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Pe măsură ce noua situație ne-a arătat cât de importantă este forța unui
„împreună”, în ultimele luni am învățat mai mult decât oricând că online sau
offline, conexiunea care contează cu adevărat este cea dintre profesor și elev. 

Începând cu 13 iulie și până pe 22 august,  am organizat prima Academie de
Pedagogie Digitală pentru profesorii din educația publică din România, un proiect
pilot care a demonstrat că învățarea se poate produce și în mediul online, dacă
creionezi cu atenție experiența, ții cont de principiile de învățare în mediul online
și ai alături de tine partenerii potriviți care să aducă expertiza și modelele de
învățare potrivite erei digitale. Experiența de învățare din Academia de Leadership
și Pedagogie Digitală a fost construită cot la cot cu partenerii noștri Profesorul
Digital, care ne-au ghidat încă din perioada de pregătire și design în lumea
metodologiei EduSCRUM și GEAR, două modele testate și experimentate mai întâi
în echipa de organizare și apoi pilotate împreună cu profesorii din Generația 7. 

Astfel, Academia pilot de anul acesta a fost deopotrivă și una din care am avut
multe de învățat. Alături de parteneri din mediul de învățământ și din sectorul
privat am testat, cu cei 52 de viitori profesori și învățători care vor crea și facilita
ontexte relevante de învățare în școli vulnerabile din România în anul școlar 2020-
2021, un nou model de pedagogie, care combină predarea online cu cea offline.

Au fost 6 săptămâni în care am pregătit o nouă generație de profesori agili, gata
oricând să se ajusteze și să aducă școala către fiecare copil din România, indiferent
de cum va arăta noul an școlar.

Totul pentru a inspira și a oferi contexte de învățare prin educație de calitate,
online și offline. În spatele fiecărui copil se ascunde potențialul care deschide
aripile viitorului lui. Al comunității lui. Și al unei societăți incluzive și echitabile.

DESPRE ACADEMIE

CE  ESTE  ACADEMIA  DE  LEADERSHIP  ȘI
PEDAGOGIE?



Etapa de PreAcademie care a însemnat: a) literație digitală; b)
vocabular pedagogic; c) metodică pentru examenul de titularizare și d)
community immersion.
Academia de Leadership și Pedagogie Digitală în care am îmbinat
abilitățile digitale cu principiile de învățare ale creierului și modul de
învățare agil. 

În misiunea aceasta de a răspunde nevoilor viitorului și de a găsi soluții la
provocările prezentului, am adus în barcă Profesului Digital, un partener
alături de care am construit experiența de învățare din academie, aducând
împreună experiența Teach For Romania - de a crea experiențe de învățare
relevante pentru ca profesorii să se dezvolte personal și profesional în
drumul lor spre a deveni lideri în educație - și experiența Profesorul Digital -
de a duce învățare în mediul online astfel încât ea să aibă impact. 

Astfel, în construit experiența academiei în 2 pași:
1.

2.

În pregătirea academiei însăși echipa de coordonare Teach for Romania a
trecut printr-un proces de învățare ghidat și coordonat de echipa Profesorul
Digital. Echipa a testat și învățat modul de organizare SCRUM, a înțeles cum
se îmbină abilitățile digitale cu pedagogia, ce înseamnă învățare spațializată, 
învățare sincron și asincron și multe altele. 

CUM AM CONSTRUIT
PRIMA ACADEMIE DE
PEDAGOGIE DIGITALĂ
DIN ROMÂNIA?

Online: 10 – 18 august 
– 330 de copii din 21 comunități rurale;
– 3 ore de curs/zi;
– Muuuultă educație cu dragoste și
muuulte zâmbete.

ACADEMIA  COPIILOR

Online: 13 iulie –  22 august cu o
sesiune de Pre-Academie în perioada: 
08 iunie – 08 iulie.

CÂND? UNDE?



CUM A ARĂTAT 
EXPERIENȚA ACADEMIEI?

Leading self: mecanisme de autoreglare, mecanisme
de reziliență, reflecție și feedback;

Leading Learning: planificare, implementare
(metodică), evaluare și cultura reușitei; 

Leading change: mindset de creștere, constribuție,
colaborare, creare de relații, empatie.

DIRECȚII DE PREGĂTIRE:

Self-leadership: autocunoaștere, reziliență și gândire
critică;

Reziliență: mecanisme de autoreglare;
Gândire strategică: planificare, evaluare,

implementare, cultura reușitei;
Eficacitate socială: construire de relații și colaborare;

COMPETENȚE VIZATE:



CE A FOST DIFERIT?

a presupus două teme mari: Cum generăm și susținem învățarea și Cum ne
asigurăm că reușim să producem învățare online, având în centru copilul.

PRIMA  ACADEMIE  DE  PEDAGOGIE  DIGITALĂ

Soluțiile pe care se bazează modelul pe care l-am pilotat țin de  agile  și  lean
education  și au adus împreună 3 componente obligatorii unui proces
transformațional pentru educație:

ȘTIINȚĂ  SOLIDĂ :

universal design for learning, brain-based learning, visible learning, GEAR cycle for
blended learning;

INOVAȚIE :

contextualizarea abordării agile pentru educație și a pedagogiei digitale;

LEADERSHIP  ȘI  ACȚIUNE  COLECTIVĂ :

prin implicarea ca formatori a partenerilor noștri strategici.
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ÎNVĂȚARE COLABORATIVĂ 
ȘI EDUSCRUM

Au fost organizați în squads/echipe;

Au avut un SCRUM master/căpitan de echipă;

Învățarea a fost organizată în sprinturi de lucru, cu o misiune de învățare
clară, cu sesiuni de feedback pe calitatea produsului realizat individual sau
în echipă și cu sesiuni de reflecție pe lucrul în echipă;

Review/observarea rezultatelor;

Planificarea pașilor următori;

Retrospectivă: învățare în echipă, evaluare și feedback.

EDUSCRUM  

Peste 90% dintre participanții din Academie au menționat că modul de organizare
EduSCRUM a creat o experiență de învățare foarte bună în mediul online;

Peste 90% dintre ei se simt pregătiți să aplice Brain Based Learning și ciclul Gear,
cât și EduSCRUM (principiile de învățare colaborativă) la începutul de an școlar  -
atât în mediul online, cât și offline.

Timp de 6 săptămâni, participanții au învățat respectând principiile învățării
naturale ale creierului și sencvențialitatea bine dozată conform ciclului GEAR, cât
și învățarea colaborativă folosind EduSCRUM. Astfel încât ei au experimentat
direct felul în care vor duce învățarea spre copiii cu care vor lucra în anii școlari
viitori. 



EVALUARE

În edițiile anterioare ale Academiei, evaluarea se făcea la finalul acesteia cu scopul
de a susține decizia de continuare a participanților în programul de 2 ani. 

Acest an a fost primul în care s-au colectat și date inițiale (în modulului leading
learning) pentru verificarea progresului datorat programului de formare. Pe ariile
de leading self și change s-a considerat ca moment inițial evaluarea din selecție cu
intenția de a pilota un continuum în evaluarea de competențe.

Anul acesta am început academia cu 60 de participanți dintre care au finalizat
Academia 52 de viitori profesori și învățători. 

Punctele forte ale Academiei de Leadership și Pedagogie Digitală 2020 au reieșit: 
- dezvoltarea participanților în aria de leading learning, care are ca scop
dezvoltarea abilităților metodice de bază pentru a se putea integra rapid la
catedră odată cu începerea anului școlar.

- alte competențe precum folosirea feedbackului;

- dezvoltarea mentalității și a atitudinii pozitive în fața provocărilor.

planificare implementare evaluare



EVALUARE

Gândire analitică
(parte din competența gândire critică), unde participanții au avut în medie un scor
de 3,71, cu 11% mai mare decât scorul mediu din selecție (p=0.04).

Empatie
(construirea de relații), unde participanții au avut în medie un scor de 3,78, cu 20%
mai mare decât scorul mediu din selecție (p=0.005).

Pentru această evaluare a fost considerat ca momentul inițial selecția, unde
aceste competențe au fost evaluate în cadrul unui interviu individual ce a durat
aproximativ o oră și a implicat întrebări, situații ipotetice și jocuri de rol, iar scorul
a fost acordat ulterior de cei doi evaluatori prezenți la interviu. Evaluarea finală a
avut loc la finalul Academiei și s-a bazat pe observațiile făcute de-a lungul celor 6
săptămâni de academie de către tutor, mentor și facilitatorul cercului de reflecție.
Tutorul și mentorul au acordat scorurile într-o discuție comună, folosind aceeași
grilă de competențe din selecție, ușor adaptată contextului din Academie.

Rezultatul analizei de consistență internă Alpha Cronbach a arătat un indice de
0,93 în evaluarea finală.

LEADING  SELF  & LEADING  CHANGE

Folosire feedback
(parte din competența autoîmbunătățire), unde participanții au avut în medie un
scor de 3,96 (pe o scală de la 1 la 5), cu 12% mai mare decât scorul mediu din
selecție (p=0.07).

Mentalitate și atitudine în fața provocărilor
(parte din competența reziliență), unde participanții au avut în medie un scor de
3,68, cu 8% mai mare decât scorul mediu din selecție (p=0.04).



EVALUARE

Cadrul de evaluare în cazul acestei arii de dezvoltare a fost mult mai omogen de la
momentul inițial la cel final și poate fi folosit în mod mai concret pentru a
interpreta eficacitatea intervenției. 

Instrumentul folosit a fost unic de la un moment la altul și a fost construit special
pentru nevoile de evaluare din Academie. Momentul inițial de evaluare a fost
sesiunea de microteaching (simulare de predare) și prima zi din Academia Copiilor,
iar scorurile au fost acordate de mentori pe baza observărilor. Progresul ulterior a
fost observat de-a lungul celor 7 zile de ore cu elevii, iar evaluarea finală a fost
făcută în  conversații comune între tutori și mentori de la finalul academiei. 

Rezultatul analizei de consistență internă Alpha Cronbach a arătat un indice de
0,88 în evaluarea inițială și 0,92 în evaluarea finală.

LEADING  LEARNING

COMPETENȚE



EVOLUȚIA PE
SUBCOMPETENȚE

Toate subcompetențele au înregistrat creșteri semnificative statistic ale scorului
mediu între 24% și 36%. O singură subcompetență a ieșit din acest interval
„feedback asupra învățării” - cu o creștere de 49%.

Aria de leading learning a înregistrat un scor mediu de 3,40 - cu 32% mai mult
decât în evaluarea inițială. Cel mai mare progres a fost făcut pe competența de
evaluare, cu un scor mediu de 3,32 - cu 41% mai mult decât inițial - , acesta fiind un
rezultat vizat de către echipa de training prin accentul pus pe exit tickets.
Competențele de planificare și implementare au avut o creștere de 30%, respectiv
28% la final de Academia Copiilor. Media scorului inițial pentru toate
competențele a fost sub scorul 3, considerat minimum necesar pentru continuarea
în programul de 2 ani, iar toate competențele au înregistrat un scor final peste
acest mimim.



Printre punctele tari ale programului pilot Academia de
Leadership și Pedagogie Digitală de anul acesta se
numără:

pregătirea noii generații în utilizarea aplicațiilor digitale, ce urmau să fie
utilizate în academie și în Academia Copiilor; 
crearea contextelor pentru dezvoltarea autonomiei în învățare;
modelul GEAR cycle;
metodologia EduSCRUM;
monitorizarea și evaluarea procesului de învățare pe baza unui profil clar de
competențe;
formarea de echipe de profesori (EduSquaduri), care au lucrat împreună pe
toată perioada academiei;
rutina întâlnirilor de lucru și feedback pe produse bine definite, în funcție de
tematica fiecărui sprint;
procesul de analiză a modului de lucru în echipă și îmbunătățirea acestuia
ulterior;
practica pedagogică - context de consolidare a competențelor dobândite în
contexte de predare;
organizarea învățării în Google Classroom, accesul ușor și vizibil la învățare;
am avut alături experți din educație (Facultatea de Psihologie și Științe ale
Educației, școli de stat și școli private), experți din domeniul învățării digitale
(UiPath, Google, Profesorul Digital, EduApps), experți din domeniul leadership-
ului (coachi și formatori din business) și experți din zona de intervenție la firul
ierbii (Asociația Ovidiu Ro, Fundația Noi Orizonturi, InfinitEdu ș.a.);
crearea de contexte de interacțiune directă a profesorilor cu partenerii și
sponsorii Academiei în serile de comunitate și nu numai.
implicarea mai multor actori în procesul de sprijin pe care profesorii l-au primit
pe timpul academiei: mentori, tutori, traineri, profesori și alumni Teach for
Romania, voluntari, facilitatori, sponsori, echipa Teach for Romania.

PUNCTELE TARI ALE
ACADEMIEI PILOT?



CE VOM ÎMBUNĂTĂȚI?

Printre pașii următori pe care îi vom face în rafinare și
îmbunătățire a experienței de Academie se numără:

1

2

3

Diferențierea învățării în funcție
de nivelul de experiență și etapa

de învățământ vizată de profesorii
din program;

Introducerea de la început a
„pastilelor” de mișcare, atât de

necesare în contextul de învățare
în mediul online;

O interacțiune mai mare cu
părinții copiilor implicați în
Academia Copiilor;

Aplicarea etapelor din modelul
GEAR cycle pe o perioadă mai
lungă de timp;

Oferirea de mai multă autonomie
în procesul de învățare al

profesorilor.

4

5



CUM A ARĂTAT
ACADEMIA ÎN CIFRE?

Săptămâni de 
pregătire online

Ore de
training/workshop

Viitori învățători
și profesori

6 300 60

Traineri și
coachi

Ore de reflecție și
împărtășire

Ore de
comunitate

35 30 30

Școli
partenere

Copii
Clase online în

paralel

21 330 23



CUM A ARĂTAT
ACADEMIA ÎN CIFRE?

Ore de
mentorat

Ore de predare/
învățare

Tutori
Coordonatori

40 300 7

Mentori Facilitatori
Profesori

parteneri ai
claselor online

22 16 19

Voluntari

28



Verita International School

Alegerea Lilei de a susține Teach este „bucuria personală de a

contribui la procesul de autocunoaștere și la o stare de bine a unor

oameni care fac același lucru la rândul lor cu copiii cu care

lucrează”. Consideră că „liderul în educație” este un profesor

carismatic, care are curajul să schimbe, oriunde este, cu mijloacele

de care dispune.

TRAINERI ȘI
CONTRIBUTORI

OANA MOȘOIU
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

„Sunt alături de Teach for Romania în prima academie de pregătire

în format digital, pentru că apreciez modelul lor de intervenție care

pune accent pe ce se întâmplă în sala de clasă, pe ceea ce este în

mâinile profesorilor, adică în posibilitățile lor de acțiune.”

LILA VASILESCU

ANCA NEDELCU
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

„Teach for Romania a demonstrat în timp seriozitate,

responsabilitate și implicare consistentă în viața educației, a arătat

că se poate mai bine, mai altfel, acolo unde nimic nu părea că

funcționează. Ca urmare, doresc cu sinceritate succes acestei

aventuri, acestui proces plin de provocare și sens pedagogic!”



PETRUȘ CINDEA
Grow Space International

Petruș este de părere că „nu există succes în afaceri fără a investi

în oamenii tai”, iar noi suntem de părere că nu există succes în

educație fără a investi în profesori. Cu o experiență de peste 25 de

ani în roluri de conducere din diferite companii românești. Petruș

Cindea are răspunsurile la întrebările profesorilor ce vor forma

următoarea generație de profesori și îi va îndruma pe aceștia în

procesele de introspecție și descoperire de sine, pentru a putea

ajunge la cea mai bună versiune a lor.

MARIUS LUCA
Verita International School

Marius se regăsește pe deplin în viziunea, misiunea și valorile

promovate și întrupate de echipa Teach for Romania. „Vin, așadar,

să împărtășesc echipei Teach, viitorilor profesori, despre

experiența acumulată în practica personală și în încercarea de a

implementa mindfulness în școala Verita.

ANDY SZEKELY
Trainer, Speaker, Autor, Antreprenor

„Aleg să fiu alături de Teach for Romania dintr-un motiv foarte

simplu: ceea ce fac astăzi se datorează frustrării pe care am simțit-

o în școală. Am terminat școala punându-mi încă o întrebare: de ce

am făcut-o? Văzându-i însă pe profesorii Teach for Romania la

treabă, am rămas mișcat. Teach for Romania nu este doar o școală

pentru copii, este o școală pentru oameni mari, întrucât profesorii

de la Teach for Romania trec printr-un sistem de educație de doi

ani de zile, în care este imposibil să nu te dezvolți ca lider.”



OLIMPIA MEȘA
Book to CoursesTM Online School

Olimpia este designer-ul de curs care se află în spatele unor sute

de programe corporative educaționale de succes, traduse în peste

20 de limbi. În paralel, în cadrul Book to Courses™ Corporate

Learning School, ea livrează cursurile Creating Cutting Edge

Corporate Courses dedicate traineri lor, consultanților și

profesioniștilor în HR. Colaborarea cu Teach for România vine din

dorința sa de a împărtăși oamenilor secretele neuroștiintei privind

învățarea, secrete care speră că vor îndrepta cât mai mulți copii

spre un viitor mai bun, prin intermediul profesorilor lor.

MIHAELA TĂBĂCARU
New School Norvegia

„Mă alătur comunității Teach datorită pasiunii de neoprit de a face

bine  - nu doar copiilor, dar și oamenilor pe care îi formează -, cât și

pentru determinarea cu care se ridică din cenușă indiferent câte

obstacole li se pun. Educația de calitate are nevoie de oameni de

calitate, și cei din Teach sunt de un profesionalism debordant,

autentic și nescorțos.”

ANDREEA ALEXANDRESCU
Verita International School

„Am ales să vin aproape de Teach din dorința de a contribui la o

schimbare profundă a sistemului de învățământ din România și cu

speranța că voi putea împărtăși din informația și practicile

acumulate, cu cât mai mulți profesori, părinți și copii.”



MARIA GHEORGHIU

Co-fondator și Director Executiv al Asociației OvidiuRo

Prima inițiativă a asociației OvidiuRo a fost Programul Fiecare Copil

în Grădiniță, având scopul de a încuraja prezența la grădiniță a

celor mai săraci copii, prin acordarea de tichete sociale. Apare,

astfel, un program de interes național, finanțat de la bugetul de

stat. În prezent,  Maria coordonează programele OvidiuRo ce au ca

scop crearea unei infrastructuri pentru educație de calitate în

comunitățile sărace și susține ateliere de formare pentru profesorii

preșcolarilor din medii defavorizate.

IOANA GHIGA
Alumnă Teach for Romania

„Am ales să vin alături de Teach și ca trainer, după doi ani

memorabili petrecuți ca profesoară susținută de program, cu care

rezonez profund la nivel de valori, viziune și misiune. Am găsit în

această organizație cea mai mare concentrație de profesioniști

dedicați educației din România și e o bucurie și o provocare

permanentă pentru mine să cresc și să inovez împreună cu ei.”

OANA MORARU
Școala Helikon

Oana Moraru este profesor în învățământul primar și preșcolar,

profesor de limba română și limba engleză, formator,

coordonatoarea platformei Vocea Părinților și manager al școlii

Helikon.



IOANA SĂNDULEASA MOHOLEA
UiPath

„Schimbarea pornește de la educație de calitate. Nu doar accesul la

informația potrivită contează, dar și viziunea și valorile la care se

aliniază și mai ales, comunitatea. Este unul dintre cele mai

ambițioase proiecte pe care le știu azi, adună oameni cu care

rezonez puternic la nivel de concepte și modalitate de acțiune.”

MONICA ANASTASE
Improvisneyland

„Cred foarte mult în impactul real pe care programul îl are în

comunităţile unde se desfăşoară şi am foarte multă admiraţie

pentru cei care decid să facă parte din povestea aceasta.” Monica

este actriţă, trainer în trupa Improvisneyland şi fondatoarea

!MPRO – Festivalul Naţional de Improvizaţie. A jucat şi susţinut

ateliere la festivaluri internaţionale precum cele din Tallinn,

Goteborg, Dublin şi Amsterdam şi a studiat alături de maeştri

improvizatori precum Keith Johnstone, Joe Bill sau Jill Bernard.”

PAVEL BÂRSAN
Improvisneyland

„Am ales să vin alături de Teach for Romania, deoarece simt că atât

eu, cât și voi credem în aceleași lucruri, și vrem să facem bine în

același mod. Îmi face plăcere să le ofer oamenilor și o altă

perspectivă – una artistică – și să-i fac curioși și în legătură cu

anumite unelte inedite: acelea ale spontaneității și intuiției.”



MARIA KOVACS
Fundația Noi Orizonturi

„Am ales să mă apropii de Teach for Romania pentru a pune umărul

la eforturile sale de a oferi educație de cea mai bună calitate

copiilor din medii marginalizate.”

DANIELA STOICESCU
Infinit Edu

„InfinitEdu este o rețea de profesori activi din toată țara. Sunt

oameni pasionați, cărora le pasă și care țintesc dragul de a veni la

școală. Așadar, avem același scop cu Teach for Romania. Aspirăm

spre titlul de profesori transformaționali și ne dorim schimbarea

educației din România. Contextul actual ne-a determinat să ne

lipim de cei asemeni nouă și să acționăm pentru lucrurile în care

credem, cum este echitatea în educație.”

CONSTANTIN LOMACA
Teaching for Thinking - Germania

„Lider în educație include: lider la clasă, ca profesor/ învățător ce

facilitează și monitorizează învățarea; lider ca membru al

comunității ce are o responsabilitate în formarea personalităților

indivizilor ce vor constitui noile generații; lider ca formator și

inițiator de proiecte (nu numai școlare-academice, ci și civice și

sociale). Mă bucur că am ocazia să pot face parte din această

minunată inițiativă, cu care îmi identific majoritatea dorințelor și

speranțelor mele educaționale!”



MĂDĂLIN MANDIN
Improvisneyland

„Teach for Romania reprezintă mentorul pe care eu nu l-am avut în

școală, iar copiii de astăzi au posibilitatea să vorbească cu el, să

crească alături de el, să gândească alături de el, să fie ascultați și,

nu în ultimul rând, apreciați.”

LAURA IERULESCU
„Teach for Romania reprezintă un spațiu extraordinar de creștere

și de învățare, iar eu sunt foarte fericită că pot face parte din

povestea aceasta minunată.”

CLAUDIA IONESCU
Școala Gimnazială nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa,

Dâmbovița

„Cred în Teach. Cred în puterea sa transformațională. Îmi place și

mă motivează tinerețea, entuziasmul și dorința de a învăța și de a

progresa a celor pe care Teach îi pregătește pentru a deveni lideri

în educație. Am ales să susțin Teach și în acest an pentru că aici

învăț permanent, găsesc idei pentru școala mea și, mai ales, lucrez

cu oameni minunați și dedicați educației cu care împărtășesc valori

comune. Toți credem în puterea educației.”

ANA MARIA RUSU
Profesor MERITO

„Teach for Romania este de departe pentru mine singurul sunet

care, odată emis, are ecou.”



OANA CHISALOM
Profesorul Digital

„La mine a vibrat tare autenticitatea echipei Teach for Romania.

Încă din primele interacțiuni mi-a fost clar că misiunea și valorile

Teach nu sunt simple vorbe. Ele sunt profund integrate în

comportamentele, acțiunile și mindset-ul echipei.”

ANA MEDEȘAN
Profesorul Digital

„Am ales să mă alături organizației, pentru că Teach a ales calea

transformării și pentru că rezonăm valoric atât de mult. Inovare,

Învățare, Impact, Împărtășire, Colaborare, Curiozitate și muult

sens. Toate cu bucurie.”

PAUL OLTEANU
MindArchitect.ro

„Pentru mine, o misiune personală și profesională de profunzime

este să sprijin oameni și organizații în efortul lor de a comunica mai

bine, a se cunoaște autentic și a face zi de zi pași către cea mai

bună variantă a lor. Cred că putem fi arhitecții minții noastre

oricând și, cu cât înțelegem mai multe despre cum funcționează

aceasta, cu atât o putem modela să ne servească mai bine. 

Frumuseţea creierului nostru e că este universal. Doar educaţia şi

cultura ne diferenţiază!”

IRINA ITU
Profesorul Digital

„Am ales să vin aproape de Teach, deoarece mă inspiră

angajamentul vostru pentru dreptul fiecărui copil la o educație de

calitate, fie ea în mediul digital, fizic sau la distanță.”



MĂDĂLINA CUCU
The Forge Spirit

„La mine a vibrat tare autenticitatea echipei Teach for Romania.

Încă din primele interacțiuni mi-a fost clar că misiunea și valorile

Teach nu sunt simple vorbe. Ele sunt profund integrate în

comportamentele, acțiunile și mindset-ul echipei.”

MIHAI IVAN
The Forge Spirit

„Am ales să mă alătur organizației Teach for Romania, deoarece

vreau să fac parte din schimbare. Organizația a arătat că se poate și

altfel în toți anii ei de activitate.”

BIANCA DRAGU
Profesorul Digital 

„M-au atras misiunea Teach și oamenii care o urmează atunci când

am hotărât să mă alătur academiei. Copii deveniți adulți vor avea o

perspectiva mult mai sănătoasă asupra vieții si societății. Așa chiar

vom schimba lumea!”

EDUARD MAILAT
The Forge Spirit

„Am ales să mă alătur organizației Teach For Romania pentru a

transmite beneficiile educației prin mișcare și pentru a contribui la

schimbare împreună într-o manieră sănătoasă.”



RADU CIORNICIUC
Regizor film documentar „Acasă”

“Acasă, My Home” este documentarul său de debut, premiat la

numeroase festivaluri de film internaționale, care încearcă să

răspundă la întrebarea: „Ar trebui să impunem concepția noastră

despre fericire, oricât de lăudabilă ar putea fi, celor care nu doresc

să o îmbrățișeze?”

CĂTĂLINA LEUCA
Coach

„Teach for Romania a fost și rămâne pentru mine o organizație

dedicată trup și suflet misiunii sale. Cu toate piedicile, sincopele,

confuziile, oamenii din Teach - atât profesorii, cât și angajații care

lucrează pentru susținerea programului -, caută oameni și soluții.

Cred că asta e ceea ce m-a atras pe mine și ce îi atrage și pe alții

alături de acest grup de oameni integri și curajoși.”

RALUCA NEGULESCU BALACI
Uipath Foundation

„Teach for Romania este partenerul strategic al UiPath Foundation

în ceea ce privește capacitarea învățătorilor și profesorilor din

comunități vulnerabile pentru a susține copiii să-și înțeleagă și să-și

dezvolte potențialul prin acces la educație de calitate. Dincolo de

alinierea misiunilor noastre, susțin personal investiția în viitor prin

educație pentru copiii vulnerabili.”

RALUCA ILAȘ
Școala de Circ

„Sunt alături de Teach pentru că este unul din puținele proiecte

educaționale din România care pleacă de la nevoile reale ale

comunităților rurale și vine cu o soluție de impact pe termen lung.”



MENTORI

MĂLINA  FLOCEA
ALUMNĂ TEACH 

FOR ROMANIA

IASEMIN  

AGI-MURAT
ÎNVĂȚĂTOR G6

EMILIA DINICĂ
ALUMNĂ TEACH 

FOR ROMANIA

MIHAELA  BUCȘA
ALUMNĂ TEACH 

FOR ROMANIA

COSMINA  DRANGA
ALUMNĂ TEACH 

FOR ROMANIA

NASTASIA  

ALEXANDRU
ALUMNĂ TEACH 

FOR ROMANIA

FLORENTINA  

TITULEAC
ALUMNĂ TEACH 

FOR ROMANIA

MARIUS  BOGDAN
ALUMN TEACH 
FOR ROMANIA

DIANA  BÂSCĂ
ÎNVĂȚĂTOR G6



MENTORI

GIANINA  BADIU
ÎNVĂȚĂTOR G6

LIVIA  BEREVOIANU
ÎNVĂȚĂTOR G6

MARIA  

PRISECARU
ÎNVĂȚĂTOR G6

GABRIEL  

RĂDUCANU
PROFESOR G6

CONSTANTIN  

COJOCEA
ALUMN TEACH 
FOR ROMANIA

ANDREI  
PAPADACHE
ALUMN TEACH 
FOR ROMANIA

IULIANA  OPREA
ÎNVĂȚĂTOR G6

OLGUȚA  MOISE
ALUMNĂ TEACH 

FOR ROMANIA

GINA  NECHIFOR
ÎNVĂȚĂTOR G6



MENTORI

LIVIA  CATINCA
ALUMNĂ TEACH 

FOR ROMANIA

ALINA  ANGHEL
ÎNVĂȚĂTOR G6

ANA  MARIA  GOGÎȚĂ
ALUMNĂ TEACH FOR

ROMANIA

IASEMIN
AGI-MURAT

ÎNVĂȚĂTOR G6

EMILIA  DINICĂ
ALUMNĂ TEACH
FOR ROMANIA

MARIA
PRISECARU

ÎNVĂȚĂTOR G6

FACILITATORI



FACILITATORI

MIHAELA  MURGOCI
ALUMNĂ TEACH 

FOR ROMANIA

MĂDĂLINA  

HORNEȚ
ÎNVĂȚĂTOR G6

GABRIEL  LEONARD  

SÎRBU  

ÎNVĂȚĂTOR G6

IOANA  PANĂ  

CORDOȘ
ÎNVĂȚĂTOR G6

IULIANA  SESCU
ÎNVĂȚĂTOR G6

IOANA  GHIGA
ALUMNĂ TEACH 

FOR ROMANIA

ALEXANDRU  ROȘU
ALUMN TEACH 
FOR ROMANIA

SIMONA  IONIȚĂ
ÎNVĂȚĂTOR G6

IULIANA  PREFIT
ALUMNĂ TEACH 

FOR ROMANIA



FACILITATORI

SILVIA  PĂTRAȘCU
ALUMNĂ TEACH 

FOR ROMANIA

ALEXANDRA
RUCSĂNDESCU

ÎNVĂȚĂTOR G6

FLORENTINA
TITULEAC

ALUMNĂ TEACH
FOR ROMANIA

VALENTIN  NEGOI  
ALUMN TEACH 
FOR ROMANIA

RALUCA  

STRÎMBEANU
ALUMNĂ TEACH 

FOR ROMANIA

TIBERIU  DOLHA
ÎNVĂȚĂTOR G6

PROFESORI PARTENERI



PROFESORI PARTENERI

OTILIA  CHISELEV
ALUMNĂ TEACH 

FOR ROMANIA

ROXANA  

MARINESCU
ÎNVĂȚĂTOR G6

NINA  JIPA  

ÎNVĂȚĂTOR G6

MIHAELA  MURGOCI
ALUMNĂ TEACH
FOR ROMANIA

MONICA  

ȘURUBARIUU
ÎNVĂȚĂTOR G6

MIHAELA  BUCȘA
ALUMNĂ TEACH 

FOR ROMANIA

LIVIA  CATINCA
ALUMNĂ TEACH
FOR ROMANIA

IOANA  PANĂ  

CORDOȘ
ÎNVĂȚĂTOR G6

GINA  NECHIFOR
ÎNVĂȚĂTOR G6



PROFESORI PARTENERI

CAMELIA  BRIȘAN
PROFESOR G6

ANA  MARIA  CÎRȚU  

ÎNVĂȚĂTOR G6

ALEXANDRA  JALBĂ
ÎNVĂȚĂTOR G6

DIANA  ILIE
ALUMNĂ TEACH 

FOR ROMANIA

CRISTIAN  PETRESCU
ALUMN TEACH
FOR ROMANIA

ELENA  BADEA
ALUMNĂ TEACH
FOR ROMANIA

GIANINA  BADIU
ÎNVĂȚĂTOR G6

GABRIEL  

RĂDUCANU
PROFESOR G6



SPECIALIȘTII  NOȘTRI

ALINA  

ANDRONESCU
TUTOR COORDONATOR

ANCA  POPA  

TUTOR 
COORDONATOR

IONELA  

MUNTEANU  

TUTOR COORDONATOR 

CRISTINA  CONSTANTIN
TUTOR 

COORDONATOR

MIRELA  ȘTEȚCO
DIRECTOR

TRAINING&SUPPORT

GABRIELA  DIMA  

TUTOR 
COORDONATOR

AGNES  ȚOLESCU
SPECIALIST 

EVALUARE IMPACT

CARMEN  VLAICU
MANAGER 

PARTENERIATE ȘI RELAȚII
INSTITUȚIONALE

CRISTINA  ȘERBAN  

TUTOR 
COORDONATOR



SPECIALIȘTII  NOȘTRI

COSTIN  

CORBEANU
MANAGER 

RECRUTARE

AURA  STAN  

DIRECTOR PROGRAM

ANDREI  
HULTOANĂ
SPECIALIST 

CANDIDATE JOURNEY

ANCA  

MĂRGINEANU
COORDONATOR

COMUNITATE ALUMNI

ANDREEA  ROMEGHE  

SPECIALIST 
PARTENERIATE ȘI RELAȚII

INSTITUȚIONALE

COSMINA  

SCHIAU
SPECIALIST 

CANDIDATE JOURNEY

VLAD  ALEXE  

ORGANIZATIONAL
DEVELOPMENT DIRECTOR

MARA  NICULESCU
MANAGER FUNDRAISING 



ACADEMIA COPIILOR

Academia Copiilor reprezintă partea practică din Academia de Leadership și
Pedagogie Digitală, prin intermediul căreia profesorii participanți au oferit
educație relevantă pentru 330 de copii din comunități vulnerabile cu acces limitat
la resurse și oportunități.

CE  ESTE?

Formare profesori transformaționali, pentru a produce învățare indiferent de
circumstanțe;
Formare elevi, cu accent pe competențe transversale, care susțin învățarea;
Formare mentori: dezvoltare de competențe pentru alumni și participanți.

Concomitent au fost gestionate trei procese de învățare:

1.

2.
3.



ACADEMIA COPIILOR ÎN
CIFRE

zile de educație
online

copii comunități rurale
dezavantajate

7 330 21

clase online în
paralel

profesori și
învățători

Ore de învățare
sincron

23 54 480

kituri de învățare
livrate copiilor

peste

școli implicate
330 330 21  

părinți/bunici
implicați în proces



FEEDBACK
PARTICIPANȚI

„A fost o experiență grozavă, un

carusel de emoții și un amalgam

de frustrări și momente de aha.

Vă sunt recunoscătoare pentru

cum am crescut în perioada asta.

Mulțumesc, Teach, mentori,

traineri, echipă !”

„Deși sunt în sistemul românesc de 20 de ani, atitudinea de genius

magister nu a cimentat în mine convingerea că nimic nu mai este

nou sub soarele didacticii mele. Viziunea Teach este una firească, a

întregului: minte, trup și suflet. Vrei să fii un profesor mai bun

pentru elevii tăi? Adresează-te lui holistic. Neuroștiința, mindsetul

de creștere, analiza tranzacțională, brain based learning – toate

sunt instrumente prin care viziunea ta despre abordarea didactică

deviază de la modul parcurgerii conținuturilor din programă către

atitudinea “niciun copil în urmă”. Învățarea s-a produs grație

oamenilor minunați din squad-urile noastre, mentorilor, tutorilor,

facilitatorilor, voluntarilor, echipei Teach for Romania. Un lucru e

limpede: acum suntem varianta noastă cea mai bună de la intrare în

Academie. ”

„Mă simt cu totul alt om. Am mare

încredere că voi fi și mai aproape

de copii și de nevoile lor, grație

Academiei și oamenilor minunați

care au făcut posibile toate aceste

contexte de învățare, descoperire,

transformare. Mulțumesc!”

ANCA BARBU



FEEDBACK
PARTICIPANȚI

-       

Un rezultat pe care îl consider cel

mai de impact: Să facem asta

online. E dovada clară că se pot

face multe așa și că putem crește

eficiența unor procese fără să

mai stăm pe drumuri sau în

discuții care inevitabil se întind și

în alte direcții.

Unul din ”aha”-urile mele în

Academie este că online-ul nu mai

este o alternativă, o alegere, ci e

parte integrantă în procesul de

învățare (construim pe el, cu el,

repoziționându-ne).

Ați reușit să schimbați în mine

într-o vară ce sistemul nu a

reușit în 23 de ani.

Vă mulțumesc!



FEEDBACK MENTORI

Am învățat împreună cu

"mentee"-ii mei să adaptăm ce

scrie în programă că „trebuie” să

facem, la ceea ce ne dorim noi să

facem și la ceea ce înțelegem noi

că își doresc copiii, pentru a da

valoare timpului pe care îl

petrecem împreună.

„Cel mai bun mod de a fi mentor în Academie este să fiu cât se poate de atentă

și de a mă provoca să găsesc acele întrebări care le vor accelera procesul de

învățare și de conștientizare – și mai puțin de a le spune eu ce să facă, mai mult

despre a le oglindi anumite momente din lecție sau din afara lecției prin care ei

singuri să își găsească răspunsul. Mi-a plăcut acest rol foarte mult.

M-a motivat în propriul meu proces din toamnă și vara următoare sper să fiu

din nou primită ca mentor! Rămân cu foarte multă inspirație. Am învățat, la

rândul meu, foarte multe de la învățătoarele cu care am lucrat. Le-aș spune să

accepte această provocare de a fi la catedră, să o îmbrățișeze, pentru că este

singura modalitate prin care se pot bucura cu adevărat de ea.”

Am redescoperit cât de fain e să

lucrezi cu oameni interesați,

oameni care autentic vor să se

dezvolte personal. Am și avut

norocul să lucrez cu 3 persoane

extraordinare din punctul meu de

vedere. Foarte probabil voi mai

re/aborda astfel de roluri.

NASTASIA ALEXANDRU



FEEDBACK COPII



POVESTEA ACADEMIEI
(COPII)LOR

„Cel mai mult mi-a plăcut că

în perioada asta au fost

colegii mei toți, până și cei

care nu veneau la școală și

asta m-a mirat și într-un fel

m-a și bucurat. Am fost

fericit că au intrat și ei”,

Gabriel, clasa a IV-a.

Academia Copiilor pe BLOG

AICI

https://teachforromania.org/academia-copiilor/


Ediția a VII-a din Academia de Leadership și Pedagogie 2020 a avut concept de
comunicare dedicat - „Ne conectăm real în mediul digital” - concept cu al cărui
mesaj ne-am indentificat cu toții (profesori, staff,  alumni etc.). În plus, am avut
frame de Facebook dezvoltat de prietenii de la Profesorul Digital.

APARIȚII MEDIA

SOCIAL MEDIA |   IULIE-AUGUST 2020 SEPTEMBRIE 2020

Articole media: 45 articole online 

Interviuri radio:
5 interviuri: 2 Radio România Cultural (Iulia Pielmuș;
Georgiana Giba), 2 Magic FM (Gabriela Dima;
Valentina Govoreanu), 1 Itsy  Bitsy (Cristian
Gheorghe) 

Menționare TV: 1 - ProTV (Gabriela Dima)

Menționări externe 
Facebook:

44 (România Pozitivă, Florin Ghindă, Scoala pe net,
Edu Networks, Stiri.ong, Olimpia Mesa,  Cristian
Florea,  Uipath Foundation, Educatie privata, Oana
Dimofte, Magic FM Qdays Educational Holidays,
AIESEC Romania, Paul Lungeanu, The FORGE Spirit,
Ana Medesan, Cora Office Solutions, Ramona
Strugariu, Bitpress, Birou europarlamentar Ramona
Strugariu - Bârlad,  Digital Nation, Doneaza Simplu,
PlaYouth, Edu Apps, Fondul Științescu Brașov,
Laborator Scolar Mobil

Newslettere externe:
8 (Decât o Revistă-2, Gala Societății Civile-1,
Revista BIZ-1, Auzim de Bine-1, Amcham-1 și
Tritech Group-2)



România Pozitivă: link Agerpres: link

IașiFun, Ziarul de Iași: link Revista BIZ: link

Magic FM: link Radio România Cultural: link

APARIȚII MEDIA

http://www.romaniapozitiva.ro/romania-pozitiva/teach-for-romania-lanseaza-prima-academie-de-pedagogie-digitala-din-romania-dedicata-profesorilor-din-sistemul-de-invatamant-public/
https://mobile.rompres.ro/comunicate/2020/07/13/comunicat-de-presa-teach-for-romania--539121
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/teach-for-romania-lanseaza-prima-academie-de-pedagogie-digitala-din-romania-dedicata-profesorilor-din-sistemul-de-invatamant-public/184605/
https://www.revistabiz.ro/teach-for-romania-lanseaza-o-academie-de-pedagogie/
https://www.magicfm.ro/thrive/7177/Gabriela-Dima-Teach-for-Romania-Ne-asteptam-la-o-combina-ie-intre-inva-amantul-clasa-si-conectarea-cu-copiii-in-mediul-online?fbclid=IwAR0LsHbvCQBxmZULRsrjye6oWG2y0Mt3oRbKYx0OkgQGNaD7OE3nHom0K1A
https://radioromaniacultural.ro/teach-for-romania-lanseaza-prima-academie-de-pedagogie-digitala-din-romania-dedicata-profesorilor-din-sistemul-de-invatamant-public/


INTERACȚIUNI ONLINE
*Analizele au fost făcute pentru perioada iulie-august 2020

Postarea cu reachul cel mai
mare a fost lansarea

academiei cu 14,358 people
reached.

Postarea cu cele mai multe
like-uri este cea cu Romanian

United Fund:
733 reactions

8,070 people reached

Postarea cu cel mai mare
număr de engagement a fost

albumul foto G7 cu 3,673
engagements.

A avut: 1 759 reactions,
shares&comments.

Facebook: + 705 likes și 787 followers

Instagram: + 110 followers

LinkedIN: + 651 adepți

Youtube: + 19 subscribers

Most reached Engagements
Most liked

https://www.facebook.com/teachforromania/posts/3408718885805043
https://www.facebook.com/teachforromania/posts/3495615973782000
https://www.facebook.com/teachforromania/photos/a.3417676354909296/3417676554909276/?type=3


Most viewed video

Video-ul sau live-ul cu numărul

cel mai mare de vizualizări a fost

din community immersion-

dezbaterea filmului documenta

„Acasă”.

Au fost 4,778 views cu un reach

de 12,412 persoane și 1,267

engagements (reactions, shares,

comments)

FACEBOOK VIDEO HIGHLIGHTS
Au fost 4 live-uri și 6 video-uri publicate pe parcursul Academiei. 

WEBSITE ANALYTICS

2020
Page views: 13,865 

Users: 4,147
New users: 3,851
Sessions: 6,058

2019
Pageviews: 7,567

Users: 2,313
New users: 2,239
Sessions: 3,399

MAILCHIMP 
New subscribers: +39

https://www.facebook.com/teachforromania/videos/310237790006616/


ECHIPA ACADEMIEI

ANA  MARIA
GRĂDINARIU
COORDONATOR

ACADEMIE

MIRELA  ȘTEȚCO
DIRECTOR

TRAINING&SUPPORT

LAVINIA  TURCU
SPECIALIST 
OPERAȚIUNI

GIORGIANA  

AȘTEFANEI  
SPECIALIST MARKETING

ȘI COMUNICARE

IULIANA  PIELMUȘ
DIRECTOR EXECUTIV

GEORGIANA  

CUREA
DIRECTOR 

OPERAȚIUNI

MIHAI  ANGHEL
MANAGER FINANCIAR

BOGDAN  BAN
ASISTENT MANAGER

FINANCIAR

FABIOLA  ISTUDOR  

SPECIALIST DIGITAL
MARKETING



Această experiență a fost posibilă datorită partenerilor noștri strategici – UiPath
Foundation, Lidl România, Romanian American Foundation și NN, ai partenerilor
noștri principali – UniCredit Bank, P&G, GroupM, Raiffeisen Bank și ai sponsorilor
programului Teach for Romania. 

MULȚUMIRI:

Profesorul Digital ne-a susținut direct în regândirea și dezvoltarea Academiei de
Leadership și Pedagogie Digitală, cât și în implementarea acesteia și a modului de

învățare colaborativă. 

EduApps a sprijinit participanții în folosirea tehnologiei pentru învățare. 

Rezultatele acestui „împreună, în inovația pentru educație”, le-am

măsurat prin calitatea realizărilor copiilor educați de absolvenții

Academiei și prin calitatea modelului de învățare pe care îl putem oferi

sistemului de educație din România.



PARTENERI STRATEGICI

PARTENERI PRINCIPALI

PARTENERI

SPONSORI



PARTENERII  ACADEMIEI

PARTENERI
EDUCAȚIONALI



ÎMPREUNĂ CONSTRUIM
MODELE PENTRU VIITOR!

MULȚUMIM!

CONTACT: 

Clădire BOB Tower, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, București;

EMAIL: office@teachforromania.ro

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

Presă: presă@teachforromania.ro


