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Teach for Romania 
 
Descriere:  
 

Teach for Romania (TfR) este un program care își propune să asigure accesul tuturor 
copiilor din România la o educaţie de calitate. 

 
Programul urmărește să atragă tineri talentați, viitori lideri ai țării, către sectorul 
educației.  

 
Modelul TfR are la bază recrutarea absolvenţilor de top din universităţi, pregătirea lor în 

pedagogie şi leadership, plasarea ca profesori în şcolile publice pentru o perioadă de doi 
ani şi, ulterior, menţinerea lor implicaţi în reforma sistemului de educaţie printr-o 
puternică reţea de alumni. 

 
Programul TfR este creat cu sprijin internaţional, ca parte a reţelei Teach for All din care 

fac parte deja alte 23 de țări în care modelul funcţionează cu succes. Modelul care a stat 
la baza reţelei este Teach for America, program care a format peste 33.000 de 
profesori până în prezent şi care este considerat ca având cel mai mare impact în 

reforma educaţiei din S.U.A. 
 

Scopul TfR este de a susține reforma sistemului de învățământ românesc, urmărind două 
direcții.  

 
Pe termen scurt și mediu, rolul profesorilor TfR este de a ajuta elevii să își 
îmbunătățească rezultatele școlare, de a crește ratele de promovabilitate și de a 

îmbunătăți rezultatele României la testările internaționale PISA, având în vedere că, în 
prezent, ne plasăm pe unul din ultimele locuri în Europa.  

 
Pe termen lung, alumni Teach for Romania vor forma o sursă de oameni pregătiţi pentru 
a dezvolta sistemul. Selectând cei mai buni absolvenţi pentru a intra în program, aceştia 

vor deveni mai târziu liderii societăţii şi vor avea un impact însemnat în reforma 
educaţională din România. Indiferent că rămân la catedră, devin consilieri ai 

participanților la program, ai conducerii școlilor ori că susțin învățământul prin sponorizări 
și promovarea responsabilității sociale în educație. 
 

În primul an de activitate TfR își propune să plaseze 50-60 de profesori în 20 de școli 
publice din București, spre beneficiul a aproximativ 7.500 de elevi. În următorii cinci ani, 

organizația își propune să implementeze programul și în restul țării. 
 
Coordonator: Bogdan Georgescu (Novel Ventures) 
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Echipa: 

Prenume Nume Companie 

Ovidiu Bălan Goodyear 

Diana Blînda Hansen 

Suzana Dobre Fundația Româno-Americană 

Adina Ghiță Fundația LEADERS 

Ștefan Liuțe Grapefruit 

Adelina Maria Fundația LEADERS 

Bogdan Merfea Patria Credit 

Cristina Moise Școala Privată Anastasia Popescu 

Raluca Negoiță Lowe 

Viorel Nica Capital Leasing 

Octavian Niculescu Tehnoplus 

Dan Sandu Nextebank 

Daniel Sava Voluntar 

Carmina Smith Ewopharma 

Radu Tătucu GRASP 

Ioana Traistă GRASP 
 
 

Etapele programului sunt: 
 

1. Încheierea de parteneriate cu organizații și companii de top pentru a oferi sprijin 
profesorilor și alumnilor TfR; 

2. Recrutarea și selectarea celor mai buni absolvenți de facultate și a tinerilor 
profesioniști ce au abilități de leadership; 
3. Pregătirea tinerilor selectați în pedagogie și leadership, în cadrul unei Academii de 

Leadership pe timpul verii; 
4. Plasarea acestor tineri ca profesori motivați și implicați pentru o perioadă de doi ani în 

școlile publice; 
5. Măsurarea permanentă a rezultatelor obținute de către profesorii TfR, a căror țel este 
acela de a-i sprijini și motiva pe elevi să-și îmbunătățească rezultatele școlare; 

6. Facilitarea unei rețele de alumni TfR, creându-le acestora trasee clare și atractive 
pentru a deveni liderii ce vor extinde oportunitățile în educație;  

7. Realizarea unei schimbări pe termen lung în sistemul național de învățământ. 
 
Teach for Romania urmărește să lanseze campania de recrutare în universități la 1 

octombrie 2012. 


