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Academia de Leadership și Pedagogie este inima programului
Teach for Romania. Pentru că de-aici pornește magia. Aici învățăm
să fim împreună. Învățăm să ne vedem cu adevărat. Să ne auzim cu
adevărat. Să ne susținem cu adevărat. Învățăm curajul de a fi
vulnerabili și imperfecți. Învățăm bucuria de a fi astăzi mai buni
decât am fost ieri. Învățăm,  pentru că noi știm că misiunea noastră
nu este despre a salva oameni, fie ei copii sau adulți. Nici despre a-i
repara. Nici despre a le arăta drumul. Ci este despre a-i ajuta să se
descopere, să crească, să-și dorească și să poată mai mult. E
despre a le fi alături când au cea mai mare nevoie de noi. Și alegem
să facem asta pentru că noi știm că viitorul se construiește acum. În
sălile noastre de clasă. Și că el va fi pe măsura contribuției
fiecăruia dintre noi.

Refresh pentru profesori 

Restart pentru societate 
Pregătirea oferită în Academie este doar startul unei experiențe de
învățare menite să îi ajute pe participanții în program și alumnii Teach
for Romania să schimbe traseul de viață al copiilor din comunități
vulnerabile și să contribuie astfel la schimbarea sistemică de care e
nevoie.

În Academie am descoperit că învățarea este produsul leadership-ului
colectiv și că învățarea autentică, de tip transformațional, se întâmplă
doar atunci când privim copilul ca întreg și îl implicăm în proces.

Am învățat, alături de elevi și părinți, cum să dezvoltăm conștient în
clasă o cultură a reușitei, în măsură să ofere siguranță și apartenență,
cum să ne construim obiective și ne ținem de ele, cum să ne
monitorizăm progresul și să celebrăm micile victorii, cum să readucem
în sala de clasă curiozitatea, respectând felul în care creierul învață și
dând timp și resurse pentru explorare, testare/practicare, toate
acestea fiind elemente integrate care șlefuiesc cariera didactică.

VIZIUNE INOVAȚIE LEADERSHIP

Mirela Ștețco,
Director Training

Iulia Pielmuș,
Director Executiv



România se confruntă cu un deficit de cadre didactice motivate, bine pregătite, determinate să
asigure o educație relevantă elevilor din școli aflate în medii dezavantajate. Cauzele acestui
deficit sunt multiple și amplifică dezechilibrele sistemice, afectând grav nu doar parcursul
educațional a peste jumătate dintre elevii acestei țări, ci și viitorul nostru comun.  
 
Propunerile de schimbare sistemică, făcute prin programul România educată și concretizate în
noua Lege a educației, se cer operaționalizate, explicate și susținute prin modele de bună
practică testate și validate.  
  
În perioada 4 iulie – 7 august 2022, am organizat a IX-a ediție a Academiei de Leadership și
Pedagogie Teach for România, singurul program integrat de învățare accelerată pentru cadre
didactice care aleg să predea în comunități vulnerabile
  
O componentă-cheie a formării a fost reprezentată de Laboratorul metodic de practică
pedagogică supervizată, cu sprijin de la mentori și acces la modele de bună practică. Academia
Copiilor s-a derulat  în perioada 25 iulie - 7 august și a fost găzduită de Școala Gimnazială
Mironeasa, județul Iași, iar pentru cei 350 de copii implicați ea a luat forma unei școli de vară.  

INTRODUCERE

Academia de Leadership și Pedagogie în cifre:  

78 350 40 12 28
de viitori educatori,

învățători, profesori,
care au început

formarea inițială  

de copii de traineri și
facilitatori  

tutori
coordonatori

de mentori

1
școală parteneră:

Mironeasa, județul Iași

26
de clase în paralel

5
 săptămâni de învățare

colaborativă, experiențială, cu
mentorat, coaching și supervizare  

Mai multe detalii despre programul de formare, trainerii și facilitatorii de învățare,
parteneri și echipa implicată se regăsesc aici: 

www.teachforromania.org/academia-de-leadership-si-pedagogie-2022/

https://teachforromania.org/wp-content/uploads/Agenda-Academia-de-Leadership-si-Pedagogie-2021.pdf
http://www.teachforromania.org/academia-de-leadership-si-pedagogie-2022/


5 săptămâni formare integrată, cu pregătire academică relevantă (2 săptămâni) și cu o
componentă robustă de practică pedagogică supervizată, cu mentorat, coaching, sesiuni de
feedback și evaluare finală (3 săptămâni);  
Proiectarea unei etape de tranziție în septembrie, cu atenție pe integrarea în școală, pe
internalizarea rolului și pe crearea cadrului optim pentru învățare (o săptămână).  

Academia de Leadership și Pedagogie a presupus:  

Ancorare în nevoile fiecărei etape de evoluție pe rol:

Experiențe de învățare care au răspuns nevoilor diferite de învățare, cum ar fi: pregătire
pentru examenul de titularizare, pentru calificați;
Inițiere în cadrul conceptual pedagogic pentru cei aflați la primul contact cu sistemul;   
Tutor/coach și mentor dedicat, care au oferit modelare, sprijin metodic, consiliere încă din
etapa de înțelegere a conceptelor;  
Alternare învățare independentă – învățare colaborativă, cu bucle de feedback, reflecție și
metacogniție; 
Creare contexte de contribuție pentru participanții experimentați.  

Învățare diferențiată, personalizată:

explorat realitatea cu ajutorul științei; 
căutat răspuns la întrebări relevante;
lucrat colaborativ;
luat decizii;
folosit resurse digitale;
prezentat un produs/rezultat al investigației/muncii lor pe care vor primi feedback. 

Pentru copii, a avut forma unui program de învățare integrat, numit Academia copiilor, în care
elevii au:

Laboratorul de practică pedagogică supervizată  



Planificare asistată;  
Observare și analiză activități didactice demonstrative;  
Simulare activități didactice (microteaching), cu sprijin mentoral și feedback; 
Practică pedagogică într-o școală vulnerabilă;
Proiectare/implementare curentă, analiză rezultate, prioritizare conținuturi cu sprijin
mentoral și supervizare (zilnic 1 oră predare, 2 ore asistență);
Acces la coaching adaptativ;
Acces la o micro-comunitate de învățare și practică;
Acces la modele de bună practică și la resurse adecvate nevoilor curente;
Feedback recurent și evaluare 360.

Pentru cadrele didactice ce vor implementa modelul de intervenție Teach for Romania,
Academia copiilor a luat forma unui Laborator metodic, cu pachet de sprijin, axat pe transferul
achizițiilor academice în practică:  

Rezultate vizate: un proiect realizat și prezentat de elevi
pentru primirea feedbackului

Sprijin pe planificare pentru debutanți;
Modelare/activitate demonstrativă;  
Observare și analiză lecție;
Co-teaching; 
Sprijin mentoral pe gestionarea învățării; 
Sprijin pentru crearea unui spațiu de
învățare inclusiv pentru crearea unei culturi
a reușitei în sala de clasă; 
Monitorizarea și evaluarea performanței.

Pentru alumnii și cadrele didactice din al II-lea
an de stagiu a avut structura unei formări
aplicate în dezvoltarea abilităților de facilitare și
de mentorat, cu pachet de sprijin:   

Interes crescut pentru învățarea academică:
curiozitate și implicare;
Capacitate de a rezolva probleme și de a lua
decizii, exersată într-un mediu sigur, incluziv; 
Abilități socio-emoționale care susțin învățarea,
antrenate într-un context de învățare academică
(autoreglare, auto eficacitate, inițiativă,
colaborare); 
Abilități cognitive de bază (literație, numerație)
exersate într-un cadru de învățare sigur și
încurajator. 

Pentru copii, obiectivele vizate au fost:



25 iulie – 5 august 
Mironeasa, jud. Iași

Calendarul complet al
Academiei de Leadership și
Pedagogie  

PRE
ACADEMIE

      14 – 25 iunie 

ACADEMIE
ONLINE & FIZIC

4 - 15 iulie
18 iulie - 7 august

ACADEMIA 
COPIILOR

POST 
ACADEMIE

23 iulie 
Mironeasa, jud. Iași

IMERSIUNE
CULTURALĂ ÎN
COMUNITATE

14 iunie - Community
immersion I, 17.00 – 20.00
18-19 iunie - Eveniment
comunitate (fizic)
21 iunie - Community
immersion II, 17.00 – 20.00
22 iunie - Integrare sistem,
18.00 – 19.00
25 iunie - Titularizare / Cadru
conceptual pedagogic, 18.00 -
19.00

4 iulie – 15 iulie (ONLINE)

18 iulie – 7 august (FIZIC)

Leading self și change
Leading learning (dimensiune
conceptuală)

Laborator metodic,
Community Immersion III,
Practică pedagogică
supervizată, coaching, Evaluare

24 august - Sprijin examen
suplinire
5 – 9 septembrie -
Mentorat aplicat integrare
și asumare rol
11 - 16 septembrie - Child
safeguarding, Self-paced

24 august - 16 septembrie



EVALUARE
Anul acesta, am început academia cu 78 de participanți, dintre care 64 au finalizat
programul, devenind viitori profesori, învățători și educatori. Evaluarea
competențelor participanților s-a realizat pe întreg parcursul celor 5 saptămâni de
academie (atât online cât și fizică) și a acoperit toate competențele relevante pentru
un viitor participant Teach for Romania.

REZULTATE EVALUARE COMPETENȚE

La finalul Academiei scorurile la cele 8 competențe evaluate au fost, în medie, peste 3
puncte, indicând o consistență a pregătirii pe toate dimensiunile abordate pe
parcursul Academiei.

EVALUAREA RELEVANȚEI EXPERIENȚEI PE 
PARCURSUL ACADEMIEI

Participanții în academie au apreciat în mare și foarte mare măsură experiența din
academie. Relevața experienței în academie a crescut pe parcusul desfășurării
acesteia, odată cu consolidarea procesului de învățare și cristalizarea cunoștințelor
acumulate. 



CE-AU SPUS COPIII ȘI
PARTICIPANȚII?

https://youtu.be/F0NfQgIEhSc
https://youtu.be/OLJBU8x0IAA


Principalele trei soluții la care au recurs cele mai performante sisteme de educație pentru
schimbări sistemice rapide și sustenabile sunt cunoscute, probabil, de noi toți: 

CE PUTEM ADUCE ÎN SISTEMUL
DE EDUCAȚIE DIN MODELUL
TEACH FOR ROMANIA?

Aceste soluții au la bază acceptarea unor adevăruri simple: calitatea unui sistem de educație
nu poate fi mai mare decât calitatea profesorilor care îl compun; singura cale de a
îmbunătăți rezultatele elevilor este îmbunătățirea educației care li se oferă; performanța
înaltă presupune ca fiecare elev să reușească. Pe această înțelegere am așezat programul
Teach for Romania.  
 
Pe această înțelegere am așezat, alături de colegii din grupul de lucru pe Cariera didactică din
cadrul  Alianței O voce pentru educație, și propunerile vizând felul în care ar ajuta să fie
selectați, pregătiți și susținuți profesorii în România. 
 
Experiența acumulată de noi în formarea a opt generații de profesori Teach care schimbă în bine
traseul de viață al copiilor din zone greu încercate, ne oferă o imagine de ansamblu asupra
modului prin care putem aduce la catedră cele mai potrivite persoane pentru cariera didactică.  
 
Considerăm că, pe lângă cunoștințele profesionale, profilul de competențe al cadrului didactic
ar trebui să mai includă 3 paliere critice: practica profesională cu sprijin mentoral, capacitatea
de a construi relații pozitive și de a opera de la nivelul unei mentalități deschise și, nu în ultimul
rând, motivația justă pentru o carieră ce presupune dezvoltarea potențialului copiilor noștri. 
 
Această filosofie comună stă la baza pledoariei noastre pentru diferențierea între licența în
specialitate și licențierea în profesia didactică, pentru mărirea ponderii practicii didactice la 70%
din timpul alocat formării pentru carieră, pentru includerea unei stagiaturi relevante, cu pachet
de sprijin robust (financiar, emoțional, procedural, cognitiv). 

1 2atragerea oamenilor potriviți pentru
a deveni profesori;

formarea lor ca „educatori” capabili să
gestioneze dezvoltarea copilului în
integralitatea sa

3 garanții că sistemul este capabil să ofere cea
mai bună educație pentru fiecare copil. 



Ce putem transfera în sistemul de învățământ: 

Prin evaluarea unor competențe transversale critice pentru profesia didactică; 
În centre de evaluare, prin probe multiple: interviu, demonstrație de lecție, probă de
echipă, studiu de caz; 
Explorând motivația pentru cariera didactică, gândirea strategică, capacitatea de a
construi relații și de a comunica asertiv, reziliența.

Selecție riguroasă: 

Printr-un program introductiv de învățare accelerată (cunoștințe profesionale); 
Printr-un  program  de  practică  pedagogică  integrată, cu mentorat și supervizare
(practică profesională). 

FORMAREA INIȚIALĂ pentru cariera didactică: 

Sprijin academic, metodic și emoțional; 
Sprijin material;
Sprijin pe examinare și integrare în sistem. 

FORMAREA CONTINUĂ: Stagiatură și Specializare 

https://youtu.be/c9iKVJLay9A


CONFERINȚĂ
Pregătire relevantă pentru cariera didactică și

flexibilizarea rutelor de acces în învățământ

6 august 2022

De ce acest tip de dezbatere?
Pentru propunerile din grupul de lucru „Cariera didactică” coordonat de noi în cadrul Alianței „O
voce pentru educație”, am consultat specialiști din educație, reprezentanți ai sindicatelor, ai
consiliilor elevilor, o asociație a părinților, decidenți. Ne-am asumat rolul de a analiza nevoile și de
a identifica punctele de inflexiune care ar putea restarta și așeza pe baze sănătoase cariera
didactică, am cercetat modelele de bună practică de la noi și din alte țări, am inițiat un model cu 5
soluții critice și am integrat feedback de la toți actorii relevanți. De altfel, am inclus în propunerea
noastră doar componentele pe care am ajuns la un consens. 

La finalul Academiei, am organizat la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași,
conferința „Cum putem pregăti relevant pentru cariera didactică profesorii din România?”, un
eveniment care a adus laolaltă actori relevanți care, prin contribuția lor, pot asigura schimbările
sistemice din educație. Am considerat că este important să organizăm acest eveniment sub forma
unui dialog onest, autentic, care să aducă perspective diferite, utile asupra provocărilor cu care se
confruntă cadrele didactice, cu scopul final de a identifica soluții împreună. 

Conferința a fost precedată de o vizită la Școala Gimnazială din comuna Mironeasa, județul Iași,
unde, am derulat în perioada 25 iulie – 5 august partea de practică pedagogică. Vizita a avut ca
obiectiv expunerea la modelul de intervenție Teach for Romania și conectarea cu realitatea de la
firul ierbii, din zonele vulnerabile.



Care au fost cele mai importante momente ale dezbaterii?

În cadrul dezbaterii am adresat și propus soluții, scenarii pentru probleme critice precum:
deficitul de cadre didactice cu care ne confruntăm, adâncit de îmbătrânirea personalului aflat la
catedră; nevoia de sprijin, mentorat în mod particular, pentru cadrele didactice debutante;
transformarea practicii pedagogice pentru debutanți într-o stagiatură de doi ani, cu pachet de
sprijin.

Au fost împărtășite opinii, propuneri, argumente și pe marginea nevoii de a schimba accesul în
cariera didactică. Pentru a atrage talente tinere în sistemul de educație, avem nevoie de crearea
unui parcurs profesional motivant, transparent, echitabil, care să înceapă cu condiții de intrare în
profesia didactică similare cu cele pentru profesiile bine cotate, în care accesul să fie corelat cu
competențe și standarde înalte. A fost punctată și importanța stabilirii unui set de competențe
specifice în funcție de care să se facă evaluarea cadrelor didactice și să se stabilească trasee de
evoluție în carieră, potrivite pentru acestea.

Dezbaterea a fost completată de exemple concrete, de la firul ierbii, aduse în atenție de către
profesorii Teach for Romania invitați să ia parte la discuție. Aceștia au împărtășit din experiența
lor, care vine să completeze modelul Teach for Romania în formarea de generații de profesori
motivați, bine pregătiți, ancorați la nevoile și provocările actuale ale copiilor, care aduc educație
de calitate pentru elevii din cele mai vulnerabile comunități din țară.

„Dincolo de concluziile proiectului România Educată, care au făcut
subiect de dezbatere timp de 5 ani și jumătate, este foarte
important să ne asiguram că noi, cei din Ministerul Educației,
autoritatea națională în domeniul educației, să ne putem asigura că
am găsit, într-adevăr, cele mai fidele și, mai cu seamă, cele mai
eficiente căi de transpunere în realitate a unui proiect pe care îl
consider, subiectiv poate, ca fiind cel mai important proiect al
României.

Experiența Teach for Romania este extrem de importantă pentru a vedea unde și cum putem
îmbunătăți aceste lucruri. Obiectivul declarat este foarte clar: e nevoie de o schimbare de
paradigmă. Atunci când profesorii, elevii, părinții, angajatorii se plâng, când toată lumea se
plânge, este nevoie de o schimbare. Această schimbare presupune curaj. Această schimbare
are nevoie de optimism și are nevoie de încredere. Avem nevoie de încredere în profesori și în
școală. Această încredere s-a pierdut într-o mare măsură și e momentul să o restabilim. Să îi
redăm profesorului acel prestigiu pe care îl merită. Acest lucru se poate face printr-o
recredibilizare a carierei didactice din mai multe perspective. Pentru asta, am regândit din
temelii cariera didactică.”

Sorin Cîmpeanu,  Ministrul Educației



14:30 – 14:40 

14:40 – 15:00

Iulia Pielmuș – Director Executiv Teach for Romania
Costel Alexe – Președinte Consiliul Județean Iași 
Luciana Antoci – Inspector școlar general al Inspectoratului Școlar
Județean Iași

Statutul profesional al cadrelor
didactice în noua Lege a

Educației 
Sorin Cîmpeanu – Ministrul Educației 

Experiența rutelor alternative
de intrare în sistem 

Corina Boțoroga – Alumnă Teach for Romania și profesor Școala
Gimnazială „Ștefan Pascu”, Apahida
Gabriela Dima – Alumnă & Director Regional Teach for Romania 

15:00 - 16:00  Restructurarea sistemului de
formare inițială a profesorilor cu

accent pe pregătirea practică,
flexibilizare și sprijin pentru

debutul în carieră 

Bogdan Cristescu - Secretar de stat Minister Educației 
Mirela Ștețco – Director Training Teach for Romania 
Otilia Clipa – Conf. univ. dr. Universitatea „Ștefan cel Mare”
Suceava, Facultatea de Științe ale Educației (online) 
Liliana Romaniuc – Fondator Colegiul „Richard Wurmbrand”,
Președinte Asociația Română de Literație
Adriana Robu – Profesor Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Iași 
Mirel Pristavu – Preşedintele Sindicatului de Învăţământ „Spiru
Haret” Iași 
Miruna Stratone – Consiliul Județean al Elevilor Iași 
Constantin Neagu – Președinte Federația Asociațiilor de Părinți,
filiala Iași 

Rute de dezvoltare
profesională 

a cadrelor didactice 

Anca Petrache – Director Direcția Formare Continuă, Ministerul
Educației 
Ioana Lazăr – Secretar general al Ministerului Educației 
Antoneta Bolchiș – Secretar de stat Minister Educației 
Alina  Mendelovici – Profesor metodist, Inspectoratului Școlar
Județean Iași
Liliana Romaniuc – Fondator Colegiul „Richard Wurmbrand”
Mirela Ștețco – Director Training Teach for Romania 
Daniela Arion – Director Școala Gimnazială „Mihai Vodă”, județul
Cluj
Mona Coțofan – Profesor Colegiul „Vasile Alecsandri” Iași 

 16:00 - 16:40

16:40 – 16:45 Concluzii

Oră

14:15 – 14:30

Panel

Deschidere

6 AUGUST 2022

Pregătirea relevantă pentru cariera didactică și
flexibilizarea rutelor de acces în învățământ

CONFERINȚĂ

Invitați

https://youtu.be/Nnsrkun1aX8




1 material publicat în Școala9 despre pregătirea profesorilor (scris de
Mirela Ștețco în colaborare cu Claudia Ionescu, fost inspector școlar,
formator și evaluator, director la Școala Gimnazială Nr. 4 din Pucioasa,
Dâmbovița; Laura Ierulescu, profesor la Școala Superioară Comercială
„Nicolae Kretzulescu” din București, dezvoltator de programe și
evaluator, și Janina Vascu, profesor la Colegiul Național Pedagogic
„Ștefan Velovan” din Craiova, fost inspector școlar.)
1 reportaj Școala9 
1 reportaj Scena9 (cu participare 2 zile în Academie)
1 reportaj de 25 minute TVR Iași 
1 știre de 6 minute TVR Iași despre Community Immersion
1 Emisiune de 30 minute TVR Iași cu participare Gabriela Dima și
Daniela Arion (G9)
1 takeover pe Instagram făcut de Ionuț Teoderașcu și un articol în
newsletterul și pe website-ul Dela.Sat

S-a făcut prin două comunicate de presă trimise cu ocazia lansării Academiei de Leadership și Pedagogie
2022 (a avut 17 preluări în presă) și cu ocazia Community Immersion + Academia Copiilor (a avut 9 preluări
de presă).  

Diferențiatorul acestei ediții a fost să dezvoltăm parteneriate cu media locală (TVR Iași, Scena9 - care a
venit două zile cu noi pe teren și Școala9 - care a stat o zi întreagă cu noi) și să dezvoltăm materiale calitative
despre Academie, non-intruzive.

Noutatea Academiei: canal de Tik Tok de care s-au ocupat voluntari Teach; retrospective săptămânale tip
articol pe blog corelate cu propunerile pe Noua lege a educației, 4 live-uri pe Facebook; produs video despre
laboratorul metodic, community immersion și academia copiilor; articol despre pregătirea profesorilor scris
de Teach în colaborare cu trainerii din sesiunile de titularizare. 

PREZENȚĂ MEDIA
Articole media:

Interviuri radio:

Apariții TV:

Materiale
dezvoltate special:

Academie: 50 preluări  și menționări în media națională, regională și digitală
Dezbatere: 34 de preluări și menționări în media națională, regională și
digitală
Printre cele mai notabile publicații se numără: Edupedu, Școala9, Libertatea,
Iqads, Smark, G4media, Gala Societății Civile, Stiri ONG, Nonguvernamental,
Info Iași, Sparknews, Centrul de presă, 7 est, News Buzău, Ziare Live.

1 material Radio România Cultural (pe baza comunicatului de presă și cu
testimoniale de la copiii din Mironeasa 

Academie: 1 reportaj: TVR Iași; 1 invitație în emisiunea Accent Regional
TVR Iași și 1 știre TVR Iași
Dezbatere: 1 știre Iași TV Life

Vizibilitatea Academiei:

Prezența la conferința „Pregătirea relevantă pentru cadrele didactice” a fost în medie 500 de oameni în
online, constant, pe parcursul celor 2 ore jumătate de transmisiune live, iar fizic, în sala Aula Magna a
Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, a fost 150 de persoane. 

Dezbatere: Prezență în online și fizic 

Lista completă a aparițiilor media cu linkuri, AICI.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/180VyaWO-pmeO9B3g3FMhBZj8hU7PDSDsywOnTlZw4Ow/edit?usp=sharing


APARIȚII MEDIA 
ACADEMIA DE LEADERSHIP ȘI
PEDAGOGIE

ȘCOALA9 - articol scris de Mirela Ștețco  în
colaborare cu Claudia Ionescu, fost
inspector școlar, formator și evaluator,
director la Școala Gimnazială Nr. 4 din
Pucioasa, Dâmbovița; Laura Ierulescu,
profesor la Școala Superioară Comercială
„Nicolae Kretzulescu” din București,
dezvoltator de programe și evaluator, și
Janina Vascu, profesor la Colegiul Național
Pedagogic „Ștefan Velovan” din Craiova,
fost inspector școlar.)

ȘCOALA9 - Reportaj făcut în Academie SCENA9 - reportaj făcut după 2 zile de
mers pe teren cu profii.

https://www.scoala9.ro/cum-isi-pregateste-teach-for-romania-profesorii-care-predau-in-comunitati/1318/
https://scoala9.ro/prima-saptamana-ca-invatatoare--fetita-mea-mi-a-spus-nu-nu-vrei/1355/
https://www.scena9.ro/article/educatie-rural-teach-for-romania-mironeasa-iasi
https://www.scoala9.ro/cum-isi-pregateste-teach-for-romania-profesorii-care-predau-in-comunitati/1318/
https://www.scoala9.ro/cum-isi-pregateste-teach-for-romania-profesorii-care-predau-in-comunitati/1318/
https://scoala9.ro/prima-saptamana-ca-invatatoare--fetita-mea-mi-a-spus-nu-nu-vrei/1355/
https://scoala9.ro/prima-saptamana-ca-invatatoare--fetita-mea-mi-a-spus-nu-nu-vrei/1355/
https://www.scena9.ro/article/educatie-rural-teach-for-romania-mironeasa-iasi
https://www.scena9.ro/article/educatie-rural-teach-for-romania-mironeasa-iasi


TVR IAȘI - Invitație în emisiunea Accent Regional, la care au participat Daniela Arion
(participant G9 și director școlar) și Gabriela Dima (Director Regional Moldova)

TVR IAȘI - Reportaj Community Immersion, 6 minute

APARIȚII MEDIA 
ACADEMIA DE LEADERSHIP ȘI
PEDAGOGIE

https://www.facebook.com/tvriasi/videos/accent-r/776129930240108/
https://www.facebook.com/tvriasi/videos/adeseori-profesorii-duc-%C3%AEn-clas%C4%83-doar-informa%C5%A3ii-f%C4%83r%C4%83-s%C4%83-%C5%9Ftie-ce-se-ascunde-%C3%AEn-s/591049382525084/
https://www.facebook.com/tvriasi/videos/accent-r/776129930240108/
https://www.facebook.com/tvriasi/videos/accent-r/776129930240108/
https://www.facebook.com/tvriasi/videos/adeseori-profesorii-duc-%C3%AEn-clas%C4%83-doar-informa%C5%A3ii-f%C4%83r%C4%83-s%C4%83-%C5%9Ftie-ce-se-ascunde-%C3%AEn-s/591049382525084/
https://www.facebook.com/tvriasi/videos/adeseori-profesorii-duc-%C3%AEn-clas%C4%83-doar-informa%C5%A3ii-f%C4%83r%C4%83-s%C4%83-%C5%9Ftie-ce-se-ascunde-%C3%AEn-s/591049382525084/


APARIȚII MEDIA 
ACADEMIA DE LEADERSHIP ȘI
PEDAGOGIE

TVR  Iași, reportaj 24 minute 
Cum facem să ne placă să mergem la şcoală? Cum putem învăţa noţiuni complicate
înţelegând utilitatea lor în viaţa de zi cu zi? Cum depăşim necazurile din familie cu

ajutorul omului de la catedră? Nu sunt întrebări retorice, ci principii de educaţie ale
organizaţiei Teach for Romania care vara trecută a fost într-una dintre cele mai sărace

comune din judeţul Iaşi, Mironeasa, unde e a organizat Academia copiilor, o experienţă
inedită pentru elevi şi profesori.

DE LA SAT - prezență în Community Immersion. Newsletter dedicat și
articol pe site

https://www.delasat.ro/satul-in-obiectiv/scoala-de-vara-la-sat-academia-copiilor-teach-for-romania/
https://www.youtube.com/watch?v=UUeRC0omuWE
https://www.youtube.com/watch?v=UUeRC0omuWE
https://www.youtube.com/watch?v=UUeRC0omuWE
https://www.youtube.com/watch?v=UUeRC0omuWE
https://www.youtube.com/watch?v=UUeRC0omuWE
https://us7.campaign-archive.com/?e=151c5fa2a3&u=3f14e3915e6bef8a3a4fd6c01&id=573e6b07b9
https://www.delasat.ro/satul-in-obiectiv/scoala-de-vara-la-sat-academia-copiilor-teach-for-romania/


MULȚUMIRI:
Academia de Leadership și Pedagogie este

posibilă mulțumită partenerilor UiPath
Foundation, UniCredit Bank, PEPCO România,
LIDL România, Rețeaua privată de sănătate –

Regina Maria și Facultatea de Psihologie și
Științele Educației – Universitatea din

București. 
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Teach for Romania
 

Clădirea Globalworth Plaza, Șoseaua Pipera, nr. 42, etajul 13, Sector 2, Bucureşti
 

Cont RON: RO36INGB0000999904210257RON 
Cont EUR: RO32INGB0000999904999424EUR 
Cont USD: RO25INGB0000999904267782USD 
Cont GBP: RO27INGB0000999904908043GBP

 
Website: 

www.teachforromania.org
 

EMAIL: 
office@teachforromania.ro

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

Presă și parteneriate media: presă@teachforromania.ro
Întrebari legate de recrutarea în program: recrutare@teachforromania.ro
Întrebări legate de recrutare în echipa Teach: office@teachforromania.ro

https://teachforromania.org/

