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Ce este Academia de
Leadership și Pedagogie?
Un bootcamp de 6 săptămâni în care construim
împreună o experiență de creștere și de învațare
accelerată pentru a crește profesori lideri,
capabili să ducă elevilor o educație de tip
transformațional.

Viziunea Academiei:
Fuel Your Spark to make a
difference in the world

Probleme și soluții
Sistemul de educație din România nu
răspunde nevoilor și potențialului
fiecărui copil

Profesor transformațional

Impact sistemic

Lider transformațional

Elev
Literație (alfabetizare
de bază și funcțională)
Abilități noncognitive
(socio-emoționale)
Leadership

Profesor
Viziune de impact
Educație centrată pe
nevoile elevului, bazată
pe valori și pe dezvoltare
de competențe
Implicarea comunității

Alumni
Inițiative:
Rolul/formarea
profesorului
Management educațional
Inovație socială
Politici publice
Media

Ce a oferit Academia de Leadership
și Pedagogie?

Un model replicabil de formare inițială pentru
profesori și învățători care lucrează cu elevi
aparținând unor medii vulnerabile.

Un program care dezvoltă competențe de
leadership prin intermediul unei experiențe
unice de învățare:
despre sine
despre educație
despre forța unei comunități

Cum a arătat Academia de
Leadership și Pedagogie de
anul acesta?
3 săptămâni de pregătire
teoretică, de tip experiențial:
training-uri și workshop-uri în
București, 1 - 21 iulie
1 zi de cunoaștere a
comunității din Mihăilești
și Costești (Buzău),
22 iulie

9 zile de practică
pedagogică în școlile din
Coștești și Mihăilești, 29
iulie - 7 august
3 zile de evaluare
8 - 10 august

Care au fost direcțiile
de pregătire?
Ce am evaluat?
Autocunoaștere și autoreglare
sau Leading self

Self-leadership: capacitate de reflecție și
integrare feedback

Abordare strategică a predării
sau Leading learning

Gândire strategică:
planificare, predare, evaluare, cultura
reușitei

Construirea de relații sau
Leading change

Eficacitate socială: empatie și colaborare

Învățare continuă
Colaborare
Excelență

Acțiune

Pasiune

Inițiativă
Perseverență
Grijă

Reflecție

Integritate

Echilibru

Autenticitate

Cum a arătat Academia de Leadership
și Pedagogie 2019 în cifre?

200
ore de training
/ workshop

300
ore de predare
/ învățare

45
de viitori
profesori

30

30
traineri
și coachi

ore de
reflecție

6
SĂPTĂMÂNI
DE
BOOTCAMP

5
tutori
coordonatori

40

30

350

20

ore de
mentorat

ore de
comunitate

copii

clase în
paralel

20
mentori

2
școli: Mihăilești și
Costești
(jud. Buzău)

Traineri și contributori
Ca în fiecare an, am avut alături de noi traineri profesioniști și specialiști interni dedicați, care au acceptat
să ne ajute să formăm viitorii lideri în educație.

Lila Vasilescu
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Traineri și contributori
Ca în fiecare an, am avut alături de noi traineri profesioniști și specialiști interni dedicați, care au acceptat
să ne ajute să formăm viitorii lideri în educație.
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Ce am construit
în 2019?
Crearea unei
comunități de învățare
și practică în măsură
să susțină progresul
profesorilor și, implicit,
al elevilor.

Ce am construit
în 2019?
Curs de mentorat pentru
profesorii din generația
a 5-a și pentru alumnii
Teach for Romania, care
au sprijinit dezvoltarea
abilităților didactice și de
leadership ale colegilor
din generația a 6-a.

Ce am construit în 2019?
Community Immersion - o experiență de cunoaștere în profunzime a
comunității Mihăilești, a mediului din care vin copiii alături de care
lucrăm zilnic și a provocărilor pe care le au.

Pentru că e nevoie de un sat întreg pentru a crește un copil
Pentru că fiecare copil are nevoie de un învățător/profesor
care să creadă în el și care să-l ajute să descopere lumea și
să-și descopere talentele
Pentru că e nevoie de repetiție și, uneori, de recuperare
Pentru că împreună putem oferi copiilor noștri modele de
adulți care au curaj și încredere.

Cum evaluează participanții
experiența Academiei?
ROXANA MARINESCU
Generația a 6-a
"Academia de Leadership și Pedagogie a fost una
dintre cele mai năucitoare și plăcute experiențe de
care eu aveam nevoie… Simt că am venit aici un
om și plec acasă altul. Dacă ar fi să aleg un cuvânt
care să descrie această Academie, acesta ar fi
DESCOPERIRE. Mi-am descoperit niște colegi
valoroși, am descoperit niște mentori și tutori
înțelepți, o comunitate plină de reurse și de
oameni frumoși și, nu în ultimul rând, în marea

asta de oameni, m-am descoperit pe mine. Am
aflat că sunt foarte puternică și că pot. Acum
am mai multă încredere în mine și în ceea ce pot
să fac. Mi s-a spus că, dacă vreau, pot să mut
munții din loc și aceste cuvinte mă vor mobiliza
mereu, în încercarea mea de a face lumea mai
bună."

Cum evaluează participanții
experiența Academiei?
FILIP COSMIN IONUȚ
Generația a 6-a
În cadrul acestui program am cunoscut oameni
minunați cu experiențe vaste în domenii de
activitate diferite, de la care am învățat cât de
important este procesul de autoreglare, cât de
importantă este predarea bazată pe atașament
și cât de important este să creezi relații: relații cu
copiii, relații cu părinții, relații cu toți cei care
formează comunitatea și contribuie la educația
copiilor…

Aici am avut oportunitatea de a învăța și de a
pune în aplicare strategii didactice total
diferite de cele pe care le-am utilizat pe
parcursul celor doi ani de activitate didactică,
ca profesor de Religie Ortodoxă.”

Cum evaluează mentorii
experiența Academiei?
RALUCA STRÎMBEANU
Mentor, generația a 5-a
Experienta de mentor din Academia de
Leadership și Pedagogie a fost una de creștere. A
fost prima de acest fel și m-a ajutat să identific
punctele mele forte și cele pe care îmi doresc să
le îmbunătățesc. Sunt mai încrezătoare în
puterea mea de a influența și ceilalți profesori
pentru a produce schimbare la firul ierbii, dar și
în interacțiunile cu oamenii din jurul meu.

Totodată, Academia m-a ajutat să văd altfel
activitățile didactice din spatele clasei și miam îmbogățit caietul de notițe cu idei noi
pentru următoarele activități de la clasă. Îmi
doresc să repet această experiență în fiecare
an. :)

Cum evaluează mentorii
experiența Academiei?
BIANCA HURJUI
Mentor, generația a 5-a
A sprijini, a crește, a fi prezentă și a învăța,
acestea sunt cuvintele care definesc cel mai bine
experiența mea de mentor în Academia de
Leadership și Pedagogie. A sta în spate nu este
despre a analiza, ci despre a trăi fiecare minut
alături de viitorii profesori sprijiniți în cadrul
programului Teach for Romania, de a trăi
aceleași emoții, aceleași stări.

Per
ansamblu,
Academia
reprezintă
o
experiență de co-creștere, o experiență care
aduce beneficii de ambele părți, dar cel mai
important este că aduce prietenie, spirit de
colaborare și empatie.

Cum evaluează voluntarii
experiența Academiei?
ALEXANDRA STROE
elevă în clasa a X-a, voluntară în Academia Copiilor în Costești
„Am participat în aceste câteva zile ca voluntar la
Școala de Vară și nu regret. Timp de câteva ore pe
zi, m-am implicat atât cât am putut, împărțindu-le
copiilor o masă caldă ori supraveghindu-i până la
plecare. Cum să nu fii motivat să te implici, când
vezi că mai sunt oameni cu idei și inițiativă, cărora le
pasă de viitorul copiilor de la țară? Și să vezi că, la
începutul lunii august, aleargă prin curtea școlii 200
de suflete, nu e puțin lucru!

Dar voluntariatul este și despre comunicare.
Atât cu colegiialături de care colaborezi umăr la
umăr în tot acest timp, cât și cu cei pe care îi
ajuți. Iar atunci când, la finalul orelor, întrebi
chiar și un singur copil ce lucruri noi a învățat,
iar el îți povestește cu entuziasm și sclipiri în
ochi, nu îți rămâne decât să te bucuri: să te
bucuri că lucrurile se pot mișca înspre mai bine.”

Cum evaluează voluntarii
experiența Academiei?
ANDREEA BOCÂNCĂ
elevă în clasa a X-a, voluntară în Academia Copiilor în Mihăilești
"După aceste zile în care am fost voluntară în
Academia de Leadership și Pedagogie, pot
spune că a este o experiență interesantă în
care înveți să lucrezi în echipă și să cunoști
oameni speciali. Am făcut voluntariat o
singură dată până acum, în săptămâna
Școala altfel. M-am simțit foarte bine aici.

În fiecare participant se simte dorința
de a schimba ceva și mi-a facut plăcere
să fac parte din această echipă. Am
învățat ce înseamnă cu adevărat lucrul
în echipă și bucuria de a fi aproape de
ceilalți."

Cum evaluează copiii
experiența Academiei?
ȘTEFANIA, ALEXANDRA ȘI DARIUS
elevi în clasa a II-a, Școala Gimnazială Costești
„Mie mi-a plăcut foarte mult când am făcut
matematică. Am făcut cuburi, am construit din
pufuleți și scobitori, am făcut exerciții și mi-a mai
plăcut când am făcut povești”, a spus Alexandra,
pe când Darius a fost încântat de orele de științe
ale naturii: „am învățat cum să îngrijim natura și
cum să avem grijă de urșii polari”.

„A fost o experiență foarte frumoasă.
Singurul lucru care nu-mi place este că
se termină”, a spus Ștefania.

Întreaga discuție poate fi vizionată pe
canalul de Youtube sau aici.

Cum evaluează comunitatea
experiența Academiei?
MIRCEA BACIU
Director Școala Gimnazială nr. 1, Mihăilești, jud. Buzău
Experiența pe care am avut-o ca profesor susținut
de Teach for Romania, Generația a IV-a și bucuria
copiilor la propunerea de a avea mai mulți
profesori din program pe vară m-au ajutat foarte
mult în decizia de a accepta pentru a doua oară
să aibă loc Academia de Leadership și Pedagogie
2019 la mine în comunitate.
Abia așteptam pauzele, voiam să văd cum se simt

copiii și ce reacții au după ce ies de la orele
pregătite de colegii din Generația a VI-a.
Parcă sunt alții, parcă au legat noi prietenii
deși se știau de o viață, parcă s-au regăsit,
sunt mai deschiși unii față de ceilalți, au mai
multă încredere în ei, chiar și activitățile din
timpul pauzelor sunt altfel.

Cum evaluează trainerii
experiența Academiei?
ANA M. MARIN
trainer curs Facilitare Grafică
Teach for Romania este una dintre organizațiile
pentru care îmi dedic oricând din orele de
voluntariat. De ce? Pentru că educația este baza
unui viitor mai bun pentru țara noastră. Pentru că
există copiii care merită profesori care să creadă în
ei, chiar dacă societatea nu le dă nicio șansă pentru
că s-au născut în zone defavorizate. Și cumva
printre cele 20 ore pe care le dedic lunar
voluntariatului pot să pun și eu umărul la acest
viitor. Așa că atunci când am primit invitația de a fi

parte din Academia de Leadership și Pedagogie a
anului acesta am acceptat fără să stau prea mult pe
gânduri. Brieful pe care l-am primit de la organizație
a fost să le pregătesc o degustare despre ce
înseamnă facilitarea grafică. Cum acestea pot fi
folosite într-o clasă pentru a explica elevilor
concepte. Important era să le deschid apetitul! Zis și
făcut, așa că două grupe de profesori au asistat la
un „crash course” despre baza în Flipchart Design. :)

Apariții media:
România Pozitivă, Agerpres

Apariții media:
Spark News, DC News

Apariții media:
Kudika, Ziare.com, Ziare
Live

Apariții media:
Observatorul Buzoian, Opinia Buzău,
Jurnalul de Buzău

Academia de Leadership și Pedagogie 2019
Abordarea Teach for Romania, metoda de a schimba destine
VIDEO: Buzău Media

Povești despre experiența participanților pe blog
http://teachforromania.org/blog

Academia de Leadership și
Pedagogie în 5 minute
VIDEO: Youtube

Interacțiuni Online
373 noi fani ai paginii Teach for Romania în
perioada Academiei

Maximum reach/postare: 27,1K

5400 de persoane/săptămână la care am ajuns
prin comunicarea social media.

Experiența Academiei nu ar fi fost posibilă fără ajutorul lor:
PARTENERI STRATEGICI:

PARTENERI EDUCATIONALI

PARTENERI:
Școala
Gimnazială
Mihăilești,
jud. Buzău

Școala
Gimnazială
Costești,
jud. Buzău

Primăria Municipiului
Buzău

Training
Cafe

Paul Olteanu

Parteneri și susținători Teach for Romania
PARTENERI STRATEGICI:

SUSȚINĂTORI:

PARTENERI PRINCIPALI:

PARTENERI RECRUTARE:

SPONSORI:

PARTENERI EDUCAȚIONALI:

Mulțumim!
Echipa Teach for Romania
CONTACT:
Clădire BOB Tower, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, București
E M A I L : office@teachforromania.ro
T E L E F O N : (+40) 751 028 608

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

