățătorul/
învățătoarea lor îi ajută 
să încerce până reușesc, 
iar 90% dintre elevii 
dede gimnaziu spun că 
profesorul îi încurajează 
săcontinue atunci când 
exercițiile de la școală 
devin dificile;

92%
dintre elevi spun că 
profesorul lor le arată 
că îi pasă cu  adevărat 
de ei, iar 90% dintre 
elevi spun că profesorul 
lor este un bun 
ascultător.

89%



Alături de partenerul nostru strategic, UiPath Foundation, am dezvoltat instrumentul 
EduStart.ro – locul în care aducem soluții testate și fundamentate, pentru 
îmbunătățirea dezvoltării abilităților socio-emoționale, destinat tuturor elevilor, 
cadrelor didactice, directorilor de școală și instituțiilor implicate în învățământul public
sau privat din România.

Platforma a fost lansată la finalul lunii noiembrie 2021 cu scopul de a-i ajuta pe 
pprofesorii din România să evalueze nivelul clasei și să își adapteze activitățile astfel 
încât toți copiii să își poată dezvolta abilitățile socio-emoționale, necesare în societate. 

PLATFORMA EDUSTART

https://www.edu-start.ro/


Metode și tehnici de învățare folosite 
în comunitatea Teach for Romania

În clasă nu este vorba doar despre învățarea cognitivă, ci și despre cea socială sau 
emoțională. Doar așa putem susține o dezvoltare armonioasă a copiilor. Doar așa îi 
pregătim pentru viață. În acest sens, am împărtășit comunității de profesori din 
România două materiale cu instrumentele și tehnicile de învățare folosite de către 
profesorii noștri la clasă.

Instrumente pentru dezvoltarea socio-emoțională: 
borcanul cu gânduri, baloane de săpun, cercul, căsuța liniștii, semaforul emoțiilor, pește 
mare - pește mic, freeze, sunt doar câteva dintre tehnicile despre care am povestit pe 
blogul Teach for Romania, în articolul acesta, și care au fost ilustrate de George Roșu.

Cultura reușitei folosită zi de zi în sălile de clasă 
(articolul detaliat se găsește aici și pe blogul nostru) 
cu ilustrații realizate de Alexandru Petrican. 

Predare integrată centrată pe nivelul fiecărui copil 
(articolul detaliat se găsește aici și pe blogul nostru) 
cu ilustrații realizate de Alexandru Petrican. 

https://teachforromania.org/pe-langa-a-preda-profesorii-construiesc-caractere-ce-instrumente-folosim-pentru-a-ii-pregati-pe-elevi-pentru-viata/
https://teachforromania.org/cum-ducem-invatare-in-sala-de-clasa-instrumente-folosite-de-catre-profesorii-nostri
https://teachforromania.org/cum-evitam-divortul-dintre-materie-si-realitate-cum-stimulam-interesul-copilului-pentru-scoala


În comunitățile rurale în care predăm 1 din 5 copii abandonează școala până la finalul 
clasei a VIII-a. Lucrăm în școli care pornesc cu 8 clase arhipline de clasa I și ajung la o
singura clasă de a VIII-a, cu multe bănci goale.

Creează un mediu prietenos și plăcut la școală, le arată copiilor de ce este relevantă 
școala pentru dezvoltarea lor ulterioară, dezvoltă relații bune cu părinții, petrec sute 
de ore în comunitate, alături de mediatorul școlar să aducă elevii la clasă și să îi
motiveze pe părinți să își lase copiii la școală.

Ce fac profesorii Teach?

*Viorel este elev în clasa a VII-a, iar la școală îi plac orele de biologie, de sport și pauzele. Visează ca într-o zi să 
devină preot, pentru că îi place să cânte în strană. La școală nu se simte întotdeauna foarte bine, are probleme cu 
bullying-ul. Cumva ajunge des în situații tensionate, deși nu și le dorește niciodată. Nu reușește să își 
controleze tot timpul furia sau frustrarea. Pentru un adolescent, nu este tot timpul ușor să vorbească despre ceea 
ce simte, să fie vulnerabil și expus. Dar Viorel încearcă. Lucrează foarte conștiincios la a-și înțelege și a-și controla 
emoțiile. Este atent la reacțiile lui, face exerciții de respirație, meditează, vorbește despre ce simte. 
ÎlÎl ajută și orele de biologie, unde „domnul” Andrei îi încurajează pe copii să spună cum se simt și să se exprime 
deschis unii față de ceilalți. La școală au făcut și un atelier de înțelegere a emoțiilor - de unde vin, ce sunt, cum se 
manifestă, cum le putem stăpâni. Viorel crede că toate aceste lucruri îl ajută să relaționeze mai bine.

Atunci când vorbim despre bullying, de multe ori aruncăm vina acolo unde nu e, respectiv asupra copilului. 
Mult mai util ar fi să înțelegem că în spatele oricărui comportament se ascunde o paletă întreagă de emoții și că 
este în putința adulților să îi ajute pe copii să le identifice și să le gestioneze. Acum, la școală și mai târziu,
ccând vor deveni adulți.

La Teach for Romania, susținem profesorii să înțeleagă și să lucreze cu fiecare copil, după nevoile și 
circumstanțele lor. În definitiv, nu au în bănci numai o colecție de creiere care așteaptă să absoarbă informații, ci 
niște elevi care vin cu dorințe și emoții și, de multe ori, cu experiențe, responsabilități și bagaje emoționale 
copleșitoare și pentru un adult.

*Numele elevului a fost schimbat

C. CONTRIBUIM LA REDUCEREA 
ABSENTEISMULUI ȘI 
ABANDONULUI ȘCOLAR



Vorbim tot mai des despre echitate în educație și despre a-i ajuta pe copiii din mediile 
dezavantajate să își pună în valoare potențialul și să devină cetățeni funcționali ai 
societății românești. Cu toate acestea, nu putem vorbi despre opțiuni de viață acolo 
unde profesorii nu au competențele și nici cadrul pentru a derula activități de învățare 
interculturală, curriculumul nu include aspecte de cultură și istoria minorității rome, 
contexte de interacțiune în comunitate, iar relațiile părinte-școală-elev-comunitate
sunt precare.

Cât de multe poate face un profesor pentru elevii săi? Cât de departe poate merge pentru a le crea elevilor curi-
ozitatea școlii, rutina învățării? Ce reprezintă absentarea unui elev de la școală - doar o notare în catalog? 
Ce reprezintă absența unui elev de la școală pentru familia sa?

Observăm în comunitățile vulnerabile acel factor care influenţează părăsirea timpurie a unităţii de învăţământ - 
modelul educaţional oferit de părinţi şi fraţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie provin 
din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. 

Ramona Ioana Radu este învățătoare în județul Iași, iar în prima săptămână de școală niciun copil nu s-a 
prezentat la ore. Majoritatea copiilor au renunțat la școală din cauza pandemiei, perioadă în care lipsa tabletelor 
sau a telefoanelor inteligente i-a făcut să piardă legătura cu școala. Când a ajuns în comunitate, Ramona s-a dus 
încă din prima zi pe ulițele satului să-i caute pe elevii ei de clasa a III-a. I-a fost extrem de dificil pentru că nu 
cunoștea pe nimeni, iar părinții nu știau de ea. După vizite zilnice și apoi săptămânale, Ramona a reușit să creeze
o legătură cu comunitatea și să-și aducă la ore 18 elevi, care vin constant la școală.
 
MulţiMulţi dintre elevii ei nu conştientizează importanţa educaţiei, pentru că, la rândul lor, părinţii nu ştiu cum s-ar putea 
schimba viaţa celor mici dacă ar merge la şcoală şi, în consecință, nu îi încurajează să meargă la școală. „Dacă 
pentru ei şcoala este o cheltuială şi o privesc ca pe un dezavantaj, ca o piedică, e clar că nu văd 
importanţa ei. Asta îi demotivează şi pe copii. Este greu când nu stai lângă copii, să ai rezultate cu ei. Am copii 
foarte buni, dar am şi elevi care nu ştiu să scrie şi să citească. Asta e o problemă în clasa a III-a”.

PPe lângă a preda și a-i învăța să scrie și să citească, profesorii Teach for Romania construiesc caractere. Îi ajută pe 
copii să își descopere potențialul și să-l dezvolte, cu multă muncă, atenție și nu în ultimul rând, cu multă
încredere că pot reuși.

D. PUNEM PLUS PE DIVERSITATE ȘI MINUS 
PE SEGREGARE ÎN PRIMUL PROIECT 
ANTI-DISCRIMINARE DERULAT 
ÎMPREUNĂ CU ROMA EDUCATION FUND

Ce facem?
Dezvoltarea abilităților socio-emoționale 
reprezintă fundația procesului de învățare la 
elevi. Pe lângă a ști să citească și să numere, 
fiecare elev are nevoie să știe cum să își 
ggestioneze emoțiile în diferite contexte, să 
lucreze și să colaboreze eficient în echipe de 
lucru, să aibă încredere că poate face un lucru 
propus, să fie autonom și să aibăcapacitatea
de a empatiza.

https://faradiscriminare.ro/


VI. CUM AU 
AJUNS ELEVII 
PROFESORILOR 
DIN PRIMELE 
GENERAȚII SĂ ÎȘI 
URMEZE 
VISURILE?



Claudiu este în clasa a XI-a și știe sigur că, atunci când termină liceul, vrea să dea 
admiterea la Facultatea de Medicină. În momentul de față este voluntar SMURD, 
însumând peste 120 de ore de practică în spital, cursuri de prim ajutor, peste 7 luni de 
voluntariat la SMURD Ialomița. Și toate acestea, cu ambiția de a demonstra că poate 
și că se poate, chiar dacă în jurul lui auzea tot mai des că e prea tânăr pentru a 
fi voluntar SMURD. 

Această pasiune pentru medicină a lui Claudiu a fost descoperită și încurajată de 
IonelaIonela Munteanu, profesoara lui de engleză și alumnă Teach for Romania. Totul a 
debutat cu o trusă medicală pe care Ionela a adus-o la clasă, ca suport pentru a le 
povesti elevilor experiența ei din Irlanda, acolo unde era voluntar de prim ajutor. 
MeMereu încerca, în orele de engleză, să aducă o notă personală cursului pentru a menține 
vie atenția elevilor. A observat atunci înclinația lui Claudiu către medicină, la acea 
vreme el era clasa a VII-a, iar dorința lui a mers mai departe până la a-și ruga părinții 
să îl înscrie la cursul de prim ajutor. Părinții nu au fost de acord imediat, deoarece nu 
știau ce implică acest lucru, însă știau că există riscuri la care se poate expune 
copilul lor. A așteptat.
 
ÎnÎn tot acest timp, Claudiu nu a renunțat la ceea ce își dorea, ba era și mai ambițios să 
cunoască domeniul. „Doamna Ionela a fost factorul determinant ca să urmez o astfel 
de pasiune și a contribuit la a mă încuraja să mă înscriu ca voluntar de prim ajutor. 
Din păcate, nu toți profesorii sunt ca doamna Munteanu: sunt mai direcți, mai sobri 
și mi-aș dori ca și ei să înțeleagă că noi, elevii, simțim presiunea care e pusă pe umerii 
noștri din cauza examenelor. Vrem să fim ascultați și înțeleși! Iar profesorii să fie 
mai empatici. Așa cum era doamna Ionela, «de-a noastră»”. 

ClaudiuClaudiu spune că nu toți din comunitatea lui știu că el este voluntar SMURD, însă cei care 
știu, îi cer mereu sfatul, iar el simte că cel mai important aspect este să poți oferi și 
susținere morală celor care au nevoie. Constant. „Persoanele din comunitate mă susțin 
și cred că am dobândit și un anumit respect din partea unora”. Claudiu este un exemplu 
de elev ce a fost încurajat de către profesor să își descopere pasiunea și susținut 
pe termen lung să nu renunțe. 

Uneori e nevoie doar de o trusă medicală 
pentru ca un vis să prindă aripi



Se afla în avion spre Italia. În revista de la bordul avionului a descoperit poveștile 
profesorilor din prima generație Teach for Romania. A fost atât de încântată de 
experiențele despre care a citit, încât a aplicat la programul Teach, devenind astfel 
parte a generației a doua de profesori care au contribuit la educația de calitate. 
Cu un master în Arte plastice, Emilia Dinică s-a mutat la sat ca sa fie profesor pentru
elevii din Fundeni și Gălbinași, Călărași. 

Aici a cunoscut-o pe Anda, eleva ei foarte vorbăreață, însă deloc încrezătoare în 
talentul ei. „Colegii spuneau mereu despre ea că este foarte talentată și observasem că 
îi este ușor să deseneze, se vedea după cum desena în clasă, la orele mele. Era în clasa 
a VIII-a când a prins curaj și a venit la mine cu un dosar imens, zicându-mi că s-a 
hotărât să îmi arate desenele. Atunci am aflat că învățase să deseneze de pe YouTube. 
Era un copil autodidact. M-am oferit să o ajut să ia examenul dacă își dorește să dea 
admiterea la arte. A acceptat. Lucram cu ea voluntar, sâmbăta, la ea acasă. Mama ei 
fusfusese de acord cu alegerea Andei și a susținut-o. Mă aștepta mereu cu ceai și prăjituri. 
Toată această relație mi-a dat sentimentul de apartenență, de membru al familiei. 

Anda a progresat foarte mult în câteva luni. Era pregătită. La 7 dimineața am fost 
împreună cu ea la examen. Am așteptat cu inima în gât timp de 4 ore până a ieșit din 
sala de admitere. Anda a fost admisă la Liceul de artă pe care l-a finalizat cu succes,
fiind urmat de Universitatea Națională de Arte. 

Viitorul dintr-o pensulă, o pânză și un artist descoperit



„La începutul liceului mi-a fost greu fiindcă purtam în minte gândul că eu sunt de la țară 
și nu am atât de multe posibilități ca și colegii mei de la oraș. Sigur, nu era un gând 
benefic, însă primul an așa a decurs. Am plecat din mediul meu și a fost greu. Vedeam, 
totuși, mai multă umanitate la mine la țară față de locul liceului unde am ajuns.

ÎnÎn 4 ani de liceu am văzut foarte multă răutate față de comunitatea de la țară. Colegii 
mei nu erau mai buni ca mine, nici nu trebuia să mă compar cu ei! Singura diferență 
care se face între 2 persoane din clasă este despre cât muncești. Nu contează cu ce 
avantaj pleacă cel de lângă tine. Mentalitatea mea s-a schimbat mult datorită a ceea
ce am învățat în școala generală de la profesori”.

Sînziana Spistyak, Marius Maria, Emilia Dinică și Anca Popa au fost alături de elevii școlii 
din Fundeni, județul Călărași și implicit, de Simona, care sumarizează experiența din 
gimnaziu: „orele cu profii Teach for Romania erau ore de învățare prin relaxare. 
Nimeni nu era tensionat că greșește. Nu simțeam că unul dintre noi era avantajat față 
de altul. Eram egali. Aveam încredere în noi să greșim ca să învățăm, iar orele erau 
cum ar trebui să fie.”

SimonaSimona este acel om care transmite mai departe „oriunde mergeți, să vă faceți prieteni 
și să aveți grijă să vă faceți plăcuți, să aveți mereu grijă și la emoțiile celorlalți, oriunde 
o să fiți”, mesaj pe care l-a preluat de la Marius Maria, profesorul ei de matematică 
și alumn Teach for Romania.

Simona Costea este acum studentă la Medicină, dar până a ajuns aici nu i-a fost deloc 
ușor. Își amintește cu drag de anii de gimnaziu în care greșeala era văzută ca spațiu de
învățare, pe când la liceu, crede că a fost nevoie de o readaptare. 

Greșeala ca spațiu de învățare



VII. CUM 
SCHIMBĂM 
EDUCAȚIA DIN 
ROMÂNIA 
ÎMPREUNĂ CU 
TOȚI ACTORII 
RELEVANȚI DIN 
UNIVERSUL UNIVERSUL 
COPILULUI? 



În ultimul an, ne-am concentrat eforturile pentru a construi relații noi instituționale și  a 
le consolida pe cele existente prin diferite evenimente și vizite în comunitățile în care 
suntem prezenți.  Nu putem avea impact sistemic pe termen lung fără sprijinul actorilor 
relevanți din universul copilului. Am organizat dezbateri la Iași, Călărași, la Senatul 
României, în mediul online, unde am discutat despre problemele în mediile vulnerabile 
și cum putem noi, Teach for Romania, să contribuim la diminuarea lor. 
AmAm vorbit și despre situația dificilă a copiilor cu părinți plecați în străinătate și despre 
cum garantăm accesul la o educație de calitate elevilor din medii vulnerabile. 

AmAm organizat în parteneriat cu Președinția Senatului României și o dezbatere în care 
am lansat studiul „Evaluarea calitativă a influenței profesorilor Teach în cancelarie” 
despre măsura în care profesorii percep că pot să își însușească practici care asigură 
dezvoltarea unei culturi a reușitei la clasă. Studiul confirmă faptul că principalul 
obiectiv al profesorilor este legat de utilizarea timpului pe care îl au la dispoziție în 
vederea îndeplinirii planului de lecție. Rezultatele nu sunt surprinzătoare, atât timp cât 
profesorii primesc în mică măsură formare sau mentorat despre cum ar putea să 
dedezvolte o cultură a reușitei la clasă, însă ne bucurăm că alături de parteneri 
instituționali și din mediul ONG dezvoltăm resurse pentru toți profesorii din România. 

Partenerii instituționali alături de care am consolidat și construit relații de colaborare în 
ultimul an și cărora dorim să le mulțumim pentru deschidere sunt: Ministerul Educației, 
Senatul României, Primăria Municipiului Iași, Primăria Municipiului Săcele, Consiliului 
Județean Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Inspectoratul Școlar Județean
Călărași și Inspectoratul Școlar Județean Brașov. 

Dezvoltăm și consolidăm parteneriate strategice instituționale

https://teachforromania.org/wp-content/uploads/Evaluarea_calitativa%CC%86_a_influent%CC%A6ei_profesorilor_Teach_i%CC%82n_cancelarie.pdf


Educația din România are nevoie de profesori lideri, iar noi ne-am asumat misiunea de 
a-i găsi și de a-i susține să devină motivul pentru care copiii din mediile vulnerabile să 
meargă la școală, să își creeze un viitor mai bun. Ambiția noastră e aceeași ca a tuturor 
oamenilor de bine care s-au alăturat cauzei noastre și suntem recunoscători că, în 2021, 
cu ajutorul LIDL România am deschis primul birou regional în Moldova, la Iași. 
LLucrul aceste ne permite să avem o prezență consistentă și pe termen lung în această 
zonă a țării, unde știm că proporția populației care trăiește în zone rurale marginalizate 
este aproape de două ori mai mare în Moldova comparativ cu media rurală națională
(11,3% vs. 6,2%), izolarea geografică fiind cauza principală.

Deschiderea primului birou regional în Moldova este un pilon important al strategiei 
Teach for Romania pe termen lung, prin care urmărim să ne extindem prezența și 
impactul în educație la nivel național, conectându-ne direct la specificul local și 
prioritiprioritizând ceea ce este cu adevărat critic și relevant în acest moment pentru educație. 
Suntem mai aproape de provocările specifice ale zonei, ducem mai multe resurse în 
regiune și, implicit, construim un ecosistem în jurul educației pentru copiii din 
comunitățile vulnerabile.

În anul școlar 2021-2022, avem 32 de educatori, învățători și profesori în această 
regiune, urmând ca în 2022-2023 numărul să crească la 50 de cadre didactice motivate 
să transforme viețile elevilor. Încă din 2021, ne-am concentrat eforturile în recrutarea și 
pregătirea profesorilor care provin din cele 8 județe ale regiunii. Asta pentru că 
schimbarea în educație trebuie să pornească, realist, de la oamenii care sunt astăzi în 
sistem, în fața copiilor, și nu de la o mare reformă pe care o așteptăm în viitor.

Extindem intervenția în Moldova, 
cea mai defavorizată regiune a României



La Teach for Romania am văzut, în cei 8 ani de lucru la firul ierbii în comunitățile 
vulnerabile, atât de mulți dascăli cu vocație, care pun pasiune și creează un mediu 
școlar incluziv, creativ, echitabil pentru elevii lor. Știm cât e de greu și frustrant, dar 
mai știm și cât e de împlinitor atunci când vedem rezultate. 

PrinPrin organizarea Galei „Profesorul Anului din mediul rural” ne dorim să punem accent 
pe calitatea educației din mediul rural și să promovăm acele cadre didactice care 
cred în potențialul fiecărui copil, își doresc să ajungă la fiecare în parte și să le ofere 
șansa la un viitor mai bun prin educație. 

Categoriile de premiere sunt strâns legate de direcțiile strategice pe care le urmărim 
și anume: prevenirea abandonului școlar, dezvoltarea literației, a abilităților 
socio-emoționale și a leadership-ului la elevi și ultima categorie, implicarea 
în în comunitate. 

Vrem ca, anual, evenimentul să fie unul în care aducem un semn de recunoștință și 
mulțumire acelor dascăli dedicați, care nu renunță să creadă în potențialul elevilor, își 
doresc să ajungă la fiecare în parte, le creează contexte de învățare adaptate și le 
oferă șansa la un viitor mai bun prin educație. Acești profesori merită să iasă din 
anonimat, iar efortul, dăruirea și perseverența lor să fie recunoscute. 

Recunoaștem meritele profesorilor de la sat la prima ediție 
a Galei Profesorul Anului din mediul rural

Educația din România are nevoie de profesori lideri. E timpul să ne 
întoarcem la a construi școala pe care copiii o merită și să le 
mulțumim profesorilor și învățătorilor din mediile dezavantajate 
pentru tot ce au făcut pentru viitorul nostru și al copiilor noștri. 

1 din 5 elevi 
nu reușește 
să obțină 
media 5 la 
Evaluarea 
Națională

1 din 3 elevi 
din mediul rural 
s-au simțit în 
mică măsură
 apreciați

procentul 
elevilor care 
obțin medii 

sub 5 este dublu
 în mediul 
rural faţă 
de urde urban

86% dintre 
eleviide la sat spun 
că nu sunt deloc 
sau sunt în mică 
măsură implicați 
în evaluarea 
ccadrelor
 didactice. 



Suntem recunoscători că la prima ediție a Galei Profesorul Anului din mediul rural am 
avut 310 nominalizări făcute de către părinți, elevi, foști elevi, cadre didactice, 
directori și parteneri; că în etapa de preselecții au fost implicați 50 de profesori, 
alumni și membri ai echipei Teach for Romania care au jurizat, iar în ultima etapă de 
jurizare au făcut parte 25 de specialiști din: societatea civilă, experți în educație, 
reprezentanți ai sectorului business, elevi, parteneri instituționali și parteneri media. 

LLe mulțumim prietenilor care s-au alăturat și fără al căror sprijin n-am fi reușit să 
organizăm un astfel de eveniment: parteneri strategici – LIDL România, BCR și 
Rețeaua Regina Maria; parteneri jurizare – Consiliul Național al Elevilor, UiPath 
Foundation, World Vision Iași, Fundația Noi Orizonturi, Fundația Verita, Agenția 
Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 
Profesionale, BA Glass, Allianz Services, Fundația Autonom, Fundația pentru 
DDezvoltarea Societății Civile (FDSC) și Agenția Națională pentru Romi; parteneri locali 
– Inspectoratul Școlar Județean Iași, Primăria Municipiului Iași și 
Consiliul Județean Iași.



Managementul școlilor vulnerabile - Împreună cu UiPath Foundation, dezvoltăm un 
program de formare dedicat cadrelor didactice care ocupă sau care aspiră la 
ocuparea unor poziții de leadership în școală, la finalul căruia participanții vor 
dobândi atât cunoștințe, instrumente și exemple de bună practică, cât și un model 
de strategie pentru o schimbare sustenabilă și minimum 2 procese-cheie 
eficientizate în școală.

Formăm lideri pentru o schimbare sustenabilă în educație

Extindem resursele oferite de Teach for Romania către sistemul public de învățământ 
- de la pilotarea unui program de tutorat (Novice Educators Support and Training) în 
parteneriat cu Ministerul Educației până la mai multe cursuri și instrumente pe care 
profesorii din sistem le pot folosi gratuit. În plus, vom investi mai multe resurse în 
programe remediale și în formarea profesorilor din sistem pentru a lucra cu elevi cu
dificultăți de literație.

Pilotăm alături de Ministerul Educației un program dedicat 
profesorilor debutanți

Teaching as leadership. Program în parteneriat cu UiPath Foundation, în care inițiem 
profesori din Galați, Vaslui, Botoșani și București în abordarea strategică a învățării, 
prin respectarea nevoilor reale de învățare ale copiilor și a felului în care creierul 
învață, prin adaptarea activității la mediul online sau offline, prin crearea unei culturi 
a reușitei în sala de clasă, cultură concretizată în coagularea unor relații puternice, 
incluzive, în valorificarea greșelii ca spațiu de învățare, în celebrarea pașilor mici. 
Profesorii își antrenează alături de alumnii Teach for Romania, care le sunt traineri 
șiși mentori, nu doar abilitățile didactice, ci și mușchiul reflecției, capacitatea 
de autoreglare, reziliența.

Dezvoltăm comunități ale viitorului alături de profesorii din sistem

Construim resurse pentru liderii din România



VIII. SPRIJIN 
CARE A 
FĂCUT 
DIFERENȚA



CAMPANIILE LIDL ROMÂNIA

În 2021, ne-am bucurat să îi avem alături pe cei de la LIDL România, Rețeaua privată de 
sănătate Regina Maria, UniCredit Bank, Lays România și Romanian United Fund, alături 
de care am dezvoltat campanii și produse de comunicare prin care am reușit să vorbim 
din nou despre importanța educației și rolul esențial pe care îl are profesorul în 
viața unui copil.

derulată pentru al 5-lea an consecutiv, urmată de o campanie de  conștientizare pentru 
a informa publicul despre deschiderea primului birou regional Teach for Romania la 
Iași. În această campanie ne-am bucurat și de sprijinul Golin PR și al mai 
multor creatori de conținut și jurnaliști din presa locală, precum: Andrei Mihai – Ziarul 
de Iași, Alex Enășescu - Iașul Nostru, Ionuț Teoderașcu - Dela.sat, Diana Cătănoaia, 
Andreea Marc, Adrian Monoranu, Ziarul de Vrancea și Ziarul de Ilfov.  

1. Campania de fundraising, Back to School,

prin care am atras atenția asupra numărului mare de elevi din mediul rural care au 
probleme grave de scriere și citire.

2. O campanie de fundraising de Crăciun,

realizat la Școala Gimnazială nr. 136 din 
București (Ferentari) de către artistul 
Alexandru Ciubotariu – Pisica Pătrată. 
Graffitiul demontează mitul copiilor 
dezinteresați de școală, deoarece 
reprezintă răspunsurile elevilor la 
îîntrebarea fundamentală – cum arată 
o școală care funcționează în beneficiul 
și pentru elevii din România, la ce nevoi 
ar trebui să răspundă școala și 
cum ajungem acolo.  

3. Primul mural inspirator

Dator sau doctor? Acuzat sau avocat? Viitorul copiilor din mediile dezavantajate se 
bazează pe deciziile pe care le luăm noi, astăzi, și de șansa elevilor la o educație de 
calitate. Alături de LIDL România am derulat campania de recrutare a noii generații de 
profesori ce va fi integrată în sistemul public de învățământ începând cu anul școlar 
2022-2023. Campania a fost derulată în mediul online, cât și offline prin reclame 
outdoor (digital billboards, colantare tramvaie și stație de transport public în comun în 
Iași și panouri digitale în clinicile Rețelei private de sănătate Regina Maria).
  

În această campanie ni s-au alăturat pe
zona de comunicare: Agenția Cohn&
JansenJansen, GroupM, Mavericks, Wink, 
Primăria Municipiului Iași, Kite, iar pe zona 
de selecție a candidaților ni s-au alăturat 
voluntar mai mulți angajați ai companiilor 
KPMG, Fundația Autonom și Rețeaua 
privată de sănătate Regina Maria. 
Mulțumim pentru sprijin!

4. Campania de recrutare a unei noi generații de lideri în educație



„TEACH LA FAȚA LOCULUI” UN PODCAST 
PREZENTAT DE UNICREDIT BANK

La începutul anului 2021, am lansat un nou proiect drag nouă ce are drept scop dialogul 
și identificarea de soluții la provocările sistemului de învățământ public, pornind de la 
școlile cele mai vulnerabile din România, dar și de a aduce poveștile autentice, de la firul
ierbii, din comunitățile Teach for Romania. 

Suntem bucuroși că UniCredit Bank ni 
s-a alăturat și că împreună am reușit 
să publicăm 12 episoade ce surprind 
poveștile copiilor, profesorilor și 
alumnilor Teach for Romania, cât și 
cele ale profesorilor non-Teach din 
sistemul public de învățământ. 
PPodcastul este disponibil pe Apple 
Podcast, Spotify, Google Podcasts
și Deezer.

SUSȚINEREA CONTINUĂ DIN PARTEA REȚELEI 
PRIVATE DE SĂNĂTATE „REGINA MARIA” 

Pentru al doilea an consecutiv, Rețeaua privată de sănătate „Regina Maria” a hotărât 
să ne fie alături și să investească în generația de astăzi, adică medicii de mâine. 
Campania „Căutăm medicii și asistenții de mâine” ne-a adus susținători noi și potențiali 
parteneri de cursă lungă pentru care suntem recunoscători. Astăzi suntem o 
organizație mai puternică, mulțumită vouă. 

„ALL FOR UNITY” - EXPOZIȚIE CARITABILĂ
INIȚIATĂ DE SCULPTORUL DANIEL RĂDULESCU

Am acceptat provocarea primită din partea 
sculptorului Daniel Rădulescu și, în februarie 
2022 am sărbătorit împreună ziua lui 
Constantin Brâncuși printr-o expoziție 
ccaritabilă dedicată educației elevilor din 
mediile vulnerabile și găzduită de  Galateca. 
Într-o arhitectură de expoziție inedită, All for 
Unity a reunit peste 200 de desene selecționate 
din peste 1000 de lucrări create de artiști, 
ooficialități și vizitatori, în cadrul workshopului 
internațional organizat de Daniel Rădulescu la 
Expo 2020 în cadrul Expoziției Mondiale de la 
Dubai, în Pavilionul României. Expoziția 
caritabilă a fost organizată de Galateca în 
parteneriat cu Rețeaua de sănătate Regina 
Maria, care susține atât inițiative de educație, 
ccât și artistice.



DĂRUIEȘTE ZÂMBETE CU LAY’S 

O altă inițiativă care a adus alături de 
noi parteneri și prieteni care au crescut 
vizibilitatea organizației noastre a fost 
campania „Deschide Lays. Dăruiește 
zâmbete”, derulată de brandul Lay’s 
România. Pe perioada a 4 luni, 
campania a fost vizibilă atât pe TV și în 
digidigital, cât și în retail, pentru a motiva 
comunitățile să dăruiască zâmbete 
către organizația noastră și alte 3 cauze
implicate în societate. 

CAMPANIE DERULATĂ ÎN PARTENERIAT CU 
ROMANIAN UNITED FUND

Cu sprijinul prietenilor de la organizația Romanian United Fund, poveștile profesorilor 
Teach for Romania care s-au întors din diaspora și au hotărât să se implice la firul ierbii, 
în educația copiilor din mediile vulnerabile, au ajuns la românii de peste hotare printr-o 
campanie de fundraising derulată în parteneriat. Bucuria noastră este cu atât mai 
mare cu cât experiența din ultimii ani ne-a demonstrat că români valoroși, care 
au răzbit în străinătate, au acceptat provocarea de a se reîntoarce în țară și de a 
contribui cu experiența, cunoștințele și rețeaua proprie de prieteni la educația 
ccopiilor dezavantajați. 



IX. DATE 
FINANCIARE
+AUDIT



Pe lângă auditurile realizate de unii dintre finanțatorii noștri, precum Romania 
American Foundation, de trei ani, activitatea Teach for Romania este auditată 
independent, anual, de către PwC Romania, cu rezultate pozitive. Pentru activitatea 
noastră din 2021, am primit „Opinie necalificată” de audit, după un proces amănunțit de 
audit gestionat de PwC. În plus, având în vedere programele finanțate prin fonduri 
europene pe care le desfășurăm (fonduri structurale și Erasmus), activitatea noastră 
este monitorizată și raportată constant, pentru a asigura transparența și corectitudinea 
ututilizării fondurilor. 

Responsabilitatea, transparența și eficiența folosirii resurselor noastre financiare sunt
valori esențiale pentru Teach for Romania și pentru boardul nostru.

Recrutarea, selecţia și integrarea 
profesorilor și învăţătorilor

177 k 
euro 

Alumni, impact și proiecte 
în comunitate

219 k 
euro 

Operațional și 
departamente suport

124 k 
euro 

Dezvoltarea organizaţiei 
și marketing

164 k 
euro 

Program de formare training, 
mentorat, susţinerea 
financiară a profesorilor

437 k 
euro 



X. COMUNITATEA 
TEACH FOR 
ROMANIA



Într-un an în care ne-am extins zona de impact și ne-am diversificat proiectele pe care 
le construim pentru sistemul public de învățământ, ne-am bucurat să îi avem în 
continuare alături de noi pe prietenii de la LIDL Romania, UiPath Foundation, Rețeaua 
privată de sănătate Regina Maria, Romania American Foundation și NN, în calitate 
de parteneri strategici. 

De asemenea, suntem foarte bucuroși că au crezut în noi, ne-au sprijinit și au devenit 
parteneri principali: PEPCO Romania, Teach for All, GroupM Media Operation, 
UniCredit Bank, Alliance Healthcare Romania, Asociația DEDEMAN, Raiffeisen Bank
SA, Smart Bio Food, KPMG, MindIT Services SRL. 

PParteneri: Fan Curier Express SRL, Banca Comercială Română, Insitu Estate SRL, 
Fundația Autonom, Vitaro Energy SRL, FILIP - Societate civilă de avocați și 
Procter&Gamble Distribution SRL. De asemenea, le mulțumim și sponsorilor noștri: 
OMV Petrom, Palplast SA, Garmin Cluj, OVB Allfinanz Romania Broker de Asigurări, 
Callpoint New Europe, Agrewest, IKEA Purchasing Services, Lagardere Travel Retail 
SRL, Bearing Point SRL, Affinity Transport Solutions, McKinsey Company SRL, 
TThe Charities AID Foundation TA CAF, Medical Shopping Zone SRL, Chorus Marketing 
and Distribution, Pentalog Romania SRL, Mușat și Asociații, INDIGIT Group SRL, 
Asociația Rotary Club Cișmigiu, Accenture Services, AD Alchemy, Tritech Group SRL, 
Variachem Romania SRL, Shev System SRL, Alveus Romania SRL, Amiq Eda SRL, 
Compania de Navigație Fluvială Navrom România, Mibrex Soft SRL, MMX Solutions 
SRL, Hasna Global SRL, Servexpert SRL, Societatea de Avocați Nestor, Green Global 
Future SRL, Mellon Romania, Veloce NET SRL, Active Digitale SRL, Greener Pastures, 
RRemotelab Solutions SRL, CDX Consulting, Grupul Editorial Art.

Suntem cu precădere recunoscători sprijinului acordat de Ministerul Educației și 
Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității București, care ne 
dau încredere că lucrăm împreună pentru același scop, acela de a construi opțiuni de
viață prin educație de calitate pentru toți copiii din România.  



Cristina Hanganu și Teodora Toma – LIDL România
Fady Chreih, Alina Bacalu și Oana Mihăilă - Rețeaua privată de sănătate Regina Maria
Ioana Ioniță și Bogdan Grigoriu – PEPCO România
Gabriela Dorobăț - Dedeman
Nineta Ceauș și Mirel Pleșca - GroupM
Anca Ungureanu - UniCredit Bank
Alina Alina Pene și Ruxandra Buta - Alliance Healthcare
Corina Vasile și Ana Nilă - Raiffeisen Bank
Ramona Jurubita, Alina Gheuca, Ionela Moisi, Ioana Urse, Raluca Frățilă, 
Laura Ciobotaru, Sorina Gavrilescu, Alexandra Ion și Mădălina Racovițan – KPMG
Maria Ionescu și Oana Negoiță - MindIT
Magda Cristescu - Fan Courier
Cătălina Nicola - Fundația Autonom
Maria Maria Tataru - Autonom
Adelina Bortan - Filip&Company
Casandra Toma - Sermedic
Ramona Sârbu - Lagardere Travel 
Teodora Todoran și Ana-Maria Anghel - Wipro Technologies
Aliona Hlusov și Alina Coman - Accenture
Claudia Oprescu - BCR
RRodica Stere - IKEA 
Nicoleta Mihaita și Costinela Drăgan - Rompetrol
Violeta Pais - Smart Bio Food 
Nanus Adela și Raluca Dobra - Alliance Services
Marius Simion și Constantinescu Andrea - OVB
Simona Ana Anghel - BA Glass
Ticudean Aida și Iosub Cătălina - GARMIN CLUJ 
AndAndreea Pipernea și Alexandra Tranca - NN
Alina Bistreanu și Flavia Parpală - LPP
Norbert Schmoll - Editura Booklet
Marius Pletea - Insitu Estate
Lucia Marin - H. Essers
Alina Covaciu - Editura Arthur

PRIETENI DIN MEDIUL DE BUSINESS



Anca Nedelcu, Oana Moșoiu și Lucian Ciolan - Facultatea de Psihologie 
și Științele Educației - Universitatea din București
Paul Olteanu - Mind architect 
Olimpia Meșa - Instructional Design & Book to Courses™ Online School 
Lila Vasilescu, Marius Luca și Andreea Alexandrescu - Fundația Verita 
Ana-Maria Brezniceanu – Montessori School of Bucharest
OOana Moraru – Helikon Educational Hub 
Constantin Lomaca - Franconian International School, Erlangen, Germania 
Daniela Stoicescu - Asociația InfinitEdu
Maria Kovacs – Fundația Noi Orizonturi 
Maria Gheorghiu – Ovidiu Ro 
Claudia Ionescu - Școala Gimnazială Nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino”, Dâmbovița 
Laura Ierulescu - Şcoala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”
RRaluca Mohanu – Steps 4 Change 
Carmen Sidon – Mindlearners
Andy Szekely – As training
Mihaela Tăbăcaru - New School  
Adela Beca, Ana Stamatescu, Roxana Turcu - Asociația TechSoup 
Diana Ghindă - Training Cafe 
Florin Ghindă - România pozitivă 
JJean Baptiste Manitou
Elena Lupoaea și Andrei Dobre - Organizația Națională Cercetașii României
Cristina Petrescu 
Echipa The Forge Spirit
Fundația pentru SMURD
Vlad Dumitrescu – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
Simona Voicescu, Andreea Talmazan – Asociația Necuvinte
Iulia MăndășIulia Măndășescu – Școala Gimnazială Specială pentru Surzi, nr. 1 și profesor MERITO
Corina Mighiu – Salvați Copiii 

PARTENERI EDUCAȚIONALI



În ultimii ani, vocea Teach for Romania a devenit mai puternică în spațiul public datorită 
partenerilor media, a persoanelor publice, a profesorilor și alumnilor, care s-au alăturat 
cauzei noastre și au povestit cu empatie și responsabilitate despre meseria de profesor 
la sat în România. Suntem recunoscători prietenilor de la Decât o Revistă, Radio 
România Cultural, ProTV (și în special Paulei Herlo și lui Rareș Năstase), Adevărul, 
LiLibertatea, Școala9, Revista Cariere, Iașul Nostru, Dela.Sat, România Pozitivă, Știri ONG, 
Gala Societății Civile, TVR Iași, TVR Cluj, ProFM, Ziarul de Iași, care ne ajută, zi de zi, să 
reclădim imaginea publică a profesorului din România și să aducem speranța că se 
poate chiar și în comunitățile și în școlile cele mai provocate din România.

Oameni cărora le mulțumim: 

Valentin Trufașu și Ionela Stănilă - Adevărul 
Andreea Archip, Medeea Stan - Școala9
Sorana Stănescu, Anca Filip - Decât o Revistă
Maria Andrieș - Libertatea
Mirela Stana, Andra Petrariu și Gabriela Mitan - Radio România Cultural
Andrada Fiscutean - ProFM 
MaMarcel Bartic – Europa FM
Paula Herlo, Rareș Năstase – PRO TV
Steliana Orășanu, Gabriela Baiardi, Maria Florea - TVR Iași 
Mădălina Vlăsceanu - TVR Cluj
Ioana Matfeev – Tele Buzz Botoșani
Alex Enășescu - Iașul Nostru
Andrei Mihai – Ziarul de Iași
Ionuț Ionuț Teoderașcu - Dela.Sat
Liliana Kiper – PR Wave
Ioana Chicet Macoveiciuc - Prințesa Urbană 
Melania Medeleanu 
Liana Alexandru
Cristian China Birta
Maria Zavate
Eli Eli Vorbește
Luiza Bălăceanu
Felicia Simion-Hodoroabă
Cătălin Georgescu
Adi Bulboacă
Denisa Morariu Tamaș
Ștefan Kanovici

PARTENERI MEDIA



Testimonial Cosmin Cristescu 

„Am decis să îmi donez ziua de naștere pe Galantom deoarece mă îngrijorează 
discrepanța foarte mare dintre cei care au și își permit diverse lucruri și cei care trăiesc 
de pe o zi pe alta, cu multe nevoi, din ce în ce mai chinuiți. Consider că singura cale de a 
trece peste aceste greutăți este de a fi ajutați de către cei care își permit. 
DinDin experiența și cunoștințele mele am realizat că cea mai sigură cale de a ieși din starea 
precară în care se află oamenii care au nevoie de ajutor, este prin educație și desigur, 
prin asigurarea condițiilor de bază necesare pentru a putea învăța și a trăi 
o viață decentă.

AmAm căutat diverse cauze legate de tema educației, pe care ar fi urmat să le susțin pe 
platforma Galantom și am decis că Teach for Romania este cea mai potrivită pentru ce 
urmăresc eu. Apoi am creat pagina, astfel încât să fie cât mai atractivă, scriind câteva 
cuvinte despre ceea ce doresc cu această activitate și am început să trimit link-ul 
familiei, prietenilor, colegilor și cunoștințelor, menționând că dacă vor să îmi ofere un 
cadou cu ocazia zilei mele de naștere, acesta ar fi cel mai potrivit….
contribuțiile s-au tot adunat, fiind nevoie să măresc target-ul de 2 ori, 
ddeoarece fusese depășit.

Pentru cei care doresc să își doneze ziua de naștere, nu au niciun motiv să le fie 
teamă, deoarece este foarte simplu și ușor de realizat această activitate și cel mai 
important, este că sentimentul de împlinire și de utilitate pe care îl simți la final este de 
nedescris, mai puternic și mai frumos decât orice alt cadou pe care l-ai putea 
primi - părerea mea.”

Donatori individuali

Diana Vintilă - KPMG 
Teona Teodorescu

Laura Andreea Mirza
Bogdan Chioreanu
Alina Costescu
Corina Dare

AlAlexandra Vacaru

Voluntari

https://www.facebook.com/Galantom/


XI. PLANURI 
DE VIITOR



Impact la scară mai largă. 
Programe de formare dedicate profesorilor din sistem.

Alături de partenerii noștri - finanțatori și ONG-uri partenere – investim timp și resurse 
în a duce ce știm noi să facem cel mai bine - să susținem profesorii cu formări, resurse 
și oameni adecvați pentru a-și face treaba mai bine - în afara grupului Teach for 
Romania, la marea masă a profesorilor din învățământul public din România.

Academia Teach - Dezvoltăm cursuri practice și 100% aplicabile pentru profesori 
dedicați care vor să genereze învățare relevantă pentru clasele lor. Conținut actual, de 
calitate și imediat aplicabil la clasă sau în cancelarie, creat de Teach for Romania.

Program de mentorat pentru profesori la început de drum dezvoltat în 
parteneriat cu Ministerul Educației - Primul program de mentorat adaptiv pentru 
profesori debutanți din medii vulnerabile – practic, aplicat, de la practician la 
practician, cu resurse, sfaturi și structură.  (https://teachforromania.org/nest/). 
AAcest proiect vizează profesori din școli vulnerabile din 12 județe (Bacău, Botoșani, 
Brăila, Călărași, Galați, Ialomița, Iași, Neamț, Suceava, Teleorman, Tulcea și Vaslui) și se 
derulează în consorțiu prin colaborarea a 16 organizații partenere din 6 state membre 
ale Uniunii Europene și face parte din proiectul internațional NEST - Suport și formare 
pentru cadre didactice debutante, finanțat prin programul Erasmus+, subprioritatea 3
- „Sprijin pentru reforma politicilor publice”.

De asemenea, în parteneriat cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației, 
dezvoltăm un program de formare profesională post-universitară în domeniul 
leadershipului, construit pe nevoi concrete, care să ofere participanţilor oportunităţi de 
învăţare și de lucru colaborativ pentru a co-crea și pilota soluţii de schimbare care să 
implice toţi stakeholderii relevanţi din ecosistemul educaţional în care se dezvoltă
copiii și tinerii.

1.

2.

3.

https://teachforromania.org/nest/


4.

5.

6.

7.

https://teachforromania.org/curs-pedagogie/


XII. CUM NE 
POȚI AJUTA



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.

1.Promovarea cauzei Teach for Romania 
pentru creșterea conștietizării și 
extinderea comunității de suport; 

2.Sprijin financiar al programului prin 
sponsorizări directe; 

3.Direcţionarea până la 20% din impozitul 
pe profit în baza Legii Sponsorizării; 

4.4.Campanii de fundraising B2B sau B2C; 

5.Campanii de promovare și cost-related 
marketing; 

6.Suport cu produse și servicii (inkinds); 

7.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;

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

9.Proiecte de employee engagement.

CA INDIVID

Dacă crezi că ai ce 
trebuie pentru a deveni
profesor, aplică!

DEVINO 
PROFESOR

Dezvoltă campanii 
proprii cu ajutorul 

nostru, pe Facebook sau 
platforma Galatom.

DEVINO 
FUNDRAISER

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

DONEAZĂ

Dacă crezi că vrei 
să investești timpul 
tău în educație.

DEVINO 
VOLUNTAR

Suntem pe atât de 
puternici pe cât ne este 
de auzită vocea. 

VORBEȘTE 
DESPRE EDUCAȚIE 
ȘI DESPRE NOI

CA ORGANIZAȚIE



DONAȚIE 
LUNARĂ 
PRIN SMS

PLATA CU 
CARDUL 
pe site-ul

teachforromania.org

Asociaţia Teach for Romania, 
Clădirea Globalworth Plaza, 
Șoseaua Pipera, nr. 42, 
etajul 13, Sector 2, Bucureşti
IBAN: RO36INGB0000999904210257 RON
IBAN: RO32INGB0000999904999424 EUR
IBAN: RO25INGB0000999904267782 USD
IBAN: RO27INGB0000999904908043 GBP
ING BANK, Sucursala Aurel Vlaicu, Bucureşti

VIRAMENT BANCAR 

DIRECŢIONARE 
3,5% DIN 
IMPOZITUL 
PE VENIT

PRIN APP 
Donație prin app 
Mobilpay Wallet

PAYPAL

CUM POȚI DONA

http://teachforromania.org/donatii/
https://netopia-payments.com/


XIII. ECHIPA 
NOASTRĂ



Daniela Nemoianu
Președinte Board 

John Soleanicov
Co-fondator și 
membru Board

Fady Chreih
Membru Board

Marius Ștefan
Membru Board 

Nadia Badea
Membru Board

Sergiu Manea
Membru Board 

Andrei Cohn
Membru Board

Mariana Gheorghe
Membru Board 

BOARD



Iulia Pielmuș
Chief Executive Officer

Aura Claudia
Stan-Gomoescu
Chief Program Officer

Gabriela Dima
Regional Director - Iași

Mirela Ștețco
Director of Training

Mihaela Sandu
Public Sector 
Partnerships Director

Mădălina Ursu
Partnerships 
and Institutional 
Relations Director

Gena Francu
Recruitment, Selection 
& Onboarding 
Manager

Mihai Anghel
Head of Finance

Cosmina Schiau
Corporate 
Relationships Manager

Cristina Constantin
Support 
Department Manager

Gianina Badiu
Alumni Community 
Manager

Oana Silion
Public Funds & 
Foundations Director

Raluca Tătaru
Head of 
Central Services

Mara Niculescu
Head of Fundraising
& Communication

Ana-Maria Grădinariu
Instructional 
Designer and Trainer

Fabiola Istudor
Communications 
Manager

Giorgiana Aștefanei
Communications & 
Media Relations 
Specialist

Alexandra Rucsăndescu
Communications 
Specialist

STAFF



Corina Nechifor
Communications
Specialist

Marius Pleșcan
Impact and Monitoring 
Coordinator

Ștefan Stancu
Recruitment Project 
Manager

Anca Nicolae
Selection Specialist

Andreea Hagiu
Candidate Journey 
Specialist

Oana Hirizan 
Operations Specialist

Ioana Mizu
Project Manager

Maria Popescu
Associate 
Project Manager

Alina Răducanu
Sr. Tutor Coordinator

Anca Popa
Sr.Tutor Coordinator

Ionela Munteanu
Tutor Coordinator

Bianca Hurjui
Tutor Coordinator

Mălina Flocea
Tutor Coordinator

Simona Mihai
Sr. Tutor Coordinator

Cătălina Leuca
Sr. Tutor Coordinator

Claudiu Grigore
Content Designer
& Trainer 

Roxana Grosu
HR Project Manager

Nicoleta Giurcă
Financial Analyst

Cozmina Secula
Regional Partnerships 
& Institutional 
Relations Coordinator

Oana David
Financial Analyst 
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- Doamna, nici eu n-am știut
la început, dar am încercat.

Elev din clasa pregătitoare



Teach for Romania 
Clădirea Globalworth Plaza, Șoseaua Pipera,

 nr. 42, etajul 13, Sector 2, Bucureşti

 
Website: 

www.teachforromania.org 
EmaEmail: 

office@teachforromania.ro  
Pentru companii: 

corporate@teachforromania.ro  
Pentru școli, instituții și ONG-uri: 
parteneriate@teachforromania.ro   

Pentru presă și alte parteneriate media: 
ppresa@teachforromania.ro 

Întrebări legate recrutarea în program: 
recrutare@teachforromania.ro  

Întrebări legate de recrutare în echipa Teach: 
office@teachforromania.ro

Cont RON: RO36INGB0000999904210257 RON 
Cont EUR: RO32INGB0000999904999424 EUR 
Cont USD: RO25INGB0000999904267782 USD 
Cont GBP: RO27INGB0000999904908043 GBP
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