
Parteneri, finanțatori Susținători Conferință
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De 5 ani, rescriem povești de viață prin 
educație.
Bine ai venit! Ne face o deosebită plăcere să te avem astăzi alături de 
noi, pentru a celebra reușitele comunității Teach for Romania în cei 5 
ani de activitate.

Împreună am ajuns la 5 ani de intervenție curajoasă la firul ierbii. 5 ani 
cu focus în interior, pentru a înțelege provocările și pentru a identifica 
soluții. 5 ani de cercetare, experimentare, contextualizare și inovație.
5 ani care ne-au pregătit pentru un rol nou, acela de agregator de 
resurse și promotor de schimbări sistemice alături de partenerii 
noștri.

Iar recunoștința noastră se îndreaptă spre toți aceia care au crezut 
în noi și ne-au susținut în toată această perioadă de căutări, temeri, 
succese.

Credem cu tărie că accesul la educație al unui copil nu trebuie 
îngrădit de mediul în care acesta trăiește sau de situația materială a 
familiei în care s-a născut. Educația dă încredere copilului în forțele 
proprii, lărgindu-i orizonturile astfel încât mediul vulnerabil din care 
provine să rămână o circumstanță și nu o condiționare. Astfel, prin 
efortul colectiv de transformare a educației din România, răspândim 
încrederea că fiecare copil poate să își atingă potențialul.

Îți mulțumim că ești alături de noi astăzi și în fiecare zi! Îți dorim să te 
bucuri de eveniment, iar poveștile pe care le vei auzi astăzi și oamenii 
pe care îi vei întâlni să îți aducă aminte că un singur om poate schimba 
o lume. Împreună, însă, vom transforma întreaga lume.

Cu drag,   
Echipa Teach for Romania
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AGENDA
„Educația rescrie povestea”,

6 noiembrie 2018,

Conferință aniversară – 5 ani de Teach for Romania
Eveniment găzduit la Palatul Cotroceni

11:00 - 12:50 Primirea și înregistrarea participanților

13:00 - 13:35 Deschidere oficială.
• Alocuțiunea Președintelui României, domnul KLAUS IOHANNIS
• Video 5 ani de Teach for Romania

Eveniment moderat de Virgil Ianțu.

13:40 - 14:30 Sesiune de dezbateri
„Provocări în educație. Abordare strategică pentru 
creșterea performanței în educație”
Participanți:
• Ligia Deca, Consilier de Stat- Departamentul Educație și Cercetare
• Maria Gheorghiu, Cofondator și Director Executiv, 

Asociația OvidiuRo
• Neli Koleva, Chief Officer of Public Partnerships, Teach for Bulgaria și 

Coordonator consorțiu NEWTT
• Ionel Lixandru, Secretar de Stat pentru Învățământul Preuniversitar, 

Ministerul Educației Naționale
• Aura Stan, Chief Program Officer, Teach for Romania

Sesiune moderată de Sorana Stănescu, Managing Editor 
DOR (Decât o Revistă)

14:30 - 14:50 Discurs Wendy Kopp, 
Co-founder & CEO Teach for All

14:50 - 15:15 Discurs Corina Puiu, 
Co-founder & CEO Teach for Romania, și închiderea 
secțiunii principale
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15:15 – 17:00 Market Place și spațiu de conexiune cu 
beneficiarii programului Teach for Romania
Un spaţiu în care aducem împreună oameni care au ceva 
de oferit şi ceva de primit: suntem cu toţii interconectaţi 
și putem înainta mai repede şi sustenabil doar punând 
resursele noastre împreună.
Participanți:
• Profesori susținuți de Teach for Romania
• Elevi
• Alumni Teach for Romania
• Echipa de program a Teach for Romania
• Echipa de dezvoltare a Teach for Romania
• Toți participanții la eveniment

15.30 – 16.15 Sesiune de întrebări și răspunsuri cu Wendy 
Kopp și Corina Puiu
Sesiune moderată de Marius Ștefan - CEO Autonom 
Rent-a-car și membru în BoA la Teach for Romania

15.15 – 17.30 Eveniment de exploatare al proiectului „A New 
Way for New Talents in Teaching” (NEWTT)
Agenda:
• Transfer Ibis Parlament
• Cercetare NEWTT. Consorțiul european.  

Parteneriatul național NEWTT.
• Workshop, măsuri exploatare.

Vorbitori din partea consorțiului:
• Neli Koleva – Chief Officer of Public Partnerships, Teach for Bulgaria 

si Coordonator consorțiu NEWTT 
• Cosmina Mironov – Conferențiar Universitar Doctor, Facultatea 

de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București și 
Manager Proiect NEWTT, FPSE

• Eva Anderson – Researcher on the NEWTT Evaluation Team, for 
University of Duisburg – Essen;

• Adrian Bărbulescu – Director Direcția Învățământ Liceal și 
Profesional, Ministerul Educației Naționale și Manager Proiect 
NEWTT, MEN

• Adriana Sumănaru – Manager Fonduri Publice si Fundații, Teach for 
Romania și Manager parteneri naționali NEWTT

Ediție finanțată prin proiectul A New 
Way for New Talents in Teaching, un 
program Erasmus+ al Uniunii Europene
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Despre Teach for Romania

Context global
Teach for Romania face parte din rețeaua globală Teach for All și 
dezvoltă un model de educație incluzivă inițiat acum 29 de ani în 
Statele Unite, care luptă pentru furnizarea unei pregătiri școlare 
de calitate, dar și a unei pregătiri pentru viață bazate pe valori și 
modele pentru toți copiii, indiferent de mediul în care aceștia s-au 
nascut.

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, peste 14 000 de profesori oferă educație de calitate și 
inspiră copii din întreaga lume, în cele 48 de țări din rețeaua Teach 
for All.

Context național
Milioane de copii abandonează școala fără abilități elementare care 
să le permită să devină cetățeni funcționali, să obțină securitate 
financiară, fără perspective reale de a-și construi viitorul. În 
România, 42% din populația adultă citește un text și nu îl înțelege. 
Mai mult, 17% dintre copiii cu vârste între 15 și 25 de ani nu merg 
la școală sau sunt șomeri.
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Viziune
Opțiuni de viață prin educație de calitate pentru fiecare copil din 
România, indiferent de regiunea din care provine, tipul de școală la 
care are acces și sau statutul său socio-economic.

Misiune
Pentru a îndeplini viziunea, atragem oamenii talentați ai acestei 
țări, îi recrutăm și îi selectăm pe cei care sunt motivați să devină 
factori de transformare în educație și să se formeze ca lideri în 
educație.

“Ce am învățat foarte valoros, după 5 ani, este că unul dintre 
vectorii transformării - poate cel mai important - este să așezăm 
lucrul în comunități în centrul a tot ceea ce facem. Să putem 
facilita atingerea potențialului din fiecare copil este nevoie de noi 
toți, împreună. Ideea de collective impact este acum mai actuală ca 
niciodată.”

– Corina Puiu, Co-founder & CEO Teach for Romania
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Modelul Teach

Recrutare.
Atragem candidați cu motivația și profilul de competențe necesare 
pentru a intra și performa în programul Teach for Romania și de a 
deveni alumni de succes ai organizației.

Nevoia la care răspundem: Considerăm că meseria de profesor este 
o vocație cheie pentru a construi o societate echitabilă și ne dorim 
în acest rol oameni foarte motivați, competenți, pe care îi căutăm 
după profilul de competențe de leadership. Prin eforturile echipei 
de recrutare, intenționăm să poziționăm rolul de profesor ca o 
alegere de carieră pentru românii care vor să contribuie la viitorul 
copiilor români.

Selecție și onboarding.
Îi selectăm conform unui profil de competențe de leadership 
dezvoltat în interiorul organizației, iar apoi ne asigurăm că 
activitățile de integrare le oferă o  înțelegere a programului, a 
rolului lor în comunitățile vulnerabile și calibrarea așteptărilor în 
ceea ce privește integrarea în sistemul de învățătmânt românesc.

Nevoia la care răspundem: Considerăm că, pe lângă cunoștințele 
minime pedagogice și metodice, procesul de evaluare al unui 
profesor ar trebui bazat pe un set de competențe, având în centru 
atât o motivație puternică, cât și o deschidere către dezvoltare 
continuă si reziliență emoțională.
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Parteneriate & Relații Instituționale.
Creăm puntea comunicațională între ceea ce se întamplă în cadrul 
programului de pregătire Teach for Romania și realitatea existentă 
în sistemul educațional românesc, prin facilitarea accesului 
participanților în instituții de învățământ și dezvoltarea de relații de 
parteneriat cu instituțiile abilitate precum minister, inspectorate, 
școli, precum și alte instituții subordonate statului.

Nevoia la care răspundem: Considerăm consilierea și suportul 
cadrelor didactice având o mare importanță, nu doar în a înțelege un 
context legal stufos și complex, ci și în punerea accentului pe accesul 
în sistem nu doar pe bază de calificare, ci și pe bază de competențe. 

Training & Suport.
Dezvoltăm competențe de care participanții au nevoie pentru a susține 
învățarea în școlile care se confruntă cu provocări și pentru a deveni 
lideri capabili de schimbări sistemice în educație. Programul nostru 
de formare și sprijin are un impact vizibil, generând progres asumat 
atât la nivelul elevilor, cât și la nivelul participanților (învățători/
profesori), răspunzând nevoilor pe care la vizăm: analfabetism (inclusiv 
cel funcțional), inechitate, violență, abandon școlar.

Nevoia la care răspundem: Considerăm crucială o formare a 
profesorilor ce răspunde nevoilor reale ale copiilor și nevoilor de pe 
piața muncii, mai ales a acelora care activează în medii vulnerabile, 
precum și o evaluare a progresului competențelor lor. De asemenea, la 
fel de importantă este sprijinirea profesorilor, mai ales a debutanților, 
pentru a putea progresa rapid la nivel personal și profesional și pentru 
a nu mai părăsi sistemul.
Considerăm că elevii din școlile românești au nevoie de  soluții practice 
pentru a răspunde provocărilor legate de analfabetism (inclusiv 
funcțional), violență școlară, abandon școlar dar și de un mediu propice 
învățarii și a dezvoltării abilităților lor dincolo de cunoștințe. 



14



15

Alumni
Ne dorim dezvoltarea unei comunități de alumni puternice, 
interconectate, care să aibă inițiative comune și să colaboreze 
cu alți actori relevanți din peisajul educațional românesc, prin 
creșterea competențelor în 5 direcții strategice: în cadrul școlilor 
din România, în formarea și dezvoltarea profesorilor, în politicile 
publice din educație, în media și în dezvoltarea inovației sociale și 
comunitare.

Nevoia la care răspundem: Considerăm că există un important 
potențial de dezvoltare unde alumnii Teach for Romania ar putea 
avea o contribuție cheie prin dezvoltarea de școli inovative si 
comunitare, formarea inițială și continuă de calitate, îmbunătățirea 
statutului cadrului didactic, promovarea rolului și provocărilor din 
educație, dezvoltarea de  ONG-uri și inițiative de sprijin pentru elevi, 
școli și cadre didactice, precum și creșterea susținerii educației 
din domenii conexe.

Impact
Evaluăm impactul programului de formare și predare Teach 
for Romania, cu scopul de a facilita înțelegerea modului în care 
intervenția ariei de Training & Suport modelează profesori și 
influențează elevii cu care aceștia intră în contact, atât pentru 
validarea modelului, cât și pentru aducerea de îmbunătățiri.

Nevoia la care răspundem: Considerăm că insuficiența studiilor și 
datelor ce corelează metode și atitudini în predare cu modelarea 
elevilor într-o manieră care să ilustreze pregătirea acestora prin 
educație pentru societatea viitorului este o problemă ce trebuie 
adresată pentru a înțelege provocările din educație la un nivel 
dincolo de empiric.
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Evoluția în cei 5 ani. Parcursul 
unui participant în programul 
Teach for Romania.

Recrutare
Candidați inregistrați 880

96

23

362

58

18

n/a

Aplicanți

Selectie & 
Onboarding

Candidați în Centre 
de Evaluare

Training & 
Support

Candidați ofertați

Cadre didactice formate

Cadre didactice susținute 
de organizație

Alumni Alumni

2014
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919 747 1170 1622

75 101 153 174

30 43 41 46

362 407 655 712

42 58 69 86

39 59 67 76

n/a 13 36 66

2015 2016 2017 2018
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Programul Teach for Romania în 
anul școlar 2018 – 2019

profesori și învățători

alumni - 80% dintre aceștia 
sunt activi în educație

76

66

Învățătorii, profesorii și alumnii 
susținuți de Teach for Romania

predau

15
discipline

la peste

7000
elevi

în

100
școli

din

18
județe
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Distribuția pe județe a numărului de școli în 
care predau învățătorii, profesorii și alumnii 
susținuți prin programul Teach for Romania

Județ Școli

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

TOTAL 100

AG
B

BC
BV
BZ
CL
CT
DB
GL
GR
IF
IL
IS
PH
SV
TM
VL
VN

2
10
1
8
1
8
7
4
4
4
21
3
1
14
1
3
3
5

Județ în care suntem prezenți
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A New Way For New Talents in Teaching
I. Despre NEWTT
• Este un proiect  finanțat prin programul Erasmus+, Axa de 

acțiune 3 pentru politici experimentale în domeniul educației;

• Este un consorțiu de 15 parteneri care include instituții 
guvernamentale, universități, organizații de educație non-
guvernamentale din 6 țări membre ale Uniunii Europene;

• Dintre aceștia sunt cinci organizații din rețeaua Teach For ~, din 
cinci țări membere ale UE și Teach For All;

• Coordonator proiect: Teach For Bulgaria; 

• Grant UE de 2,500,000€, cu un buget total (prin co-finanțare) de 
3,500,000€

II. Importanța NEWTT
Proiectul a fost dezvoltat ca răspuns la o serie de provocări cu 
care sistemul educational din multe țări membre UE se confruntă. 
Dintre care, NEWTT și-a propus să abordeze următoarele:

• Lipsa de interes față de profesie; 

• Creșterea mediei de vârstă a profesorilor; 

• Incapacitatea de a răspunde în mod adecvat nevoilor de 
schimbare, pe care le-a adus secolul 21;

• Instruire practică și dezvoltare insuficiente în cazul profesorilor 
începători; 

• Rată crescută de părăsire timpurie a acestei profesii.
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III. Partenerii din consorțiu
Consorțiul este alcătuit din 15 organizații partenere, dintre 
care 13 sunt din cele 5 țări care implementează programul pilot: 
Austria, Bulgaria, Spania, Letonia și România. Toți cei 15 parteneri 
aduc laolaltă actori cheie pentru a crea, implementa și împărtăși 
practici inovative de recrutare, formare, calificare și retenție a 
profesorilor. 

Consorțiul de participanți include:

• Reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale din cinci țări: 
ministere ale educației din Bulgaria, Letonia și România; 

• Departamentul de educație, cultură și politici lingvistice din Țara 
Bască (Spania);

• Consiliul pentru educație din Viena, Austria; 

• Organizații de educație non-guvernamentale care sunt membre 
ale rețelei globale Teach For All, din cinci țări: Empieza por 
Educar (Spania), Iespejama Misija – Mission Possible (Letonia), 
Teach For Austria, Teach For Bulgaria and Teach For Romania;

• Universități din trei țări: Plovdiv University “Paisii Hilendarski” 
(Bulgaria), University of Duisburg-Essen (Germania) și 
Universitatea București – Facultatea de Psihologie și Științele 
Educației (România);

• Federația industriilor din Austria;

• Organizația globală Teach For All, ce reunește sub umbrela sa 
o rețea de 48 organizații partenere gestionate independent, la 
nivel local, lucrând pentru dezvoltarea leadershipului colectiv 
pentru a asigura oportunități de viață fiecărui copil. 
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IV. Ipoteze și abordare
1. Metodologiile de recrutare și selecție ale programelor pilot 
din cadrul traseelor alternative NEWTT vor genera candidați care 
sunt pregătiți pentru a fi cadre didactice (din punct de vedere al 
competențelor de predare – cunoștințe pedagogice, mentalități de 
predare și auto eficacitate). Candidații selectați pentru fiecare 
program pilot vor avea rezultate cel puțin la fel de bune la evaluările 
inițiale de competențe de predare ca profesorii debutanți din 
programele tradiționale.

2. Candidații care intră in sistem prin traseele alternative NEWTT 
vor îmbunătății competențele de predare (măsurate prin cunoștințe 
pedagogice, mentalități de predare și auto eficacitate) pe durata 
programelor pilot NEWTT. 

3. Competențele generale ale candidaților (măsurate prin cunoștințe 
pedagogice, mentalități de predare și auto eficacitate) în cadrul 
traseelor alternative NEWTT vor fi cel puțin la fel de bune ca ale 
profesorilor debutanți din programele tradiționale.

Proiectul își propune să definească căi inovative, cu valoarea - 
adăugată pentru aducerea talentelor noi în domeniul educației; 
să stabilească căi alternative eficace și viabile de pregătire și 
certificare a profesorilor, care oferă un program personalizat 
într-un timp mai scurt și să identifice condițiile necesare pentru 
integrarea acestor căi alternative, politici publice educaționale, 
cât și pentru scalarea lor în cadrul celor cinci țări, dar și la nivelul 
Uniunii Europene.

Căile alternative testate în aceste programe pilot din cele 5 țări au 
în comun câteva elemente cheie:

• recrutarea pro-activă a candidaților dintre studenții cu un 
potențial ridicat și a profesioniștilor din diverse domenii;
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• Selecție riguroasă a celor care vor intra într-un program nou de 
formare, construit pe un set pre-definit de competențe; 

• Centrarea pe pregătirea practică, continuă, la locul muncii, în 
afara, dar și la nivelul școlii, care include sprijin direct în clasă, 
coaching, mentorat, cursuri de calificare (în invățământul 
primar și preșcolar), formare și dezvoltare profesională, dar și 
personală; 

• integrarea în cadrul unor școli cu resurse limitate, cu elevi mai 
puțin privilegiați;

• dezvoltarea, în rândul candidaților din program, a unei 
comunități de învățare.

V. Dimensiunea proiectului
Cifrele de la începutul proiectului în ianuarie 2016, în cele 5 țări în 
care s-a desfășurat proiectul pilot:

• 4000 aplicanți, • 145 de școli,  

• 10% selectați, • 6 – 10 săptămâni instruire inițială, 

• 225 viitori profesori, • 40 – 60 zile de mentorat

VI. Rezultate 
Conform ultimelor concluzii extrase din prelucrarea chestionarelor 
aplicate atât grupurilor de intervenție din cele 5 programe pilot, 
cât și grupurilor de control (alcătuite din profesori debutanți, 
formați și calificați prin calea tradițională):

1. Participanții din proiect au achiziționat și dezvoltat pe parcursul 
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celor doi ani de pregătire în Universitate, în programul TFR și prin 
mentorat și coaching la locul de muncă cunoștințe și competențe 
necesare profesiei

2. Participanții din proiect au demonstrat până la final de proiect 
aceleași sau nivele mai ridicate de cunoștințe și competențe față 
de profesorii din grupul de control, ce au urmat calea tradițională 
de calificare

3. Oportunitatea de a lucra în clasă este un motivator mult mai 
important pentru participanții din programele pilot versus grupul 
de control;

4. Securitatea locului de muncă este un motivator mult mai puțin 
important pentru participanții din programele pilot versus grupul 
de control;

5. Participanții din programele pilot dezvoltă o atitudine pozitivă 
privind continuarea carierei didactice pentru următorii ani. Căile 
alternative testate în aceste programe pilot din cele 5 țări au în 
comun câteva elemente cheie:

• recrutarea pro-activă a candidaților dintre studenții cu un 
potential ridicat și a profesioniștilor din diverse domenii;

• Selecție riguroasă a celor care vor intra într-un program nou de 
formare, construit pe un set predefinit de competențe; 

• Centrarea pe pregătirea practică, continuă, la locul muncii, 
în afara, dar și la nivelul școlii, care include sprijin direct în 
clasă, coaching, mentorat, cursuri de formare și dezvoltare 
profesională, dar și personală; 

• plasarea în cadrul unor școli cu resurse limitate, cu elevi mai 
puțin privilegiați;

• dezvoltarea, în rândul candidaților din program, a unei 
comunități de învățare. 
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VII. Concluzii
Concluzii cheie ce pot contribui la politicile educaționale atât la nivel 
național, cât și la nivel european: 

• Căile alternative de pregătire, calificare și profesare (didactică) 
sunt atrăgătoare pentru persoane extrem de motivate, ce vin din 
diverse domenii profesionale sau de studii, care au demonstrat 
profesionalism, perseverență și rezultate în carierele anterioare 
sau în studiile încheiate anterior;

• Profesioniștii care aleg cariera didactică dintr-o motivație puternică 
de a lucra cu copiii, își dezvoltă abilitățile necesare într-o manieră 
mult mai eficace; 

• Pregătirea, coachingul și mentoratul la locul de muncă, cât și 
opotunitatea de a fi implicați în proiecte ce abordează provocările 
reale din școlile unde participanții în proiect predau, facilitează 
procesul de integrare a acestora în școli și ajută la menținerea unor 
nivele ridicate în ceea ce privește motivația lor de a continua să 
predea;

• Combinând cursurile clasice de formare ale profesorilor, cum sunt 
cele de pedagogie, metodică,  psihologie, cu unele noi care pun 
accentul pe dezvoltarea personală, colaborare, lucrul cu elevii care 
au diverse nevoi de învățare, creează un mediu propice pentru o mai 
bună înțelegere a profesiei, pentru profesorii debutanți, a ceea ce 
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se așteaptă de la ei în cadrul școlii și îi ajută să aibă rezultate mai 
bune în fața provocărilor de la clasă; în comparație cu participanții 
din grupul de control, care au trecut numai printr-o parte dintre 
cursurile menționate și cărora le lipsește toată partea aceea de 
pregătire și de susținere la locul de muncă;

• Mediul de lucru din școală și sprijinul acordat profesorilor debutanți 
de către liderii din școli, dar și de către alți profesori, sunt elemente 
esențiale în integrarea unui profesor debutant în comunitatea școlii 
și în retenția lor, pentru anii ce urmează, în cariera didactică.
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Influența, la nivel național, programului abordat în NEWTT (selecție, 
formare, pregătire, calificare profesională, coaching și mentoring la locul 
de muncă) pe parcursul primilor doi ani de carieră didactică:

302313

21158

2
43,3%15,4%

61,9%25%

33,3%

21,7%

70%65,2%51,5%

Comparat cu cei care predau

Comparat cu nr. total 
de alumni din generația 
respectivă

Număr total/ procent
de alumni care:

Predau ca învățători/
educatori
(*NEWTT a venit cu o 
componentă de conversie 
profesională în învățământul 
preșcolar și primar, furnizat de 
Universitatea București, FPSE)

Număr total de alumni
ai programului

Sunt încă la catedră

Generația 3
(Generația NEWTT)

procentGenerația 2 procentGenerația 1 procent

5 13
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Află mai multe detalii despre NEWTT: http://teachforromania.org/newtt/

Profesori și învățători susținuți 
de Teach for Romania din 
generația a III-a,beneficiari ai 
proiectului NEWTT
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Donează o lecție!
Costurile unei lecții predate de Teach for Romania este de 45 RON. 
Donează o lecție! Orice sumă contează!

Devino fundraiser
Mobilizează-ți cunoscuții să susțină cauza noastră. Donează-ți ziua 
de naștere sau strânge fonduri la o competiție sportivă!

Ești parte din mediul privat?
Susține o comunitate sau redirecționează 20% din impozitul pe profit 
al companiei tale. 

Ești salariat?
Contribuția ta e la un formular distanță! Direcționează către noi 2% 
din impozitul pe venit!

Află toate modurile în care te poți implica: 
www.teachforromania.org/implica-te/

Rămânem aproape!
 www.facebook.com/teachforromania

 LinkedIN: Teach for Romania

 www.instagram.com/teachforromania/

 www.teachforromania.org

Blog: www.teachforromania.org/blog

Educația pe bază de valori este fundația unei societăți sănătoase. Împreună 
putem găsi forma ideală de colaborare, prin care aducem educație de calitate 

în viața fiecărui copil din România, indiferent de mediul în care s-a născut.

Cum ne poți susține?
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PARTENERI STRATEGICI AI PROGRAMULUI

SPONSORI

PARTENERI FINANCIARI ȘI SUSȚINĂTORI AI PROGRAMULUI

PARTENERI FINANCIARI
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SUSȚINĂTORI

PARTENERI RECRUTARE

PARTENERI EDUCAȚIONALI/TRAINING

Training Cafe



Vizitează-ne! Adresa noastră este Clădirea BOB Tower, Bulevardul Dimitrie 
Pompeiu, nr. 6A, Intrarea C, parter, dreapta, lângă lifturi, Sector 2, București.

Contactează-ne! Ne poți scrie la office@teachforromania.ro sau contacta la 
numărul de telefon (+40) 751 028 608.

www.teachforromania.org


