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MOTIVAȚIA NOASTRĂ
50% dintre candidații pentru examenul
de titularizare ca profesori nu obțin
notă de trecere

mai mult de 20% dintre elevii români
abandonează școala înainte de a finaliza
studiile superioare obligatorii
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42% din populația României se află în
situația de analfabetism funcțional

30% dintre elevii de clasa a 8-a obțin note mai
mici de 5 la examenul de capacitate

50% dintre copiii din România sunt expuși
sărăciei și excluderii sociale

Doar 50% dintre absolvenții clasei a 12-a obțin
notă de trecere la examenul de bacalaureat în
anul absolvirii1

Pentru orice tânăr din România, Teach for Romania oferă acces la educație și
educația și mediul în care crește sunt experiențe de învățare copiilor care au cea mai
mare nevoie de ea și îi sprijină în valorificarea
cruciale în alegerea opțiunilor sale potențialului lor maxim.
de viață. Calitatea educației pe care
acesta o primește până la vârsta Misiunea noastră
de 15 ani este determinantă pentru Teach for Romania recrutează români valoroși, îi
pregătește ca învățători sau profesori model și îi
parcursul său ulterior în viață.
Un dascăl poate face diferența în viața unui copil
cu o situație socială dificilă. Cu toate acestea,
prestigiul redus al profesiei și condițiile adeseori
dificile de predare descurajează cele mai
promițătoare talente ale României să-și aleagă
meseria de dascăl.

Viziunea noastră:

Fiecare copil din România ar trebui să aibă acces
la opțiuni de viață prin educație de calitate,
indiferent de regiunea din care provine, tipul de
școală la care are acces sau statutul său socioeconomic.

sprijină pentru a deveni factori de transformare în
educație.

Selectăm cei mai buni candidați și îi pregătim
pentru a deveni învățători și profesori
transformaționali. Îi sprijinim în găsirea unui
post într-o școală vulnerabilă și, timp de doi ani,
îi susținem să lucreze cu copiii și să acționeze ca
lideri în comunitate.
Impact
transformațional
în
sistemul
educațional românesc, la scară largă și pe
termen lung

După cei doi ani de predare, învățătorii și
profesorii, deveniți alumni Teach for Romania,
sunt susținuți activ să producă schimbări pozitive
în educație, fie direct în sistemul educațional
formal, fie lucrând în domenii conexe acestuia.
Parte dintr-o rețea globală
Teach for Romania face parte din rețeaua Teach
for All, care cuprinde astăzi peste 40 de țări de
pe 5 continente. Teach for All susține partenerii
locali în schimbarea contextului educațional.
Profesori, alumni și angajați din rețea își
adaptează soluțiile la contextul local și, astfel,
realizează inovații ce pot fi împărtășite pentru a
accelera progresul în toată rețeaua.
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SUSȚINERE ȘI RECUNOAȘTERE

Modelul Teach for Romania a servit drept inspirație pentru implementarea unor noi politici guvernamentale. În februarie
2016, prim-ministrul Dacian Cioloș a anunțat implementarea de măsuri inspirate de modelul Teach for Romania, ca parte
din Pachetul Anti-Sărăcie.
„În ultimii doi ani, la nivelul comunităților dezavantajate în care s-a
derulat, programul Teach for Romania a reușit să inspire absolvenți de
excepție pentru a îmbrățișa cariera de dascăl și să arate că schimbarea
este posibilă în și prin educație. Oferind modele, oportunități de dezvoltare
a competențelor și inovând procesul didactic, tinerii implicați în program
au generat adevărate oportunități pentru o viață de calitate în rândul
elevilor. Îi asigur de prețuirea mea pe toți cei implicați până acum în
programul Teach for Romania și îi urez mult succes generației de profesori
care vor începe să schimbe destine din anul școlar 2016-2017.”

PREMII

Klaus Iohannis,
Președintele României

„Activitatea Teach for Romania mi se pare semnificativă din mai multe
puncte de vedere. Vă sprijinim şi sunt convins că, mai devreme sau mai
târziu, veți contamina acest mod de a lucra cu copiii și în felul acesta vom
reuși să depășim anumite rigidități pe care încă le mai avem în sistemul de
educație din România.”
Dacian Cioloș,
Prim-ministrul României
Declarație din cadrul conferinței
Impactul Nostru în Educație, 3 iunie

2015

Premiul „Cel mai bun proiect de sponsorizare a unei
companii”, obținut împreună cu Vodafone România pentru
proiectul Leading Change, Contributing to Education
al organizației Teach for Romania, în cadrul Galei Oameni
pentru Oameni.

2016

Alexandru Moraru, Fundraiser Teach for Romania, obține
premiul pentru „Cel mai bun fundraiser”, în cadrul Galei
Oameni pentru Oameni.
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IMPACTUL TEACH FOR ROMANIA ÎN CIFRE
Progres în al doilea an de implementare

2014-2015

2015-2016

Școli

15

33

Județe

7

11

2.500

3.700

Profesori

18

37

Angajați

7

15

Copii
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HARTA PROFESORILOR TEACH FOR ROMANIA
2015 - 2016
Brașov

Vrancea

Alexandra Vlad | Învățător

Lăcrămioara Băltăreț | Învățător

Cosmina-Mariana Dranga | Biologie
Constantin Alin Milu | Învățător
Teofil Pârvu | Biologie
Denis-Elena Cotea| Matematică

Ilfov
Iulia Călin | Geografie
Raluca Moldoveanu | Limba română

Prahova

Ana-Maria Mihai | Limba engleză

Cosmina Dumitru | Limba franceză

Silvia-Georgiana Pătrașcu | Limba engleză

Iulia-Elena Mărculescu | Învățător

Marius-Ciprian Bogdan | Limba română
Ana- Maria Andronache | Limba română

Argeș
Alina Andronesu | Biologie
Felicia Elena Ionescu | Învățător

Galați
Cătălina Ranga (Brânză) | Învățător

Dâmbovița
Călărași

Mădălina Vişan-Cozac | Învățător
Gabriela-Lavinia Niță | Consiliere

Ivona-Elena Dumitrache | Limba română
Andrei Papadache | Istorie
Ramona-Maria Diac | Istorie

Olt

Anca Mărgineanu | Matematică

Laura Barbu | Limba Franceză

Cristina Sînziana Buliga | Limba engleză
Cristina Elena Constantin | Consiliere

București

Emilia Dinică | Educație plastică

Ana Dobrescu | Învățător

Iulia Zecheru | Limba română

Ioana Terente | Învățător

Alexandra Ionela Hristea | Învățător

Sînziana Badea | Învățător
Ada Barbu | Învățător
Vasile Brașovanu | Învățător

Ialomița
Ionela Munteanu | Limba engleză

Angela Dimișcă | Învățător
Ciprian- Mihai Zecheru | Limba engleză
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COMUNITĂȚILE ÎN CARE ACTIVĂM
Învățătorii și profesorii Teach for Romania predau în școli din comunități dintre cele mai diverse. Toate au însă în comun același lucru: copiii
pentru care perspectivele de viitor sunt reduse. Opțiuni de viață prin educație de calitate pentru fiecare copil din România? Teach for Romania
este aici să spună “da, se poate!”.
Fundeni, Călărași
La 25 de km de București există Comuna Fundeni,
județul Călărași. Populația sa nu depășește 4000
de oameni, iar 40% dintre aceștia sunt romi.
Această comunitate se află într-o zonă cu mult
potențial, dar este și foarte vulnerabilă. Este
necesară implicarea unor oameni cheie, cum ar
fi profesorii, părinții și comunitatea în procesul
educațional al copiilor, pentru a soluționa câteva
dintre aceste probleme:
- absența activităților extrașcolare, culturale
sau sociale în viața comunității;
- rata de abandon școlar de 10% și performanțe
școlare scăzute, care s-au văzut în rezultatele
Evaluării Naționale. Doar 10% dintre elevi au
luat note de peste 5 (în ultimii 2 ani).
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București, Cartierul Ferentari
Cartierul Ferentari se află în sectorul 5 al
Bucureștiului. Agenția Română de Asigurare a
Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP)
încadrează zona în categoria celor dezavantajate
din punct de vedere socio-economic, dar prin
implicarea elevilor în activități extracurriculare,
culturale și prin interacțiunea cu persoane din
afara comunității, aceștia își pot crea modele de
viață și pot ieși din acest cerc.
Săcele (cartier Gârcini), județul Brașov
Săcele este situat la 15 km de Municipiul Brașov,
iar Gârcini este un cartier cu populație majoritar
romă. Populația din această zonă se confruntă cu
probleme precum
lipsa
veniturilor,
familii

numeroase, lipsa surselor de apă și energie
electrică, spațiu mic și înghesuit de locuit.
Cartierul Gârcini este populat de foarte multe
familii monoparentale, mulți părinți fiind plecați
în străinătate. Acest fenomen are consecințe
asupra familiilor: copiii au grijă de frații lor mai
mici, iar gradul de absenteism și abandon școlar
e în creștere. Mulți copii sunt mult sub nivelul
de educație la care ar trebui să se afle la vârsta
lor, iar acest lucru este o consecință directă a
nivelului foarte mic de alfabetizare al familiilor.
Chiselet, județul Călărași
Aceleași provocări se găsesc și în comuna
Chiselet, localizată pe malul stâng al Dunării,
la 80 de kilometri de București, acolo unde este
granița cu regiunea Silistra din Bulgaria.
Aici există aceeași problemă a părinților care
abandonează familiile pentru a munci
peste hotare, lăsând copiii cu rudele; în
unele cazuri, chiar, copiii trebuie să
abandoneze școala pentru a îi însoți.
Comunitatea este caracterizată de
sărăcie, lipsa locurilor de muncă,
gradul destul de ridicat de violență
și o anumită notă de discriminare
a romilor.

CĂLĂTORIA UNUI DASCĂL
TEACH FOR ROMANIA
Modelul Teach for Romania presupune
atragerea celor mai talentați oameni
din România, pregătirea lor ca profesori
transformaționali și susținerea lor timp de
doi ani ca profesori sau învățători pentru
copiii din medii vulnerabile.
Din 2016, Teach for Romania derulează acest
model in cadrul proiectului ”A New Way for New
Talents in Teaching”, finanțat prin programul
ERASMUS+ al Comisiei Europene și implementat
în colaborare cu Ministerul Educației și
Universitatea București. Astfel, profesorii și
învățătorii (necalificați sau cu studii superioare
în alte domenii) care trec prin programul Teach
for Romania sunt certificați de către Ministerul
Educației Naționale ca învățători pentru ciclul
primar, recunoscuți legal. Din 2016,
Teach for Romania face parte dintrun consorțiu internațional de
15 parteneri din 7 țări, unde
partenerii din România
sunt: Teach for Romania,
Ministerul
Educației,
Universitatea București –
Facultatea de Pedagogie
și Științe ale Educației.

Iulie 2015
În urma unui proces de recrutare, am atras 919
persoane interesate de program și 362 candidați,
am selectat 38 de noi participanți în programul
Teach for Romania, care în iulie 2015 încep
pregătirea ca viitori lideri în educație. De întregul
proces de formare se ocupă departamentul
de Training și Suport, format din tutorii care
îi sprijină, motivează și le oferă toate resursele
necesare pentru a le crește performanța ca
profesori și învățători la clasă. Formarea începe
cu Academia de Leadership și Pedagogie,
un spațiu de învățare accelerată
prin explorare care durează 6
săptămâni. Împreună cu
parteneri de încredere,
Teach

for Romania a oferit celei de-a doua generaţii
de profesori și învăţători selectaţi un program
rezidenţial de training în leadership şi pedagogie
pe perioada verii, menit să-i formeze ca profesori
transformaţionali înainte de a ajunge în școlile
partenere în care vor preda.
„Programul mi-a facilitat intrarea într-o
comunitate potrivită dezvoltării pe mai multe
planuri. Mi-a adus în față oameni dornici să
ne spriine, fie pe conținut în ceea ce privește
educația, fie prin expunerea la diverse
contexte de învățare. Am înțeles importanța
unei viziuni și a lucrului cu obiective.”
Sînziana Spistyak,
Profesor de limba engleză,
Fundeni
Pregătirea
continuă
pe
parcursul
celor
doi
ani,
în
cadrul
conferințelor
dedicate
profesorilor prin care ne
propunem
construirea
de abilități de predare,
împărtășirea experienței
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la clasă și conectarea cu misiunea de profesor
transformațional. Pe parcursul anului, profesorii
primesc vizite la clasă, reflectează și învață
despre procesul de predare și despre sine.
„Pentru mine, intrarea în Teach for Romania
a fost una dintre cele mai curajoase decizii
luate la început de carieră. Deși îmi doream
să devin un profesor altfel, lipsa de încredere
în mine mă făcea să consider că nu sunt
pregătită pentru ceva atât de mare și de
transformațional. Oamenii întâlniți aici,
contextele oferite și legăturile realizate între
noi m-au făcut să dau tot ce am mai bun din
mine zi de zi. Încrederea pe care am căpătat-o
în fața copiilor m-a determinat să fac un pas
în față și să ies din zona mea de confort. A fi
profesor într-o școală rurală, a lucra cu elevi
din contexte sociale diferite, a interacționa cu
părinți mai deschiși sau mai puțin deschiși, nu
a reprezentat o provocare enormă pentru mine
deoarece am trecut prin experiențe similare
din postura elevului într-o școală de la țară.
Totuși, am ieșit total din zona mea de confort
când am purtat o discuție
cu reprezentantul unei
bănci sau am oferit un
interviu unui post
de
televiziune
d e s p r e
experiența mea
ca
profesor:
să fiu filmată
acasă și în
clasă sau să
particip
la

o conferință internațională la care au fost
prezenți reprezentanți ai tuturor organizațiilor
Teach din lume, astfel de experiențe m-au
transformat și mă transformă în continuare.
Îmi doresc să devin un factor de schimbare al
educației din România.”
Ramona Diac,
Profesor de istorie
Chiselet, județul Călărași

August 2015
La finalul Academiei de Leadership și Pedagogie,
Departamentul de Relații Instituționale
sprijină încadrarea participanților ca profesori
în școlile partenere. Totul se întâmplă prin
colaborările semnate cu inspectoratele
județene, școli sau alte instituții de învățământ,
pe baza locurilor disponibile și opțiunilor de
relocare ale tinerilor recrutați. Profesorii noupregătiți sunt plasați în 33 de școli din peste 11
județe. Sunt puse bazele unei strânse colaborări
cu direcțiunea, cu celelalte cadre didactice și
cu părinții.
„Colaborarea
dintre Teach for
Romania și școală a fost de la
inceput eficientă și a constat
în formarea unui parteneriat
educațional centrat pe elev, prin
identificarea nevoilor copiilor
și ale familiilor acestora.
Cadrele Teach for Romania au
demonstrat preocupare față
de problemele comunității
noastre.
Împreună
am

efectuat vizite în comunitate, am organizat
proiecte cu activități școlare și extrașcolare.
Identificând realitatea din care vin elevii
școlii, cadrele Teach stabilesc oportunități de
dezvoltare personală prin promovarea unor
exemple de bună practică pe baza unor valori
ca integritatea, determinarea, inițiativa,
colaborarea.
Colaborarea dintre Școală și Teach for
Romania va evolua spre un țel comun:
educație de calitate pentru șanse egale de
devenire pentru fiecare elev al comunității
noastre. Profesorii au oferit opțiuni de viață
prin educație de calitate fiecărui copil, într-o
comunitate care se confruntă cu nenumărate
provocări sociale și economice.”
Elena Grigore,
Director Școala Gimnazială Fundeni

de copii. Însă pe termen scurt și mediu se vede
o schimbare de atitudine față de învățare și
o schimbare de comportament. Se observă
diferența în modul în care se raportează la
ei înșiși și la cei din jur, sunt mai conștienți
de acțiunile lor și de ei ca oameni. Un aspect
În septembrie 2014, am primit în foarte important este expunerea copiilor de
ȘcoalaGimnazială nr. 5 Săcele, jud. Brașov către acești profesori la noi experiențe, ce duce
două învățătoare și două profesoare Teach la deschiderea orizonturilor și la cresterea
for Romania. Cele două învățătoare au lucrat stimei de sine.”
Alina Gavrilă
cu elevii de clasa a III-a, o profesoară preda
Director Adjunct Școala Gimnazială Nr.5 Săcele
Educație Plastică, iar cealaltă Limba Engleză.
„Copiii din Săcele vin din familii mari, cu o
situație materială la limita subzistenței. Acești
copii au nevoie de oameni care să creadă în ei,
să-i înteleagă, să se conecteze la realitatea lor
de zi cu zi, să le ofere perspective.

Septembrie 2015
Ușor-ușor, am văzut și
rezultate în comportamentul
Septembrie înseamnă începerea anului școlar
elevilor. Dorința de a
pentru 46 de profesori Teach for Romania din
împărtăși, de a cunoaște două generații. În primul an ca profesor Teach
Romania, profesorii creează o experiență de
lumea prin ochii celuilalt, de for
învățare pentru copii, conform viziunii asupra
a crește împreună au reușit dezvoltării studentului, care cuprinde 3 paliere:
să creeze o legătură aparte - Abilități și cunoștințe - fiecare profesor are
între profesoare și elevii lor. drept obiectiv creșterea nivelului fiecărui copil și
Mersul în comunitate, participarea la
evenimente din viața lor, organizarea de
activități extracurriculare i-au determinat
pe copii să capete și mai multă încredere în
profesorii lor Teach for Romania.
În acești doi ani ei și-au demonstrat
profesionalismul și dorința de a schimba
sistemul de educație. Cred că în timp se vor
vedea rezultatele implicării lor și a iubirii față

dezvoltarea cunoștințelor de bază
- Mentalitate și valori - profesorii și învățătorii
Teach for Romania realizează un act didactic
centrat pe dezvoltarea unor comportamente
pe bază de valori. Sunt încurajate colaborarea,
inițiativa, grija față de ceilalți și atitudinea
sănătoasă față de conflict
- Acces și expunere - profesorii și învățătorii
Teach for Romania extind universul copiilor
prin vizite în muzee, sedii ale companiilor sau
prin participarea la competiții sportive; aduc

în clasă oameni cu povești interesante, le oferă
oportunitatea de a participa la evenimente.
„De când am intrat în Teach, am a doua familie.
Familia clasei mele, unde sunt mamă pentru
32 de copii de clasa I. Am învățat că acum
nu mai este numai despre mine, ci și despre
viitorul, problemele, iubirile, prieteniile,
familia, creioanele colorate, poveștile,
desenele animate, plastilina, necazurile,
dorințele… copiilor mei. Am învățat cât de
important este să ai răbdare, să poți încuraja
pe cineva atunci când este la capătul puterilor
sau nu are încredere în forțele proprii. Am
învățat să fiu mai organizată, să comunic
mai bine, mai clar și mult mai degajat. Îmi
îmbunătățesc abilitățile de public speaking
la fiecare oră la clasă sau ședință cu părinții.
Am învățat că fiecare copil merită și fiecare
vis e prețios. Îmi doresc ca după ce termin
programul să pot spune că am gustat din
toate experiențele ce țin de educație. Încă nu
am o țintă anume, ci o mulțime de idei care
așteaptă să se concretizeze. Ca vis, îmi doresc
o școală Teach.”
Sînziana Badea
Învățătoare clasa pregătitoare
Școala Gimnazială nr. 134, Ferentari

În cel de-al doilea an, transformarea și
impactul profesorului trec la următorul nivel:
încep să construiască proiecte în comunitate,
organizează activități pentru a le oferi copiilor
acces și expunere: vizite la companii, invitați în
comunitate, diferite activități în cadrul Școlii
Altfel.
Iulia Călin, profesor de geografie în Brănești
a organizat împreună cu copiii proiectul
„Casa bunicii – Centrul de educație pentru
dezvoltare durabilă Brănești”. Proiectul a
câștigat locul I (din 729 de proiecte înscrise)
la concursul județean ECO ALERT, care are ca
scop dezvoltarea competențelor elevilor de a
promova dezvoltarea durabilă și de a gestiona
resursele naturale. Ideea a pornit de la o nevoie
reală a comunității Brănești de a folosi sustenabil
resursele, de a păstra, valorifica și promova
arhitectura tradițională, obiceiurile și produsele
locale și de a promova potențialul natural de
mare valoare al zonei. De asemenea, proiectul
a creat un context
în care elevii
celor șase

unități de învățământ din localitate să desfășoare
activități extrașcolare și care să le dezvolte
acestora responsabilitatea față de natură,
capacitatea de a utiliza responsabil resursele și
motivația de a recicla creativ pentru a asigura
o calitate mai bună a vieții pentru generațiile
viitoare.

Noiembrie 2015 - Recrutare
În noiembrie 2015 am început recrutarea unei noi
generații de profesori, proces care a durat până
în aprilie 2016. Departamentul de Recrutare,
Selecție și Integrare selectează candidații în
funcție de un model de competențe și asigură
integrarea viitorilor profesori în program.
747 persoane și-au exprimat interesul de a intra
în program. După completarea formularului
de înscriere, candidații sunt evaluați pe baza
formularului, a unor interviuri și centre de
evaluare, care includ simulări de lucru cu copiii
la clasă. 38 de candidați au fost acceptați în
programul Teach for Romania, după ce au
demonstrat potrivirea cu programul nostru:
identificarea cu misiunea și viziunea Teach
for Romania, abilități de comunicare,
determinare, experiență anterioară
de voluntariat, abilități de lucru în
echipă și abilități de management
al echipei.
Noii participanți în program
au împărtășit motivația
lor de a se alătura acestei
mișcări.

„De ce Teach for Romania? Deoarece îmi doresc
să devin model pentru elevii mei, iar Teach for
Romania mă poate ajuta să îmi depășesc limitele.
Îmi doresc să devin un lider în comunitatea mea
iar elevii mei să aibă performanțe notabile din
punct de vedere personal și profesional.” Ion
Pirneci, 27 ani, București.

„De ce Teach for Romania?
Pentru că este important să
contribui, împărtășind ceea ce
știu alături de oameni dedicați
și pasionați de ceea ce fac.
Mi-aș dori ca toți elevii pe care îi voi avea să
conștientizeze faptul că au un potențial creator,
pe care să-l învețe și să-l hrănească pentru toată
viața, independent de profesia pe
care o vor avea.”
Mirela Ivanciu,
46 ani,
Sinaia

Întărirea parteneriatului cu școlile partenere
Conferința „Împreună pentru Educație” a reunit
23 de directori de școli, alături de care am
discutat despre parteneriatul nostru și am întărit
speranța că se poate să realizăm schimbările pe
care ni le dorim și să creăm pentru copii cele mai
bune experiențe de învățare.
„Implicarea cadrelor didactice membre Teach
for Romania a fost una plină de entuziasm și s-a
concretizat prin numeroase activități creative și
recreative cu elevii. Ada Barbu, profesorul pentru
învățământ școlar și preșcolar, a avut inițiativa
de a le prezenta elevilor de gimnaziu o piesă de
teatru privind abandonul școlar și implicarea
civică. De aceea, sperăm într-o colaborare cel
puțin la fel de constructivă și pe viitor.
Copiii, mai ales cei din clasele 0-8, sunt foarte
atașați de învățătoarele membre ale Teach
for Romania din Școala Gimnazială Nr 134. Ele
creează planuri personalizate de intervenție
pentru elevii cu un randament al învățării mai
scăzut și planifică activități educative în curtea
școlii atunci când vremea permite.”
Mihail Sergiu
Director al Școlii Gimnaziale nr. 134
București
„Colaborarea dintre cele două
instituții este foarte bună,
constructivă, am avut întruniri
comune - educative, seriozitate,
punctualitate. Cred în oamenii
din Teach, sunt sigură că
vom continua și că vor avea
întotdeauna oameni la fel

de competenți, cu vocație și dăruire. Între
profesoara Diac Ramona din Teach și elevi
există o bună comunicare, au mai multă
încredere în ei.”
Director Maria Cuță,
Școala Gimnazială nr.1, Chiselet

Iunie 2016
La finalul celor doi ani, profesorii intră în
comunitatea de peste 50 000 de alumni Teach din
lume, de unde încep să acționeze în conformitate
cu formarea lor ca lideri în educație. Parcursul
absolvenților Teach for Romania variază de la
decizia de a rămâne în școală, la explorarea de
idei de proiecte sociale sau implicarea în politici
educaționale.
În iunie 2016, am sărbătorit prima generație
de alumni Teach for Romania, în cadrul
Conferinței Impactul Nostru în Educație,
din 3 iunie 2016, care a reunit peste
400 de beneficiari ai educației din
România.
„Teach for Romania s-a dovedit
a fi schimbarea vieții mele.
M-am mutat din București
în Săcele, mi-am schimbat
locul de muncă, mi-am făcut
prieteni noi. Prin Teach miam îndeplinit dorința din
liceu de a ajunge profesoară.
Să fii responsabil de
creșterea unui om este
ceva înspăimântător și

incredibil de prețios. Ai în fiecare zi câte o
lecție de viață. Îți aduci aminte cât de norocos
ești pentru tot ce ai și tot ce ești. Plecăm cu o
mentalitate sănătoasă de adaptare la nevoile
elevilor. Eu voi rămâne cel puțin încă un an
la școală, pentru a continua ce am început în
comunitatea aceasta. Este un rol de leader.“
Alexandra Vlad, alumna Teach for Romania
Învățătoare în Gârcini, jud. Brașov

Impactul asupra copiilor
Impactul asupra elevilor, după timpul petrecut
alături de profesorii Teach for Romania, este
definitoriu.
Despre Flori, eleva Sînzianei Spistyak,
Fundeni

„Când am cunoscut-o pe Flori, elevă în clasa
a 7-a, nu prea ridica ochii din podea, stătea în
ultima bancă. Atenție limitată, teme nefăcute,
implicare spre deloc. În clasa a VIII-a, Flori
are curajul să povestească prin ce trece, pune
întrebări despre sarcinile de lucru, se apucă
de ele, colaborează, participă la activități
extracurriculare și atelierul de scurtmetraj din
Școala Altfel pe ploaie și frig, pentru că este
interesată. Își dorește să cunoască ce este în
afara școlii și se hotărăște pe ultima sută de
metri că merită să vină în excursie. <<Doamna,
nu știu ce este cu mine în ultima perioadă. Sunt
mai bună. Îmi ajut colegii, sunt răbdătoare, nu
mai vorbesc urât, zâmbesc.>>”
Povestea elevului Teach din clasa Sînzianei
Badea, Ferentari
„Aceasta este povestea fiecărui copil din clasa
mea. A acelui copil care, la începutul școlii, în
septembrie, mă privea cu scepticism și nu știa dacă
își dorește să devenim prieteni. La început, nu se
putea concentra, ieșea din bancă mult, vorbea
în timpul
orei și privea pereții albi ai
clasei, cu gândul
la pauză. Însă
lumea lui
a prins

culoare, iar în scurt timp pereții au început să
danseze plini de viață sub tălpile supereroilor
desenați și ale dorințelor pentru finalul clasei I.
Mâna a dat startul începuturilor de povești, pentru
că fiecare scriere începe cu liniuțe, bastonașe,
silabe, cuvinte, propoziții, iar mintea a început
să dezlege și calcule, pe lângă micile necazuri ale
vieții la 7-8 ani. Parcă aud bătăile puternice ale
inimilor când sunt întrebată: „Este bine, doamna?”
„Daaaaa! Asta e, ai reușit!”. Poate cel mai important
progres al copilului din clasa mea este faptul că face
pași vizibili către un comportament mai armonios,
presărat cu dorință de învățare, respect și lucrul ca
într-o familie, cea de la școală.”
Sînziana Badea, învățător, Școala Gimnazială nr.
134, Ferentari, București
Povestea lui Alex, elevul Alexandrei Vlad,
Săcele, Jud. Brașov
„Tatăl lui Alex este în penitenciarul Codlea. Când
l-am cunoscut pe Alex, era un copil extrem de violent,
cu o mare nevoie de atenție. În decursul unui an și
jumătate este schimbat. A învățat să ofere, să ceară
și să accepte ajutor: când suntem în clasă și nu știe,
merge
la colegi și îi roagă să-l
ajute, ceea ce nu
s-ar fi întâmplat
acum un an
jumătate
când un

asemenea gest era pentru el un semn de slăbiciune.
Sunt mereu plăcut surprinsă când Alex îmi povestește
de vizitele pe care Ie face tatălui său și am fost
îndurerată când mi-a zis, în contextul dispariției unui
obiect din clasă, că se bucură că nu a venit la școală
când s-a întâmplat, că sigur copiii dădeau vina pe el.
Avem un pact: el își dă silința să învețe, eu îl ajut, dar
dacă nu știe să scrie, să citească sau să facă operații
simple la finalul anului școlar va ramâne încă un an.
E conștient de acest lucru. Se vede în ochii lui și în
interesul la ore.”
Alexandra Vlad
Învățător, Școala Gimnazială nr. 5, Săcele, Jud.
Brașov
Povestea lui Valentin, elevul Ramonei, Chiselet
“L-am cunoscut pe Valentin când era în clasa a VI-a,
când, ca și în legendele despre Evul Mediu, simțeam
că aducem magia în orele de Istorie, și aceasta
se datora mai ales elevilor care erau de-a dreptul
fascinați de lumea castelelor și cavalerilor și mă
determinau să mă pregătesc și mai mult pentru ei.
La început, Valentin nu mă privea în ochi, căuta să
facă altceva prin bancă decât să fie atent la mine,
până când l-am întrebat despre pasiunile sale. După
ce am aflat de beatbox, l-am rugat să ne facă o
demonstrație. Încurajat de colegi a ieșit în față și a
început să scoată sunete pe ritm ca și cum s-ar auzi
la microfon, am rămas uimită, l-am felicitat pentru
talentul său, iar de atunci n-a mai fost nevoie să
adopt vreo strategie pentru a-l capta. Anul trecut,
Valentin a avut media 9 la istorie, diferență de cel
puțin 2 puncte față de toate celelalte materii.
Valentin strălucește de când i-am citit poeziile
și i-am arătat recunoștința și respectul pentru
ceea ce face.

PRIVIND ÎNAINTE
”Școala asta e mare rău,
Nici nu știi să ieși chiar și
Timpul zboară greu,
Dar câteodată este bună
Că la școală ne distrăm
Și sincer mai și învățăm
La anumite ore și materii
Care te inspiră la ore
Lungi sau scurte, la care noi aflăm
Multe lucruri despre ele
Și mai este încă ceva
Am și io materia mea
Care îmi place și mă captează
La ea să pot învăța
Și ea este Istoria.”

An școlar
‘16-’17

An școlar
‘17-’18

Profesori

57

75

Alumni

13

36

6.500

9.000

Copii

Valentin, Chiselet, Călărași

17

RAPORT FINANCIAR
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Cheltuieli

Euro

Procent

Dezvoltare organizatie & marketing

28.140,76

5,29%

Plasare profesori si invatatori

19.950,00

3,75%

Recrutare, selecție și integrare
profesori și învățători

55.847,20

10,50%

Strategie, administrative și
organizare evenimente/cursuri

189.194,97

35,56%

Burse profesori și salarii

91.295,91

17,16%

Pregătire/training/coaching și
susținere profesori/invatatori

147.541,21

27,73%

Total

531.970,05

100,00%

Sursa veniturilor

Euro

Procent

Companii

231.069,34

40,09%

Fundații

166.930,59

28,96%

Donatori individuali

53.825,60

9,34%

Fonduri publice

108.532,10

18,83%

Altele

15.973,06

2,77%

Total

576.330,68

100,00%

PARTENERI

Parteneri strategici

Parteneri principali

Finanțatori

Parteneri educaționali

Susținători
Parteneri recrutare
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