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2021 ÎN CIFRE

24.961

ELEVI
beneficiari 

37

STUDENȚI
beneficiari 

3.003

PROFESORI
beneficiari 

1.254

ȘCOLI
în care am ajuns

276

LOCALITĂȚI
în care am fost prezenți

2.917

ORE
de livrare

investite pentru
desfășurarea atelierelor

1.175

ATELIERE

3.121

ORE
de voluntariat

pentru organizarea
activităților

2010-2021:
REZULTATE CUMULATE

114.794

TINERI
elevi & studenți

10.908

PROFESORI

5.916

UNITĂȚI DE
ÎNVĂȚĂMÂNT

școli & licee

799

LOCALITĂȚI
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CUVÂNT ÎNAINTE
În fața unei lumi din ce în ce mai volatile, incerte, complexe și ambigue, educația poate face diferența, cu
condiția să acceptăm provocările cu care ne confruntăm și să privim pozitiv contextul pe care-l traversăm și
oportunitățile care derivă.

Evoluția tehnologică a fost însoțită de noi practici digitale și de așteptări educaționale în schimbare, care au
făcut ca entuziasmul pentru tehnologiile digitale să fie aprins de seturi de valori destul de contrastante. 

 

Navigând cu dibăcie pe terenul minat al dimensiunilor sociale și emoționale ale învățării în context pandemic -
reconstruirea relațiilor, încurajarea colaborării, crearea sentimentului de apartenență și conturarea rezilienței,
de exemplu - reușim să contribuim la îmbunătățirea abilităților de care participanții noștri au nevoie pentru a
prospera într-o lume în care educația relevantă este esențială pentru a transforma aspirațiile în realitate.

Departe de mine să neg prejudiciile reale ale învățării la distanță, de la echipamente inadecvate și probleme
de conectare până la lipsa interacțiunii sociale și sarcinile confuze pentru a învăța sau lucra, dar consider că
participarea la cursuri de acasă le-a permis beneficiarilor noștri să-și schimbe stilul de viață, să fie mai odihniți
și mai receptivi la nevoia unei noi reconfigurări teoretice și disponibilitatea de a fi părtași la contexte de
învățare potrivite momentului actual socio-tehnologic. 

Așadar, în 2021, beneficiarii noștri au adoptat emanciparea digitală, alegând să participe în proiectele noastre
care promovează învățarea centrată pe tehnologie, cu accent puternic pe practică pentru viață și experiențe
axate pe „ceea ce funcționează”, pentru a sprijini procesul de a deveni cetățeni responsabili și oameni ai
muncii productivi, indivizi împliniți și implicați în problemele actuale ale societății.

Cu prietenie,
 

SILVIA BOGDAN
Președinte Școala de Valori

Deși 2021 a fost un an obositor în care problemele
persistente de epuizare și sănătatea mentală și fizică au
afectat mii de elevi și profesori, pentru majoritatea
participanților noștri, ca și pentru întreaga echipă a Școlii
de Valori, a fost un an grozav din perspectiva creșterii
personale, maturizării emoționale și sociale precoce,
precum și deschiderii la metaînvățare. 
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ROXANA COLISNIUC
CSR Coordinator ING Tech, partener în proiectul PepinTEEN 

”Relația dintre ONG-uri și partenerii lor corporate ar trebui să fie ca relația dintre doi îndrăgostiți:
cu pasiune, cu momente frumoase, împiedicată pe alocuri.
Trebuie să îi crească pe amândoi, iar celor din jurul lor să le facă bine să îi privească înflorind.
Noi am trecut prin toate și, odată cu dezvoltarea PepinTEEN, ne-am crescut și relația, și pe noi.
Am devenit mai buni împreună, mai competenți.
Avem un impact mai mare pentru că am învățat să ne ascultăm cu adevărat, să co-creăm.
Iar asta, cred, e cheia succesului pentru parteneriate și proiecte frumoase.”

FLORINA RUSNEAC
Human Resources Manager Ciment Aleșd & Turda Holcim România,

partener în proiectul Profesii Bine Cimentate

"Proiectele educaționale desfășurate în colaborare cu Școala de Valori s-au dovedit a
fi un real succes și anul acesta pentru toate părțile implicate: elevi, studenți, profesori,
traineri, mentori și angajați. Aceste proiecte, de suflet pentru noi, aduc un plus de
valoare în viața comunităților din care facem parte. 

Dacă partenerii noștri de la Școala de Valori nu s-ar fi implicat cu toată dăruirea și
pasiunea pentru tinerele generații, nu am fi reușit să schimbăm perspectiva și
percepțiile atâtor tineri minunați."

"PEPCO România vine în sprijinul tinerilor pentru a le oferi oportunitatea unui viitor mai bun, în
care nu există bariere educaționale. Scopul nostru este de a oferi șanse egale la educație pentru
toți tinerii și de a înlătura barierele cauzate de inegalitățile sociale, financiare sau cele legate de
locul de reședință. Suntem recunoscători partenerilor noștri de la Școala de Valori pentru
programele lor care oferă experiențe de învățare importante tinerilor și îi ajută să-și găsească
nordul în viață." 

ANDRADA-VICTORIA SUCIU
Corporate Social Responsibility Specialist PEPCO Retail, partener în proiectul Academia de Cariere Tehnice - ACT by PEPCO  

Ce spun partenerii noștri 
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VIZIUNEA noastră
În toate ”viitorurile” posibile, vor avea succes aceia
care își explorează potențialul și învață să se auto-
depășească, colaborează cu celelalte generații și
caută activ oportunități pentru a contribui la
transformarea umanității în spiritul bunăstării
generațiilor prezente și viitoare.

MISIUNEA noastră
Călăuzim tinerii să învețe să
devină creatorii propriilor lor
vieți.

VALORILE noastre
Autenticitate
Integritate
Libertate
Curaj

4 PILONI ai educației
centrate pe valori

Dezvoltarea personalității
Prosperitate
Educație civică
Dezvoltarea caracterului

5 COMPETENȚE esențiale
pentru secolul 21

Gândire critică
Creativitate
Colaborare
Comunicare
Locus de control intern

DESPRE ȘCOALA DE VALORI

Unul dintre cele mai dificile aspecte ale educației
centrate pe valoare este faptul că nu suntem capabili să
înțelegem importanța învățării pe tot parcursul vieții,
începând din copilărie. Învățarea eficientă este o
practică bazată pe exemple, prin încercare și eroare. 

Când se află în jurul altor persoane, tinerii pot învăța să
identifice modele de învățare pe tot parcursul vieții,
conduse cu dăruire și curiozitate. Cu alte cuvinte,
învățarea continuă centrată pe valori permite tinerilor
să înțeleagă cum să învețe activ de la părinți, profesori,
oameni de inspirație, influenceri, instructori, practic, de
la oricine cu care interacționează de-a lungul vieții lor.

Accentul pus pe dezvoltarea caracterului, personalității
și spiritului, precum și pe civismul activ dezvoltă
limbajul valorilor, introduce vocabularul etic,
îmbunătățește inteligența emoțională, consolidează
relațiile interumane, induce noțiunea de coeziune și
incluziune socială și favorizează crearea unei culturi
centrate pe valori sănătoase.

EDUCAȚIE CENTRATĂ PE VALORI Altfel spus, toate acestea contribuie pozitiv la lumea
interioară a gândurilor, sentimentelor, senzațiilor și
emoțiilor indivizilor care au parte de acest tip de
educație, iar comunitatea pe care o facilitează devine
mai reflexivă, agilă și armonioasă.

Educația centrată pe valori înzestrează tinerii, pe
profesorii și părinții lor cu o mai mare
responsabilitate personală pentru actul
educațional, în ansamblu.

Aceasta înseamnă să oferim tinerilor și profesorilor lor
experiențe de dezvățare a convingerilor și
comportamentelor disfuncționale și reînvățarea unor
noțiuni care pun accentul pe identificarea potențialul
individual și dezvoltarea abilității de a lucra colaborativ
multidisciplinar pentru a transforma România într-o
societate centrată pe valori sănătoase.

Filozofia noastră educațională presupune
abordarea holistică a actului educațional. 

Adolescenți și tineri adulți, 13-25 ani, din
mediul urban și rural, filiere: teoretică și
tehnologică
Copii cu vârste 7-12 ani, din mediul
urban și rural
Profesori din preuniversitar
Profesori și psihologi din Centrele de
orientare și Consiliere în Carieră, de pe
lângă Universități

BENEFICIARII NOȘTRI
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Despre
program

"Adoptă un Liceu" este un program național de tradiție care sprijină dezvoltarea unui ecosistem în sfera
învățământului profesional din România, din perspectiva abilităților de care au nevoie tinerii în viață și a
carierei pe care și-o pot contura în domeniul tehnic pentru care învață. 

Prin intermediul programului „Adoptă un Liceu”, îndrumăm tinerii din învățământul profesional, filiera
tehnologică, să țintească spre împlinire personală și profesională. Îi inspirăm să își descopere valorile și să-și
antreneze potențialul, astfel încât să fie pregătiți pentru viitorul incert, aflat în continuă schimbare.

Licee cu performanțe mai bune care să devină centre de excelență și formare pentru multiplicare.
Un proces de învățare centrat pe elev și conectat la economie.
Creșterea șanselor și oportunităților de angajare, antreprenoriat și/ sau de continuare a studiilor pentru
tineri.
Dezvoltare personală și cultivarea spiritului civic, prin voluntariat.
Promovarea spiritului de a lucra împreună, în echipă.
Conștientizarea direcției în care merge piața muncii și necesitatea creșterii abilităților și aptitudinilor
personale în raport cu alegerile de carieră viitoare.
Schimbăm și educăm opinia generală, în special, referitor la învățământul profesional, crescând
atractivitatea meseriilor.

Obiective

Portofoliu

Fondatori

PROGRAME ȘCOALA DE VALORI

Ediția

Protecție și educație pentru copii cu părinți
plecați la muncă în străinătate, POCU



Parteneri educaționali
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Partener finanțator

Domenii și materii acoperite de proiect
Educație centrată pe valori și program de meditații
la materiile STEM pentru elevi de clasa a XII-a

CreȘTEM Viitor este un proiect prin care asigurăm pregătirea suplimentară completă, absolut gratuită, a unui
grup de elevi de liceu pe tot parcursul anului școlar. Avem meditații atât pentru probele de profil real de la
bacalaureat (matematică, biologie, fizică, chimie, informatică), cât și pentru admiterea la facultățile care au
același tip de profil. Grupurile de învățare sunt de numai 5 elevi, iar participanții au la dispoziție un mentor
care îi ajută cu studiile și testele. Pe lângă orele de meditație de profil, tinerii participă la 3 ateliere speciale la
care vor fi invitați oameni de știință și profesioniști din domeniile studiate, dar și la 3 ateliere de educație
centrată pe valori. 

PM: Alexandra Stîngă

CreȘTEM Viitor

Partener comunicare

12 Ore de livrare investite
pentru desfășurarea atelierelor

LocalitățiElevi
beneficiari30 Ateliere6 Licee18Traineri/

Facilitatori12 28
100% Promovabilitate

la BAC 189 sesiuni de meditații
susținute (378 ore)

Subiecte STEM: Matematică,
Biologie și Informatică3 ore de consiliere

individuală60

Partener finanțator Parteneri educaționali

CAREER BUS

PM: Dragoș Fînaru

Career Bus – Școala de Valori este un proiect care oferă tinerilor oportunitatea să își extindă auto-
cunoașterea, să descopere care le sunt alternativele vocaționale pe care le-ar putea lua în considerare de
timpuriu și totodată, să stabilească care le este nivelul de satisfacție cu privire la aspirațiile viitoare de
carieră. Career Bus - „autobuzul educațional interactiv” oferă tinerilor ateliere de orientare în carieră. Prin
intermediul unui board-game și a experiențelor multimedia, tinerii din gimnaziu descoperă cum ar putea să-
și transfere pasiunile în realitate. Ei află ce meserie li se potrivește și care sunt abilitățile de care au nevoie
pentru a deveni candidați atractivi pentru piața muncii. În plus, devin conștienți de locurile de muncă
existente și de oportunitățile reale pe care companiile le oferă în localitatea sau zonele în care ei trăiesc și
se dezvoltă.

Localități Domenii și materii acoperite de proiect
Orientare școlară și consiliere vocațională pentru
elevi din gimnaziu (clasele a VII-a și a VIII-a)

371 Ore de livrare investite
pentru desfășurarea atelierelor

Elevi
beneficiari1200 Ateliere161 Școli din

județul Bacău55Traineri/
Facilitatori19

55
Profesori91

https://ice-breaker.ro/despre-noi/
http://www.pemeserie.ro/
https://centrulunirea.ro/iasi/
https://www.centruldemeditatii.ro/
https://educatiefinanciara.disruptivethinking.ro/silvia-bogdan
https://scoaladevalori.ro/career-bus/
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Domenii și materii acoperite de proiect
Educație centrată pe valori, ateliere Antreprenor de Viitor, Branding Personal, Agile principlies și sesiuni de mentorare;

Partener finanțator

Proiectul UNI_verse
(Echipa AlacrITy)
Proiectul STARTapp
(Echipa Vsauce4)
Proiectul Moxie (Echipa
Entropy Crusade)
Proiectul Emotiom
(Echipa Minerva Dev)

1.

2.

3.

4.

PepinTEEN -  ediția Major League Cup

PM: Daria Cupăreanu

PepinTEEN – ediția Major League Cup reprezintă o competiție națională de antreprenoriat social, o provocare
lansată tinerilor dornici să se afirme, să creeze impact în societate și să își pună la încercare pasiunile pentru
a crea proiecte tech revoluționare, într-unul dintre următoarele domenii: digitalizarea educației, conectarea
societății și protejarea mediului și diminuarea poluării. Scopul acestei competiții este de a promova și
încuraja inovația într-un mediu deschis în rândul celor mai ambițioși și pasionați elevi și studenți și de a
sprijini tinerii inovatori în a-și duce soluția mai departe. Ediția de anul acesta a integrat și componenta de
gamification pe platforma e-learning a Școlii de Valori. 

Localități

79 Ore investite pentru
desfășurarea atelierelor

Elevi95 Ateliere8 Licee32 20Studenți15 Facultăți9
Traineri8 Mentori

Școala de Valori8 Mentori
ING Tech Romania 21

Rezultate semnificative:
echipe de tineri au dezvoltat
un proiect cu o soluție tehnică;19 Rată de participare medie

în ateliere85% Rată de participare în
întâlnirile de mentorare100%

12 echipe
premiate:

Proiectul PartJob (Echipa
Mafia electronică)
Proiectul StressOff
(Echipa Valoroasele)
Proiectul Comunity
(Echipa Mojito)
 Proiectul Loper (Echipa
Doofenshmirtz&Co.)

1.

2.

3.

4.

Proiectul Hop spre Viitor
(Echipa Alt+Viitor)
Proiectul Demo for Green
(Echipa DeMo)
Proiectul revive (Echipa
dynamix)
Proiectul RoboNeed
(Echipa Brainstormers)

1.

2.

3.

4.

Ediția

Premiul I

Premiul II

Premiul III

Premiul Special
al Juriului

Digitalizarea educației
Protejarea mediului și

diminuarea poluării O societate mai conectată

Parteneri educaționali

https://educatiefinanciara.disruptivethinking.ro/silvia-bogdan
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Domenii și materii acoperite de proiect
Educație centrată pe valori și program de meditații pentru pregătirea de bacalaureat la materiile Matematică și Limba
și literatura română;

Atelierele Plus este un proiect dedicat elevilor din clasa a 12-a din liceul tehnic ”Alexandru Roman” din Aleșd,
cu scopul de a-i sprijini la pregătirea lor pentru susținerea bacalaureatului la cele mai importante materii din
curriculum: matematica și limba și literatura română. 

PM: Alexandra Stîngă

Atelierele Plus Holcim

21 Ședințe de meditații/
materie

Ședințe de
meditație online

Elevi14 Liceu - ”Alexandru
Roman” din Aleșd1 Promovabilitate la

examenul de Bacalaureat78,5%Atelier de
Bibliotecă Vie 1

105 210 Ore livrate 2 Materii: Limba și Literatura
Română, Matematică

Partener finanțator Parteneri educaționali

Domenii și materii acoperite de proiect
Dezvoltare personală și pregătirea pentru
integrarea în câmpul muncii

Atelierele Holcim este proiectul în care adolescenții află care sunt elementele cheie în alegerea drumului
către o carieră de succes, descoperă cine sunt ei cu adevărat, își pun în valoare talentele și pasiunile
experimentând contexte noi, învață din interacțiunea cu ceilalți.

PM: Oana Mătășel

Atelierele Holcim

Traineri/ facilitatori

Elevi de clasa a IX-a, Liceul
”Alexandru Roman” Aleșd 31 ore investite pentru

desfășurarea atelierelor40
6 17 Ateliere

Am învățat foarte multe lucruri pe care o să le
folosesc în viitorul apropiat. Cu ajutorul acestei
experiențe am învățat să trec peste obstacole și
să fiu mai deschis cu oricine, mai ales să mă pot
exprima față de anumite persoane. Ian Pesel

Pentru mine a fost o experiență nouă, distractivă,
dar în același timp educativă. A fost o experiență
din care am învățat multe lucruri noi. Andreea
Czoka

Partener finanțator Parteneri educaționali

Elevi de clasa a IX-a,
Liceul Tehnic Câmpulung  24

https://educatiefinanciara.disruptivethinking.ro/silvia-bogdan
https://centrulunirea.ro/iasi/
https://www.holcim.ro/ro
https://educatiefinanciara.disruptivethinking.ro/silvia-bogdan
https://www.holcim.ro/ro
http://www.pemeserie.ro/
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Jurnalul Adolescentului Tech este un proiect care urmărește stimularea pasiunii pentru lectură și cărți și care
încurajează explorarea și înțelegerea textelor literare în rândul publicul tânăr din comunitățile defavorizate
cultural. Prin acest proiect am contribuit la medierea dialogului literar dintre adolescenții din zone
defavorizate cultural și scriitorii contemporani care i-au inspirat și încurajat pe participanții proiectului să
citească cât mai mult. Tinerii au beneficiat de dotarea cu o micro bibliotecă și au explorat universul lecturii
pornind chiar de la cărțile puse la dispoziție prin intermediul proiectului.

Cărți donate
participanților 

Domenii și materii acoperite de proiect
Dezvoltare personală, ateliere de literație
digitală și ateliere de lectură.

180 45 Proiecte de lectură realizate
de participanți ca urmare
a programului de lectură

Jurnalul Adolescentului Tech

Partener finanțator Partener educațional

Elevi din medii
defavorizate

Elevi
beneficiari60 Localități32 30 18 Ateliere

de lectură Licee36

Domenii și materii acoperite de proiect
Dezvoltare personală

Academia de Cariere Tehnice sau ACT by PEPCO este un proiect care se adresează elevilor de clasa a X-a și a
XI-a din liceele tehnice, dornici să-și clarifice cum ar putea arăta o cariera în domeniul tehnic sau în alte
domenii conexe. Scopul proiectului este de a-i sprijini pe adolescenți în procesul de descoperire și de
valorificare la maximum a potențialului lor. 
PM: Galina Manole

Academia de Cariere Tehnice, ACT by PEPCO

Vizită virtuală
la PEPCO

Elevi72 Instituții de
învățământ25 Județe15Localități25

1 70 Ore investite pentru
desfășurarea atelierelor

Partener finanțator Parteneri educaționali

Ateliere11 Biblioteci Vii3
16 Traineri/

facilitatori

PM: Alexandra Stîngă

6 Ateliere de
literație digitală 2 Ateliere de tip

Bibliotecă Vie 6 Traineri/
facilitatori 40 Ore investite pentru

desfășurarea atelierelor

O experiență cu adevărat formidabilă. Mi-a
prelungit pasiunea pentru lectură, autori și cărți.

A fost o onoare să discut cu autorii, au fost niște
persoane incredibile de la care am avut multe de
învățat, dat fiind că pe viitor am de gând să încerc
și eu să devin scriitor.

https://educatiefinanciara.disruptivethinking.ro/silvia-bogdan
http://www.pemeserie.ro/
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„Protecție și educație pentru copii cu părinți plecați la munca în străinătate” este un proiect derulat în parteneriat cu Organizația
Salvați Copiii, care se adresează elevilor cu părinți plecați la muncă în străinătate și care are ca scop stimularea participării la
educație și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

PM: Nicoleta Nițulescu

Protecție și educație pentru copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, POCU

Finanțatori Promotor proiect

Conținut educațional pentru 255 de elevi participanți la proiect, pe 3 grupuri de vârstă: 6-10 ani, 11-14 ani, 15-16 ani.
Dotarea unităților școlare cu 100 de tablete, cu sprijinul UNIQA Asigurări.

Rezultate:

 Școala Gimnazială „Iorgu Iordan” din Municipiul Tecuci, județul Galați;
 Școala Gimnazială „Alexandru Moruzi” din Comuna Pechea, județul Galați;
 Școala Gimnazială nr. 1 Biliești din Comuna Biliești, jud. Vrancea;
 Scoala Gimnaziala ”Mihail Armencea” din Municipiul Adjud, județul Vrancea;
 Liceul Tehnologic „Costache Conachi” din Comuna Pechea, județul Galați

Inițiativa este implementată în 5 unități școlare din Galați și Vrancea:

https://scoaladevalori.ro/protectie-si-educatie-pentru-copii-cu-parinti-plecati-la-munca-in-strainatat/
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Despre
program

Pașii mici determină marile realizări! Profesorii sunt persoanele care au impact intelectual și esențial asupra
produsului intern brut al unei țări. Acesta este programul prin care îi sprijinim pe dascăli în activitatea lor
educațională prin expunerea la metode și tehnici de predare creativă, astfel încât aceștia să-și valorifice
potențialul pedagogic și să contribuie la formarea tinerelor generații cu entuziasm și abilități adaptate la
realitatea prezentă. 

Scopul programului este ca în 2035 să avem o generație de profesori mai implicați în activitățile educaționale
pentru viață, mai conștienți de calitățile pe care le au și mai pregătiți să lucreze vocațional cu toți elevii pe
care-i au la clasă pentru ca aceștia să obțină succesul în ariile potrivite abilităților, pasiunilor și dorințelor lor.

Utilizarea avantajelor lucrului în echipă în clasă cu elevii, în cancelarie cu colegii și în întreaga școală cu
toate părțile implicate pentru performanță mai bună la toate nivelurile
Crearea relațiilor bazate pe încredere între elevii, colegii și părinții
Definirea viziunii școlii și setarea obiectivelor SMART privind performanța educațională, la toate
nivelurile
Încurajarea și facilitarea lucrului în echipă cu ceilalți profesori
Folosirea metodelor de învățare mai potrivite elevilor din secolul 21, care în prezent se pregătesc pentru
job-uri care încă nu există
Conducerea unui proces educațional la nivel avansat, asigurând scalabilitate și sustenabilitate
educațională la nivelul școlii și în regiune.

Obiective

Portofoliu
DigCompEdu                Pedagogie digitală 2.0   

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about-selfie_ro
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Modulul SELFIE a fost creat în jurul instrumentului cu același nume dezvoltat de Comisia Europeană în vederea creionarii unei
experiențe cat mai profunde de analiza la nivel școlar cu privire la gradul de digitalizare și competențele digitale prezente la nivel
de școală în contextul actual. 

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies) este un instrument
conceput pentru a ajuta școlile să integreze tehnologii digitale în procesele de predare, învățare și evaluare. SELFIE are o bază
solidă în materie de cercetare și a fost dezvoltat după modelul cadrului Comisiei Europene privind promovarea învățării în era
digitală în instituțiile de învățământ.

SELFIE colectează, în mod anonim, opiniile elevilor, ale profesorilor și ale membrilor conducerii școlii cu privire la modul în care
este utilizată tehnologia în instituția lor de învățământ. Acest lucru se face cu ajutorul unor întrebări și enunțuri scurte și al unei
evaluări simple de la 1 la 5. Această procedură durează aproximativ 20 minute. Pe baza acestor informații, instrumentul
generează un raport – un instantaneu („SELFIE” ) al punctelor tari și slabe ale școlilor în utilizarea tehnologiei. 

SELFIE este disponibil pentru școlile primare, gimnaziale, liceale și profesionale din Europa și din alte țări, în peste 30 de limbi.
Acesta poate fi utilizat de orice școală – nu doar de cele cu niveluri avansate de infrastructură, echipamente și utilizare a
tehnologiilor.

Partener finanțator Partener educațional

Edu Networks este o rețea națională pentru creșterea nivelului educațional preuniversitar și modernizarea educației în 114 școli
din județele: Bacău, Bistrița, București, Buzău, Dâmbovița, Ilfov, Galați, Hunedoara, Olt; 9 ONG-uri și 2 corporații: ALSDCR, AVE,
Bitdefender, FTTC, FNO, Infinit Edu, Lidl, OvidiuRo, RBL, ȘdV, Teach for România. 

Edu Networks este o alianță de parteneri din educație și business prin care susținem profesorii, directorii și părinții să transforme
școlile din comunitățile lor. Ne propunem să aducem sistemul educațional din România în top 10 Europa până în 2035, printr-un
program de 4 ani în care o comunitate de specialiști în educație, business și 114 școli lucrează împreună pentru a face ca peste
64.000 de copii să vină cu drag la școala. 

Domenii și materii acoperite de proiect
Creare conturi pe platforma CEE; noțiuni fundamentale
în dezvoltarea strategiilor de modernizare a educației.

SELFIE este un instrument digital, lansat în anul 2018 de către Centrul Comun de Cercetare al Comisiei
Europene și de Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură. La începutul anului 2020, în cooperare cu
Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune, SELFIE a fost adaptat pentru a
include un modul privind învățarea la locul de muncă, care adaugă opiniile in-company trainers la cele ale
conducerii școlii, elevilor și profesorilor.

Modulul SELFIE

Profesori
participanți527Sesiuni - atelier 2 SELFIE28 Ore investite pentru

desfășurarea atelierelor204Traineri/
facilitatori13

Clustere: Bacău, Buzău, Brad, Bistrița Năsăud,
București Ilfov, Galați, Olt, Valea Jiului;9 Instituții de

învățământ80 Localități78
197 reprezentanți ai conducerii unităților de învățământ 
2.876 cadre didactice 
23.606 de elevi 

Cine a completat chestionarul SELFIE? 

Parteneri colaboratori 

Cum transformăm sistemul educațional din România?
A. Scalăm intervenții educaționale eficiente, documentate științific și le adaptăm la contextul local
B. Dezvoltăm școli fanion, care vor deveni exemple de bună practică pentru celelalte școli din România
C. Creăm hub-uri de resurse și expertiză pentru educație formate din cadre didactice și specialiști

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about-selfie_ro
https://educatiefinanciara.disruptivethinking.ro/silvia-bogdan
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Denumirea DigCompEdu provine de la cadrul european al competenței digitale ale cadrelor didactice (The European Framework of
the Digital Competence of Educators) și reprezintă un cadru științific de referință pentru dezvoltarea digitală a cadrelor didactice
din Europa și își propune să promoveze competențele digitale în rândul cetățenilor și să stimuleze inovarea în educație.
DigCompEdu este un instrument de autoevaluare care își propune să permită reflectarea asupra punctelor tari și punctelor slabe
a utilizării tehnologiilor digitale în educație. Instrumentul nu pune accentul pe abilitățile tehnice, ci își propune să detalieze modul
în care tehnologiile digitale pot fi utilizate pentru a îmbunătăți și a inova educația și formarea continuă.

DigCompEdu a fost creat în baza a 22 de competențe organizate în 6 arii, precum reiese din imaginile de mai jos.

Modulul DigCompEdu

Instrumentul DigCompEdu vine în întâmpinarea nevoilor
unităților de învățământ din domeniul preuniversitar,
propunându-și să le asiste în determinarea și îmbunătățirea
gradului de utilizare a tehnologiilor digitale în procesele de
predare și învățare.

Niveluri de Competență

Prezentare cadru DigCompEdu - atelier desfășurat cu
directorii celor 114 școli 
Completarea chestionarului DigCompEdu 
Diseminare rezultate și pașii următori - 8 webinarii online
la care au participat profesori din toate clusterele;

Structura proiectului: 
1.

2.
3.

În cazul celor 9 clustere participante la proiectul EduNetworks, la chestionarul DigCompEdu au răspuns 1819 cadre didactice, din
100 unități de învățământ din România, iar distribuția nivelurilor de competență poate fi regăsită în tabelul de mai jos.

Numărul cadrelor didactice în
funcție de nivelul de competență

Procentajul pentru nivelurile de
competență raportat la cluster

A1 (Nou-sosit)

A2 (Explorator)

B1 (Integrator)

B2 (Expert)

C1 (Lider)

C2 (Pionier)

53

275

656

618

205

12

2.91%

15.12%

36.06%

33.97%

11.27%

0.66%

Domenii și materii acoperite de proiect: Completarea unui chestionar la nivel
individual cu privire la nivelul de dezvoltare pe mai multe arii dpdv al digitalizării.

cadre didactice din cadrul unităților de învățământ
înrolate în Edu Networks au participat la atelierul
“Planificare spre succes”

763 Ore de suport la completarea
rapoartelor și analiza datelor >50Ore de

ateliere20
Traineri/
facilitatori9

Partener finanțator Partener educațional

https://educatiefinanciara.disruptivethinking.ro/silvia-bogdan
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Profesori
participanți30  Județe9Școli23 Traineri/

facilitatori12

Partener finanțator Partener educațional

Proiectarea învățării. De-a lungul celor 6 ore de proiectare profesorii au ocazia să construiască de la „0” lecții inter sau
transdisciplinare pe care le vor consolida utilizând concepte teoretice relevante în predarea modernă. 
Predarea propriu-zisă. În cele 6 ore de predare profesorii vor putea experimenta importanța metaînvățării în
abordarea predării centrate pe nevoile elevilor. Profesorii au ocazia de a primi feedback din partea celorlalți
profesori participanți și astfel află noi căi prin care pot răspunde unor provocări care le incită interesul,
curiozitatea și dorința de cunoaștere. 
Etapa de evaluare rezervă timp pentru analizarea lecțiilor create și rafinarea metodelor de evaluare integrate
în construcția acestora. Profesorii vor aprofunda diferența dintre feedback și feedforward reușind ca la
finalul modulului să fi construit o abordare pedagogică adaptată modului în care elevii învață în secolul 21.

În cadrul modulului Pedagogie Digitală profesorii vor parcurge ateliere educaționale bazate pe cele 3 etape ale actului didactic -
proiectare, predare și evaluare. Astfel, în cadrul modulului, profesorii:

Modulul PEDAGOGIE DIGITALĂ

vor fi provocați să-și depășească potențialul învățând cum să își selecteze mediul de învățare adecvat și
cum să utilizeze cât mai eficient instrumentele digitale existente;
vor învăța să folosească tehnologia pentru a servi scopurilor specifice legate de obiectivele de învățare ale
elevilor, în corelație cu modul acestora de a asimila și folosi învățarea în realitatea cotidiană, pe termen
lung;
vor avea oportunitatea de a își dezvolta instinctul de a discerne când și cum este cazul să utilizeze
instrumentele și resursele digitale disponibile pentru a asigura impactul scontat asupra învățării elevilor.

Pe tot parcursul modulului profesorii beneficiază de suport în utilizarea unui set extins de resurse educaționale digitale
disponibile, acces la resurse eLearning, precum și oportunități de dezvoltare prin practică on the job.

Ateliere32 Ore investite pentru
desfășurarea atelierelor88

Modulul de Pedagogie digitală mi-a confirmat faptul că este timpul unei schimbări în ceea ce privește atitudinea și
abordarea noastră, a cadrelor didactice, față de procesul instructiv-educativ. Publicul căruia ne adresăm, elevii
noștri, au cu totul alte așteptări de la noi, au o altă viziune în ceea ce privește educația, iar datoria noastră este sa
ținem cont de vocea lor. Participarea la acest modul m-a determinat sa fiu și mai perseverentă în ceea ce privește
trecerea de la orele clasice, tradiționale la lecții interactive care să stârnească cei 4 C elevilor mei. Deși am început cu
un an în urmă să cer feedback elevilor mei, acum, mai mult decât oricând, intenționez să folosesc acest feedback
prin feedforward. Este cea mai simplă modalitate de a ne perfecționa, de a îmbunătăți calitatea procesului
instructiv-educativ. Prof. Cristina Toma 

Experiența modulului de Pedagogie Digitală a
fost grozavă. Acest modul a fost creat astfel încât
să îți creeze dependență, să nu lipsești, să îți
continui, pas cu pas, experiența de învățare:
întrebări deschise, lucru în echipă, jocuri, trucuri,
dar și aspecte teoretice esențiale. Ce mi se pare
grozav, este că putem transfera la clasă, în
funcție de disponibilitate, dar și de disciplina
predată întregul proces - intens, divers,
provocator. O lecție despre lecții! Prof. Niculai
Ana Daniela

Am proiectat pentru prima dată o lecție
transdisciplinară. Aceste lecții sunt foarte
interesante pentru elevi, nu sunt monotone și
astfel îi putem atrage pe toți prin integrarea altor
discipline alături de disciplina de bază. Folosim
talentul fiecărui elev și le trezim curiozitatea
pentru a progresa și la o disciplină pe care nu o
agreează. Am învățat să proiectez evaluarea și să
o integreze pe tot parcursul lecției. Prof. Gabriela
Bălteanu

https://educatiefinanciara.disruptivethinking.ro/silvia-bogdan
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Partener finanțator Partener educațional

Teach Tech League a fost un program de formare profesională divers, atractiv, care a adus un mare plus în cariera
mea didactică și la care am participat cu mult entuziasm pe parcursul celor 9 luni. 

Un aspect care a avut un mare impact a fost acela al organizării atelierelor practice în grupuri mici și discuțiile din
sesiunea plenară, astfel că am reușit să împărtășim experiența profesională sau personală, am învățat din
experiențele altor colegi, am devenit mult mai creativi în realizarea sarcinilor prin colaborarea cu ceilalți, dovedindu-
mi încă o dată că munca în echipă este valoroasă.  Bîrsan Camelia, Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu", Șimleul Silvaniei

Domenii și materii acoperite de proiect: Dezvoltare personală;
pedagogie transdisciplinară; familiarizare cu instrumente de
predare digitală; sesiuni de observare la clasă.

Tech Teach League este un proiect educațional de dezvoltare personală și profesională dedicat profesorilor
care predau în licee tehnologice din comunitățile Sălaj, Călărași și Câmpina. Prin acest proiect îi susținem pe
dascăli, astfel încât aceștia să își valorifice potențialul pedagogic și să contribuie la reducerea abandonului
școlar, reducerea analfabetismului funcțional, reducerea absenteismului la școală, creșterea incluziunii
școlare și creșterea performanței școlare. 

Scopul proiectului este ca în cele 6 licee tehnice din program să generăm progres, să avem o generație de
profesori și mai implicați în activitățile educaționale pentru viață, mai conștienți de calitățile pe care le au și
mai pregătiți să lucreze cu toți elevii pe care-i au la clasă, ajutându-i în mod real să se descopere și să devină
cea mai bună versiune a lor.

PM: Daria Cupăreanu

Tech Teach League

Profesori23Colegiul Tehnic ”Alexandru Papiu Ilarian”, Zalău
Liceul Tehnologic “Mihai Viteazu”, Zalău
Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu“, Șimleul Silvaniei
Liceul Tehnologic ”Octavian Goga”, Jibou
Liceul Tehnologic Energetic, Câmpina
Liceul ”Danubius”, Călărași

Licee: 6
Ateliere15

Traineri/ facilitatori6
Ore investite pentru
desfășurarea atelierelor61

Sesiuni de observare
= 20 de ore3 Licee au utilizat

instrumentul SELFIE5

O experiență interesantă, moderată de traineri
dovedind profesionalism și capacitate de comunicare
foarte bună, știind să îmbine noțiunile teoretice cu
aplicațiile practice, să mobilizeze la diferite targeturi
participanții în echipe, mereu altele, experiența în care
am avut ocazia interacționării active cu colegi din alte
licee, aflați la kilometri distanță și în care directorii mi-
au fost teammates in solving work tasks, o experiență
în urma căreia am descoperit lucruri noi pe care să le
aplic în lucrul cu elevii la clasă, în concluzie o
experiență benefică, ce se merită a fi retrăită oricând.
Toma Maria – Liceul Tehnologic Energetic Câmpina

https://educatiefinanciara.disruptivethinking.ro/silvia-bogdan
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Domenii și materii acoperite de proiect: Soft skills și pedagogie digitală.

Participanți32  Județe4 Traineri/
facilitatori8

RISDEM este un proiect de dezvoltare digitală pentru profesioniști din domeniul social. În cadrul proiectului
au fost implicați specialiști din 7 ONG-uri: Fundația Comunitară Cluj, Școala Creștină Privată din Cartierul
Romilor Tinca (Fundația People to People Oradea); Asociația Sprijinirea Integrării Sociale (București);
Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare; Asociația ,,Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului” (Satu Mare) și
Asociația Pirita Children (Baia Mare) și Asociația STEA, partenerul proiectului.

Beneficiarii proiectului: 7 ONG-uri, cu 32 de persoane: 9 asistenți sociali; 4 psihopedagogi; 3 psihologi; 16
lucrători sociali/ pedagogi sociali.

RISDEM

Ateliere9 Ore investite pentru
desfășurarea atelierelor27

PM: Crina Bonea

Fiind educatoare, am descoperit importanța comunicării persuasive, cât este de important ceea ce spunem, cum
punem o întrebare și cum putem influența răspunsul prin modul în care am întrebat. Mi-am îmbunătățit
cunoștințele digitale, am învățat cum să folosesc classroom, whatsapp. Am primit idei prin care să îmi îmbunătățesc
relațiile cu beneficiarii. Toate atelierele au fost minunate și regret că au ajuns la sfârșit. Mulțumesc tuturor
formatorilor și participanților pentru că ne-au împărtășit din experiența lor și implicit ne-au făcut oameni mai buni.
Participantă

Partener finanțator

Domenii și materii acoperite de proiect
Dezvoltare personală; Pedagogie transdisciplinară;
Familiarizare cu instrumente de predare digitală

Ateliere online centrate pe valori și ateliere online educație transdisciplinară, 12 ateliere (3 ore/atelier)
6 sesiuni de observare online direct la clasă;

Arcademia PepinTEEN, ediția 2021 este proiectul prin care sprijinim dascălii care predau discipline tehnice în
activitatea lor educațională prin expunerea la metode și tehnici de predare creativă, astfel încât aceștia să-și
valorifice potențialul pedagogic. Scopul proiectului este să construim o generație de profesori mai implicați
în activitățile educaționale pentru viață, mai conștienți de calitățile pe care le au și mai pregătiți să lucreze cu
toți elevii pe care-i au la clasă pentru ca aceștia să obțină succesul în ariile potrivite abilităților, pasiunilor și
dorințelor lor. Credem că fiecare școală din România face deja multe lucruri bune pe care căutăm să le
punem în valoare și să le promovăm. 

În Arcademia PepinTEEN am desfășurat:

PM: Galina Manole

Arcademia PepinTEEN

Profesori
beneficiari33 Ore livrare investite pentru

desfășurarea atelierelor43 Licee
tehnice21Traineri/

facilitatori9 Localități21
Județe13

Partener educațional

https://educatiefinanciara.disruptivethinking.ro/silvia-bogdan
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EXCEPȚIONALII
2021

Despre
program

Credem într-o societate bazată pe valori sănătoase. Sădim seminţele schimbării încă de pe acum, pentru a
cultiva roadele unei lumi noi. Susţinem tinerii talentaţi, pasionaţi de ceea ce fac, și care își doresc să
transforme realitatea ce îi înconjoară cu responsabilitate, determinare și dăruire. Pentru aceștia am creat
Excepționalii, un program național bazat pe educație centrată pe valori care inspiră prin oameni-model,
facilitează interacțiunea cu mediul de afaceri, promovează inovația socială, oferă sprijin pentru incluziune
socială şi pune bazele comunităţii liderilor de mâine. O etapă din viaţa unui tânăr în formare, este şansa de a
intra în comunitatea celor care își scriu viitorul. 

Ne adresăm tinerilor excepționali care investesc în ei înșiși, celor care își doresc să aibă impact pozitiv asupra
bunăstării lor și a celorlalți. Excepționalii sunt cei care pot transforma România într-o societate bazată pe
valori sănătoase.

Introducerea conceptului de inovație socială și incluziune prin educație în mintea și comportamentul
adolescenților excepționali din România.
Instigarea tinerilor să învețe cum să învețe pe perioada întregii lor vieți, prin educație centrată pe valori
și pe competențele de care au nevoie în secolul 21, pentru a face față viitorului hyper digital.
Echiparea tinerilor cu abilități practice pentru creare de proiecte cu impact social în comunitățile în care
s-au născut, trăiesc și se dezvoltă.
Contribuție la coagularea unei comunități formate din adolescenți care au abilități complementare și
care își doresc să producă transformări profund sănătoase în societatea românească.

Obiective

Portofoliu
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Detectivi
355

Exploratori
197

Experți
48

Detectivi
11.721

Exploratori
5.963

Experți
1.511

Elevi19.195 
Județe41

Școli557
Localități273

ATELIERE DE EDUCAȚIE FINANCIARĂ ONLINE

Ateliere online600
Ore investite pentru
desfășurarea atelierelor1.200

Traineri/
facilitatori50

ȘCOALA DE BANI BCR

PM: Loredana Dinu

Școala de Bani BCR este cel mai amplu program de educație financiară din România, implementat în
parteneriat cu Școala de Valori. În cadrul programului au fost organizate proiectele Flip - Școala de bani pe
roți (cu ateliere de educație financiară online și offline), Flipiada și Jungla Urbană.

Școala de Bani pe roți

Proiectul Flip - Școala de bani pe roți este adresat copiilor și tinerilor din România cu vârsta cuprinsă între 7 - 18 ani, ajutându-i pe
aceștia să înțeleagă cum funcționează banii în economie, cum își pot gestiona mai bine resursele financiare și cum pot forma
comportamente financiare responsabile. Banii sunt un element util în construcția unui viitor pe măsura visurilor noastre. Dar cât de
bine știm să-i gestionăm? 

Pentru cei care nu vor să-și lase viitorul la întâmplare, am creat o călătorie inițiatică în lumea finanțelor și a creșterii calității
vieții. Ideea s-a născut din dorința a-i susține și pe tineri să-și dezvolte abilități financiare, să-și gestioneze eficient banii de
buzunar și, mai ales, să învețe să gândească în perspectivă și să decidă asumat. Prin educație financiară tinerii au șansa să
conștientizeze ce contează cu adevărat pentru ei, să descoperă căi simple în a-și (re)modela propriul comportament financiar, să
deprindă obiceiuri sănătoase, lăsându-se inspirați de rezultatele financiare pe care pot începe să le înregistreze fără prea mult
efort, încă de timpuriu.

Ateliere (total = 600) Participanți (total = 19.195)

https://www.scoaladebani.ro/pe-roti
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Elevi1.257
Județe22

Școli236
Localități 38

ATELIERE DE EDUCAȚIE FINANCIARĂ OFFLINE

Ateliere offline226
Ore investite pentru
desfășurarea atelierelor452

Traineri/
facilitatori36

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Localitatea
Ateliere în locații Nr. ateliere

București

Timișoara

Galați

Oradea

Piatra - Neamț

Promenada Mall

Timișoara Shopping City

Galați Shopping City

Comuniteca Oradea

Rubik Hub Piatra - Neamț

18

20

26

11

6

269

358

430

140

60

Ateliere Mall-uri
Nr. participanți

64 1.057

Ateliere HUB-uri 17 200

Total Mall-uri + HUB-uri 81 1.257

ATELIERE DE EDUCAȚIE FINANCIARĂ ÎN ȘCOLI 
În premieră pentru proiectul FLiP - Școala de bani pe roți, începând cu vara anului 2021 atelierele de educație financiară au
ajuns și în școli, în șase orașe din țară: București, Galați, Timișoara, Oradea, Ploiești, Piatra - Neamț. 

   

   

   

   

   

   

   

   

Ateliere în școli / localitatea Nr. ateliere
București

Timișoara

Galați

Oradea

Piatra - Neamț

37

28

63

5

7

480

611

1.415

138

140

Nr. participanți

Total ateliere în școli 145 2.909

Ploiești

5 125
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FLiPiada - ediția I

   

   

   

   

   

   

   

   

Indicatori Detectivi (7 - 10 ani) Exploratori (11-14 ani)

Flipiada a reprezentat o competiție online pe teme de educație financiară deschisă copiilor între 7 - 14 ani care au participat
la atelierele de educație financiară FLiP - Școala de bani pe roți. Concursul s-a desfășurat în perioada 22 martie - 25 iunie
2021 pe platforma Școala de Valori.

Nr. înscrieri

Nr. înscrieri unice

Nr. persoane calificate

Nr. participanți finaliști

Nr. câștigători Premiul I

Nr. câștigători Premiul II

Nr. câștigători Premiul III

215

146

95

72

4

4

4

322

259

185

100

4

4

4

Jungla Urbană - Money Edition
Jungla Urbană Money Edition a reprezentat un concurs de tip treasure hunt cu tematică financiară desfășurat pe raza
Municipiului Constanța în două ediții: 31 iulie și 21 august 2021. Participanții, grupați în echipe de câte patru persoane, au
avut de parcurs (pe jos) un traseu de circa 10 km trecând prin diferite puncte de control a căror localizare o puteau afla doar
rezolvând unele indicii, ghicitori sau probe pe care le primeau de la echipele de voluntari aflate la checkpoint. 

    

    

    

    

    

    

    

    

Indicatori Ed. 31 iulie Ed. 21 august
Nr. participanți înscriși inițial

Nr. participanți care au venit la start

Nr. participanți care au finalizat cursa

Nr. participanți care au primit premiul de participare

Nr. de voluntari implicați

Lungime traseu

Vârstă participanți

348

272

112

180

23

10 km

14 - 25 ani

772

656

362

430

62

Total
424

384

250

250

39

10 km

14 - 35 ani

Domenii și materii acoperite de proiect:  educație financiară pentru copii (6-11 ani), juniori (12-14 ani) și adolescenți (15-18 ani)

Parteneri contributori 

Partener educaționalPartener finanțator 

Suporteri Parteneri Jungla Urbană 

https://escoaladevalori.ro/
https://educatiefinanciara.disruptivethinking.ro/silvia-bogdan
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Planificarea unor strategii de creștere a veniturilor
Descoperirea modalităților de economisire
Realizarea unui plan financiar
Cumpărături inteligente și cum să faci față tentațiilor.
Anticiparea economisirii în vacanță
Conștientizarea nevoii pentru un fond de urgențe,
”bani albi pentru zile negre”.
Înțelegerea principiului ”bani în cuplu”.

Beneficiile educației financiare pentru adulți:

Beneficiari448
Județe15
Localități42

Ateliere22

Școala de Bani pentru Adulți
Începând din iulie 2021, atelierele gratuite de educație financiară s-au adresat și adulților, în sesiuni de câte două ore
desfășurate online sau offline, pentru a le oferi acestora șansa de a dobândi informații și deprinderi care să-i ajute să facă
alegeri financiare inteligente. 

BURSELE START

PM: Loredana Dinu și Alexandra Stîngă

Bursele stART este un proiect de tradiție prin care susținem financiar liceenii talentați din România.
Aflat la cea de-a 7-a ediție, proiectul sprijină elevii care sunt pasionați de pictură, desen, muzică,
fotografie, scriere creativă sau vlogging și le oferă acestora suport financiar pentru a-și dezvolta
talentul și pentru a-i încuraja să continue să urmărească o carieră în artă. 

Elevi bursieri
selectați30 Licee22Localități21
Domenii și materii acoperite de proiect: Acordarea
de burse educaționale pentru tinerii (15-19 ani)
preocupați de artă și domenii conexe

Înscrieri pentru programul Bursele stART 2021

151 aplicanți
Muzică

246 aplicanți 
Desen

84 aplicanți
Pictură

169 aplicanți Artele
Viitorului: fotografie,
scriere creativă,
vlogging

Partener educaționalPartener finanțator 

https://educatiefinanciara.disruptivethinking.ro/silvia-bogdan
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Academia Bursele StART

Academia Bursele stART prevede un spațiu online unde cei 30 de bursieri beneficiază de o serie de ateliere
care au ca scop conturarea parcursului lor educațional necesar în dezvoltarea unor skill-uri benefice în
profilul unui artist de succes.

În perioada mai-decembrie 2021 au avut loc 5 ateliere de dezvoltare personală pentru cei 30 de bursieri și
două activități de tip Biblioteca Vie, în cadrul cărora tinerii au avut ocazia să întâlnească profesioniști din
diferite domenii, să le cunoască poveștile și să împărtășească cu aceștia întrebări, neliniști, frici, dar și
dorințe, speranțe și planuri de viitor.

PM: Loredana Dinu
și Alexandra Stîngă

Elevi beneficiari30 Licee22 Biblioteci Vii2
Localități: Beius, Liteni, Suceava, Târgu-Mureș,
Ploiești, Pitești, Săcele, București, Constanța,
Timișoara, Brașov, Baia Mare, Satu Mare,
Bordenii Mici, Făgăraș, Cluj-Napoca, Oradea,
Onești, Galați.

19
Ateliere5

Domenii și materii acoperite de proiect: Dezvoltare personală
pentru tinerii (15-19 ani) preocupați de artă și domenii conexe

Ore investite pentru
desfășurarea atelierelor12

Sesiuni de coaching
de grup2 Sesiuni de coaching individuale

sau în grupuri restrânse60

Educația financiară împreună cu atelierele despre
dezvoltare personală m-au ajutat să înțeleg mai
bine viitorul meu în calitate de artist și cum pot
să mă folosesc de talentul, efortul și visul meu
pentru a continua în acest domeniu. Bursier 2021

A fost genial să învăț lucruri despre cum să-mi
organizez timpul, cum să-mi construiesc o
imagine, cum să-mi valorific calitățile și să-mi
gestionez defectele, pe scurt, a fost un an în care
am descoperit că pot să îmi sporesc forța
creatoare și să-mi găsesc motivația intrinsecă.
Bursier 2021

Partener finanțator Partener educațional

Anul acesta a fost unul foarte încărcat, atât în
ceea ce privește latura artistică cât și celelalte
planuriprecum școala, bacalaureatul, atestatul,
admiterea etc. Am încercat pe cât posibil să mă
concentrez cât de mult pe ceea ce îmi place să fac
și totodată să țin pasul cu școala și celelalte
activități. Pot spune că programul Bursele stART
m-a ajutat foarte mult din punct de vedere
financiar deoarece am reușit să-mi achiziționez
cu ușurință echipament și materiale de calitate,
de care mă folosesc și în prezent. Bursier 2021

https://educatiefinanciara.disruptivethinking.ro/silvia-bogdan
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Despre
program

Într-o lume în care fenomenul tehnologic este tot mai prezent, este nevoie de implementarea unui program
național de tradiție care să sprijine dezvoltarea tinerilor 19+ din România, din perspectiva abilitățiilor de care
au nevoie în viață pentru a obține succesul în lumea digitală. Laboratorul de Cariere promovează o cultură a
performanței, integrare academică și egalitate de șanse pentru toți studenții din România, indiferent de
specializarea pentru care învață. În plus, contribuie la creșterea angajabilității tinerilor prin crearea de
oportunități și participarea într-un program atractiv, livrat în limbaj specific, în limba română, care dezvoltă
abilități & promite experiențe de învățare relevante, precum și „contactul cu viața reală profesională” din
industriile Partenerilor.

Pregătirea tinerilor cu abilități pentru viață, în lumea digitală și super-tehnologizată.
Completarea curriculumului universitar cu ateliere pe subiecte actuale, ancorate în realitate și centrate
pe tendințele viitorului.
Creșterea competențelor de care au nevoie tinerii, pe toată perioada vieții lor: auto-învățare, gândire
critică, rezolvarea problemelor, comunicare eficientă, lucru în echipă și colaborare, reziliență și reflecție
personală.
Sprijinirea tinerii în procesul personal de auto-descoperire și de pregătire pentru piața muncii, cu scopul
de a deveni candidați râvniți de angajatori.

Obiective

Portofoliu

Fondatori:
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Profesii bine cimentate, ediția I

Promovarea egalității de gen în industria cimentului, creșterea atractivității și crearea unui mediu
propice incluziunii femeilor din tehnic.
Evidențierea oportunităților de carieră din industrie, respectiv din Holcim.
Crearea unui spațiu inspirațional pentru profesionistele din Holcim.

Proiectul educațional ‘’Profesii bine cimentate’’ oferă posibilitatea studentelor de la profile tehnice să
descopere industria cimentului prin interacțiune directă cu profesioniștii din industrie prin abordarea unor
tematici diverse, de la promovarea egalității de gen în industria cimentului, până la creșterea atractivității și
crearea unui mediu propice incluziunii femeilor din mediul tehnic. 

Obiectivele proiectului:
PM: Diana Ștefănescu
și Galina Manole

Studente22 Orașe: București, Cluj-Napoca,
Craiova, Iași, Petroșani 5  Ateliere9

Domenii și materii acoperite de proiect: Ateliere de soft skills: Valori universale & personale; Inteligență emoțională;
Viitorul locurilor de munca în industria cimentului și egalitatea de gen; Branding Personal; Intraprenoriat. Ateliere
tehnice: chimie, mecanic, mine, automatizări.

Ore investite pentru
desfășurarea atelierelor16

Webinarii
tematice3 Traineri/

facilitatori8 Mentori
Holcim 7 Studente participante la

programul de internship3

Partener educaționalPartener finanțator 

Participarea la atelierele organizate de Școala de
Valori mi-au plăcut foarte mult pentru că am avut
ocazia să cunosc persoane foarte interesante și
prietenoase de la care am avut multe de învățat
și care m-au inspirat. 

A fost fascinant să vedem utilajele folosite în
industrie și modul lor de funcționare în cadrul
atelierelor de hard skills, dar și să ne dăm seama
care sunt valorile noastre personale și cum
putem să ne dezvoltăm pe plan personal. A fost o
experiență care m-a ajutat și îmi va fi utilă în
continuare, atât pe plan profesional, cât și
personal. 

Florina Augusta Băldean, participantă

M-am simțit foarte plină de energie în urma
atelierelor și m-au încurajat să mă implic activ în
ele, acaparând-mi atenția pe întreaga lor durată. 

Am învățat multe chestii tehnice interesante din
interiorul firmei, dar și despre valorile fiecăruia și
de ce sunt importante, despre care nu aveam
habar până acum. După aceasta experiență o sa
mă axez mai mult pe informațiile noi aflate în
cadrul atelierelor soft skills pentru a-mi alege
drumul în viață.

 
Maria Vaida, participantă

https://educatiefinanciara.disruptivethinking.ro/silvia-bogdan
https://www.holcim.ro/ro
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Accentuarea paradigmei învățării colaborative şi a rolului pozitiv al progresului personal prin cooperare
în educația tinerilor și profesorilor/adulților
Infuzie de bune practici pentru a face educația și diversele metode de predare mai accesibile
Promovarea creșterii personale și adoptarea unor practici europene/internaționale
Consolidarea relațiilor cu alte ONG-uri de profil și schimbul de experiență cu profesioniști din educația
Europeană/internațională
Crearea unui cadru pentru prezentarea ideilor noastre inovative și dezvoltarea unor proiecte
transnaționale, conduse chiar de noi
Consolidarea experienței de advocacy în educație.

Despre
program

Într-o lume aflată în schimbare, marcată de profunde transformări fără precedent în medicină, știință și
tehnică și influențată de numeroase probleme economice, politice, sociale și culturale, relațiile interumane
joacă un rol din ce în ce mai important. Ca urmare a acestei realități, considerăm că avem competența
necesară pentru a contribui în proiecte care vizează dezvoltarea unor comunități de învățare, precum și
crearea unor produse educaționale de calitate și inovatoare care adresează această temă importantă pentru
viitor. Proiectele globale oferă beneficiarilor posibilitatea de a accesa inteligența globală, de a investiga
lumea, de a câștiga perspective de ansamblu asupra nevoilor educaționale proprii, de a comunica
intergenerațional și multicultural și de a învăța să ia măsuri pentru a-și îmbunătăți propria viața, dar și
pentru a o influența pozitiv pe a celor din jurul lor.

Obiective

Portofoliu
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Proiectul este cofinanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. 

LifeSkills ToolBox

LifeSkills ToolBox este proiectul care vizează crearea unui kit educațional pentru profesorii preocupați de
dezvoltarea abilităților de viață, orientarea școlară și consilierea vocațională a elevilor lor.

Cutia de instrumente pentru abilități de orientare pentru viață a fost dezvoltată în comun de către toți
partenerii proiectului, care o pilotează cu aproximativ 500 de educatori și 10.000 de elevi din Belgia,
Germania, Italia și România. 

Rezultate    // "Cutia de instrumente" Skills for life: 
va da profesorilor, lucrătorilor de tineret,
consilierilor de carieră și altor cadre
didactice posibilitatea de a oferi o orientare
eficientă înainte de alegeri importante de
carieră tinerilor cu vârste cuprinse între 13 și
14 ani din întreaga Europă;

le va oferi tinerilor competențele de
care au nevoie în drumul lor spre o
viață adultă autonomă și spre un
mediu de lucru caracterizat de
schimbare.

le va da tinerilor posibilitatea de
a alege un parcurs educațional
care îi va conduce către un loc
de muncă care li se potrivește; 

Partener educațional

Goethe-Institut (DE), Aliseo Liguria (IT), Școala de Valori (RO), Tracé Brussel (BE) și
Orașul Mannheim (DE). BIBB - Institutul Federal German pentru Educație și Formare
Profesională (DE) completează consorțiul în calitate de partener asociat.

Parteneri proiect

ReACT

Manual de training
Vizite de studiu în 6 țări
3 săptămâni de Train the trainers în care s-au pus în practică metode inovative de training și coaching

ReACT este un program european pentru schimb de experiență și lucrul colaborativ la un manual de
coaching pentru creșterea angajabilității tinerilor adulți europeni. Lucrăm cu Olde Vechte (Olanda) și alte 4
ONG-uri din UE: Letonia, Grecia, Bulgaria, Croația.

Pentru mine proiectul ReACT a fost unul cu totul special, fiind prima mea experiență într-un context internațional.
M-a uimit faptul că am avut parte de o mulțime de aplicații practice pe tema coaching-ului, înțelegând astfel mai
bine cum aș putea pune în practică ceea ce am învățat în contextele de zi cu zi.

Parteneri proiect
Olde Vechte Foundation, Elevate, Solidarity Mission,
The University of Macedonia, Synergy Bulgaria,
Adventure Spirit. 

Toate instrumentele proiectului pot fi utilizate gratuit on-line în cinci limbi: olandeză, engleză, germană, italiană și română
accesând link-ul acesta. Experiențele și cunoștințele importante rezultate din pilotarea setului de instrumente vor fi canalizate
către factorii de decizie politică atunci când consorțiul de proiect consideră că este fezabil, subliniind astfel acțiunile și politicile care
sprijină orientarea eficientă a tinerilor în primele etape ale carierei și abilitățile de proiectare a vieții pentru tineri. 

Proiectul este cofinanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. 

https://educatiefinanciara.disruptivethinking.ro/silvia-bogdan
https://scoaladevalori.ro/skills-for-life-toolbox/
https://scoaladevalori.ro/react/
https://scoaladevalori.ro/skills-for-life-toolbox/
https://scoaladevalori.ro/react/
https://escoaladevalori.ro/skills-for-life-toolbox/
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LEADERSHIP
TEAM

ECHIPA
ȘCOLII

DE VALORI

Valoarea mea reprezentativă pentru 2021 a fost reprezentată de transparență,
care s-a tradus prin actualizarea sau realizarea de protocoale de cercetare, fie
pentru departament, fie pentru focus grupuri; ghiduri de discuție; proceduri
standardizate; analize statistice văzute ca un gold standard în domeniul cercetării.
Anul acesta sper să-mi dea mai mult curaj, în principal pentru a afla și implementa
metodologii statistice mai sofisticate și robuste, care să reflecte cât mai exact
realitate percepută de beneficiarii noștri. Ca urare pentru acest nou an, sper ca cei
3 călăreții ai apocalipsei cercetării - 1. eșantioanele mici, 2. datele extreme și 3.
răspunsurile dezirabile - să se regăsească în proporții cât mai mici sau deloc. 

ECHIPA

SILVIA BOGDAN
Președinte

Cum a fost anul 2021? Altfel decât mi l-am
imaginat și decât l-am sperat! A fost un an al
readaptării continue și un an în care am
conștientizat cât de importantă este
sănătatea pentru mine, familie și echipa din
care fac parte. Anul 2022 va fi cu foarte
mare curaj, curajul de a ieși din zona de
confort, curajul de a învăța din orice
experiență pentru a ajunge cu un pas mai
aproape de cea mai bună versiune a mea.
2022, să fii un an extraordinar!

ELENA VASILICĂ
Vicepreședinte

DRAGOȘ BELDUGANU
Coordonator
Programe Sociale

2021 a fost un an despre reziliență și multă
muncă, a fost anul în care majoriatea lumii a
trecut de la expresia vestită "noul normal" la o
stare axată pe "Hai să facem să funcționeze
lucrurile și să-i dăm înainte cu tot ce avem de
făcut" pentru că lucrurile nu stau în loc; din
contră, dacă le neglijezi, se agreavează. 2022
pare să fie încă de la început cu multă muncă,
dar în același timp și cu o dorință de Echilibru
și consolidare a impactului realizat, pentru că
n-am stat în loc nici în 2020 și nici în 2021. 

DRAGOȘ-CRISTIAN FINARU
PM Career Bus - UNICEF

Career Bus a fost, este și rămâne un proiect de suflet, poate
unul dintre cele mai frumoase proiecte sociale în care am fost
implicat. De ce? Pentru că este vorba despre speranță, despre
alegeri și decizii educate, despre împuternicire, despre tineri
care întâlnesc principii de orientare în carieră, poate pentru
prima dată în viață. Poate că nu pornim cu toții egali, nu toți
avem aceleași șanse, dar cu instrumentele potrivite și cu
oameni care să creadă în noi, cu toții putem deveni mai buni
decât am crede că este posibil sau probabil. Career Bus este un
proiect despre speranță, iar acest lucru l-am întâlnit în fiecare
zi, la tinerii sau profesorii alături de care am lucrat. Cum vom
continua? Vom continua îmbunătățind mereu conținutul,
urmărind impactul și încercând să ajungem la cât mai mulți
tineri.

BIANCA DINEA
Specialist cercetare

CRINA BONEA
PM RISDEM și

Profesii Bine Cimentate

Anul 2021 a adus recunoștință și determinare, am preluat un
proiect micuț, dar care a produs multe ecouri pentru asistenții
sociali care lucrează cu persoane din medii defavorizate. Pentru
mine, experiența cu proiectul RISDEM a însemnat să descopăr
povești de viață ale unor oameni care luptă necondiționat în a-i
ajuta pe cei mai puțin norocoși. Sunt recunoscătoare că îi cunosc
și că am luat parte la acest proiect. Pentru 2022, am preluat
proiectul Profesii Bine Cimentate Ed.2, un proiect ambițios, ce își
propune să facă din industria cimentului un domeniu prietenos
cu studenții de la profilurile tehnice. Este provocator și antrenant,
simt că am învățat lucruri noi despre acest domeniu, ceea ce mă
bucură foarte mult. Așadar, pentru 2022, fie ca provocarea și
învățarea să fie valori cheie!
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 FLORINA FABIAN
Asistent proiect și trainer

CareerBus - UNICEF

Unul dintre motivele de recunoștință pentru anul 2021 este și faptul că am intrat ca trainer în Școala de Valori,
respectiv în proiectul CareerBus. Proiect care ne dovedește în fiecare zi cât de multe lacune există în sistemul
educațional românesc și cât de mult sunt ignorate nevoile reale ale elevilor de către sistem și de către familiile
acestora. Am enorm de multă energie pentru activitățile acestui proiect, deoarece simt că orele petrecute cu
elevii la clasă sunt niște ore cu foarte mult sens pentru ei și îi ajută în același timp să își pună anumite întrebări
ale căror răspunsuri cu siguranță le vor schimba parcursul profesional. Pentru anul 2022 îmi doresc să văd și
mai mulți tineri care au trecut prin program, iar cuvântul "valori" să aibă o semnificație aparte pentru ei, cât și
pentru alegerile pe care le fac.

MĂDĂLINA BOȚU
Coordonator Comunicare

MĂDĂLINA TĂMAȘ
Project manager PepinTEEN

2021 a fost cu siguranță despre SCHIMBARE și CREȘTERE, iar
pentru asta sunt tare recunoscătoare! Simplu n-a fost și nici
ușor, dar cu siguranță de ținut minte. Acesta-i anul ce m-a adus
în echipa Școlii de Valori și asta-i mare bucurie. 2022 îmi doresc
să fie mai mult despre ÎMPREUNĂ, cred că doar așa putem face
binele să crească. Va fi cu siguranță despre A EXPLORA, iar
context îmi va fi aventura asta dragă, numită PepinTEEN, în care
doar ce am pășit. După un 2021 imprevizibil, simt că mi-ar fi de
folos acum niște STABILITATE, dar să vedem, aș zice că anul nou
m-a găsit cu antrenamentul făcut. 

GALINA MANOLE
PM&Delivery manager

2021, un an care a trecut într-o viteză amețitoare, în care a fost vorba despre descoperiri și despre încercări. Un
an ca o tornadă, în care am învățat multe, inclusiv despre mine, un an în care am sondat cărări noi, am
experimentat, dar totodată un an în care mi-am sondat limitele. Dacă la începutul anului eram precum un copil în
fața vitrinei cu dulciuri și le-aș fi ales pe toate, sunt recunoscătoare că astăzi știu ce gust au cele mai multe dintre
ele și am aflat care din oportunitățile atât de numeroase mi se potrivesc cu adevărat, ce pot ”duce” cu adevărat și
până unde. Valoarea anului 2021 ? Entuziasmul. Dorința, setea nestăpânită de a explora noi și noi orizonturi, de a
încerca noi și noi oportunități. Tenacitatea, îndârjirea de a mă lupta cu limitele până la victorie. Valoarea anului
2022 ? Temeinicia. Văd anul 2022 ca pe un an în care voi clădi pe temelia deja pusă în anii anteriori, un an în care
proiectele și oportunitățile în care mă voi implica își vor defini și mai solid rezultatele, un an al echilibrului, al
creativității, al autenticității. Pe scurt, un nou an cu Școala de Valori. 

2021 a fost despre curaj. Curajul de a ne reinventa și a transforma riscurile în
oportunități. Am început anul în forță, cu entuziasm și curaj. Spiritul de echipă
m-a motivat să vreau să mă implic și mai mult, să-mi setez obiective
profesionale ambițioase și să perseverez în vederea atingerii acestora.
Academia de Cariere Tehnice rămâne primul proiect de suflet, coordonat în
echipa SdV. Mă bucur că am avut oportunitatea de a descoperi potențialul
copiilor din licee tehnice, elevi care sunt dornici de a se dezvolta și a se
pregăti pentru joburile viitorului. Un alt proiect drag mie este Arcademia
PepinTEEN, prin care am sprijinit 32 de profesori cu metode și resurse
necesare pentru adaptarea și transpunerea activității didactice în mediul
online. Noi continuăm să creăm contexte educaționale pentru elevi, tineri și
profesori în mod creativ și autentic. 2022 este despre autenticitate.

LOREDANA DINU
Project manager FLiP
Școala de bani pe roți 

OTILIA MOCANU
Asistent departament
Training

Pentru mine 2021 a fost anul în care mi-am promis
că o să țin mai mult cont de valorile mele și nu o să
mă las purtată pur și simplu de contextele din jurul
meu. 2021 a fost despre conexiune și puterea ei.
Conexiunea cu cei din jur, cu cauza pentru care
depunem cu toții energie și timp, cu rezultatele și
impactul pe care le vedem în urma activității
noastre. În 2022 îmi doresc să pun accent pe
claritate, pe felul în care lucrul în echipă și
planificarea eficientă fac rotițele din jurul nostru să
se învârtă în sincron perfect. 

În octombrie a început pentru mine călătoria în Școala de Valori
și cu siguranță cuvântul care reprezintă perioada de până acum
este “IMPACT”. Pănă acum am explorat complexitatea
proiectelor din perspectiva de coordonator de comunicare, cu
scopul de a le pune în valoare și de a îi aduce în față pe toți
beneficiarii noștri minunați. 2022 este despre “STRUCTURĂ” și
“CREATIVITATE” pentru că planurile sunt mari și îndrăznețe, iar
în culise pregătim multe! 2022 o să fie un an în care explorăm și
mai mult crearea de conținut educațional pe platformele ce
sunt la îndemâna tinerilor. Stați pe aproape! 
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DIN ECHIPĂ
AU MAI FĂCUT

PARTE ȘI:

DARIA CUPĂREANU MIHAELA SANDU

ANA ANGHELESCU

LUIZA STANCIU

NICOLETA NIȚULESCU

DIANA ȘTEFĂNESCU

OANA MĂTĂȘEL
Dezvoltare PM

DIANA RĂCMAN
Asistent Manager FLIP &
Asistent depart. Voluntari

CRISTIAN DUMITRU
Responsabil vânzări

BIANCA - CRISTINA BUTACU
Research specialist

 MIOARA SORINA HUSANU
Manager Proiect
Edunetworks

MIRCEA GAGNIUC
Responsabil GDPR

ANA TRĂISTARU

ALEXANDRA STÎNGĂ
PM Grow in Stem, Jurnalul
adolescentului Tech, Grafică
& comunicare

CĂTĂLINA VOINEAG
Contabil șef
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Teoria schimbării
Obiceiuri Financiare Sănătoase, Educație
financiară pentru adulți
Consiliere filosofică cu Mihail Pricop, Autonom
Intraprenoriat cu Alexandrina Păucean
Make things happen!
Lesson learned 
Management de proiect 
Atelier Wellbeing, Neuroștiință cu Magda Lemnaru
Talent Management Simulation
Career Bus - board game de orientare în carieră 

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Echipa SdV se conduce după principiul lifelong learning și organizează întâlniri lunare, numite pastile educaționale, cu scopul de a se
dezvolta personal și profesional și a învăța unii de la ceilalți. 

Pastilele educaționale desfășurate până în prezent au fost
pe următoarele subiecte:

COLABORATORI

ANDRA CALENIC
Creator de conținut
comunicare

ANCA TOMESCU
Creator de conținut
comunicare

TRAINERI
Denisa Pantea
Diana Albert
Diana Balaita
Dragos Sandu
Filip Barabas
Alexandra Ivasc
Maria Sima
Mihai Dinu
Razvan Misca
Sofia Laza
Stefan Vacarasu
Veronica Andrei
Irina Raica
Cristina Melinte
Mistreanu Estera
Boboc Bianca
Sultana Alexandra Ioana
Tudorache Cosmina
Bach Nicole
Fintineanu Raluca
Gherghel Bianca
Pătrășcoiu Denisa

Galina Manole
Husanu Sorina Mioara
Ionela Orbisor
Irina Molnus
Loredana Dinu
Lupu Valentina
Madalina Mocanu
Mara Neacsu
Maria Sima
Mariana Paun
Mazare Alexandru Stefan
Mețiu Teodora
Mihaela Enea
Mihaela Vechiu
Natalia Graur
Oana Matasel
Silvia Carasel
Sorina Partal
Tiberiu Andrei Cosmin
Tibi Borza
Vadim Pusneac
Victor Catalin Toma

Moscu Bogdan-Andrei
Irina Papuc
Irina Stan
Andra Ghius
Alexandra Mircea
Alina Mirt
Ana Mihaela Ionescu
Andreea Hagiu
Andreea Negoi
Andrei Nistor
Benga Horia
Benyamin Saeednia
Bogdan Popescu
Chiru Alexandra
Cosmin Ilici
Cristina Turcu
Cristina Ursu
Dragos Apostu
Dragos Cristian Finaru
Eliza Chirila
Fabian Florina
Ficuta George Leonard

ADA MARINCA
Creator de conținut
comunicare

CHRISTIANSEN SAVA
Responsabil mentenanță
platformă e-learning

IOANA VĂCĂRAȘU
Responsabil
mentenanță tool-uri
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VOLUNTARI
Anastasia Karouti
Anca Teodora Maria
Anica Anamaria-Octavia
Argatu Ruxandra
Baciu Claudia-Miriam
Bălan Eliza-Carmen
Banea Andra-Sorina
Barbu Teodora-Maria
Bărbulescu Gabriel
Bența-Covrig Francesca-
Ioana
Bogdan Valentin
Boltașu Alexandru Daniel
Borcila Ecaterina-Ioana
Botezatu Tonel
Bran Andreea
Butoi Daniela-Andreea
Căliman Cristian
Căliman Cristian
Carp Cristina
Chiș Vlad
Chitic Roxana
Cocioabă Ana-Maria
Comisu Daria-Mădălina
Constantinescu Oana-
Loredana
Cozma Bogdan
Dinu Gheorghe-Alin
Dogaru Marius-Alexandru
Dragomirescu Florin Octavian
Epurescu Andrei Cosmin
Feraru Kevin
Fronea Gabriel
Găină Ionuț
Galan Ioana-Lăcrămioara
Gălățeanu Cristiana
Ghiță Rodica-Maria
Gorgon Elena-Denisa
Grosu Gheorghe
Hanganu Iustin
Harpa Ștefan-Laurențiu
Herman Hanelore

Deliu Ana-Paula
Dinu Ioana-Aurelia
Dinu Mihai-Constantin
Dinu Mihai-Constantin
Lupu Alessia
Marc Roberto-Petro
Micu Magda-Melisa
Popandron Eliza-Iasmina
Putilă Mihai-Alexandru
Ungurianu Sorina-Teodora
Iacobuș Bogdan Gabriel
Viziteu Sabina-Ioana
Zaza Sallah-Din
Uzun Elena Alexandra
Strîmbeanu Vlad-Călin
Andrieș Anca Ioana
Oprea Alice
Mohammad Rajaa Mariam
Alexandru Alexia
Ciulei Alex
Nadejde Eduard
Tărcatu Bianca
Doncean Ionela Diana
Doncean Doinel-Cristian
Bardi Alexandru
Bizău Giulia Talida
Bîrsășteanu Rebeca
Bocu Ania Maria
Cazanlau Alexandru Antonio
Cuțov Andreea-Bianca
Damian Ioan-Călin
Drugea Emma
Drugea Roxana
Ilie Miruna-Corina
Lupu Claudiu-Silviu
Sârbu Florinel
Sterian Ioan-Cristian
Stroe Crina
Șeitan Dumitrel Andrei
Târhoacă Alexandru Rareș
Zamfir Silviu-Gabriel
Munteanu Elena

Iorga Catinca
Keresteș Amalia Gabriela
Leuștean Atiseea-Gabriela
Mătășel Andra-Elena
Miculescu Camelia
Mițurcă-Damian Tiana-Maria
Moldoveanu Ana
Nae Alexandru-Cristian
Neacșu Nicoleta-Carmen
Necșulescu Alexandra-Mihaela
Necula Ioana-Alexandra
Niță David-Nicholas
Novac Florin-Cosmin
Oprișanu Ștefan
Papuc Andreea-Monica
Păștinică Costinela-Beatrice
Pavel Andreea-Delia
Postelnicu Florin-Cristian
Pricope Andrada-Ioana
Pripon Miruna-Ioana
Rădoi (Gabriela) Ana-Maria
Rădoi Alina
Rădoi Aurelian
Rădulescu Irina-Laura
Reghină Ciprian
Ribă Elena
Rus Anamaria
Sandu Andreea-Teodora
Sandu Maria-Alexandra
Sârbu Florinel
Stihi Ana-Valeria
Tăgîrță Victor-Marius
Tîrnoschi Codruța-Maria
Țîru Mihai-Cosmin
Toma Diana-Nicoleta
Toma Oana-Alexandra
Topală Bianca-Andreea
Vultur Petronela
Zaharia Laura-Floricica
Zamfir Andreea-Carmen
Băltog Robert
Corfă Bianca-Maria
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104
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59
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Career Bus

169
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Networks
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FLiP
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ORE

FLiP -
Jungla
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2
ORE

LDC

31
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Digitală

4
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League

80
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2
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Life

23
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RISDEM
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21
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Parteneri finanțatori

Parteneri ecosistem

Parteneri educaționali

PARTENERI

https://www.centruldemeditatii.ro/
https://ice-breaker.ro/despre-noi/
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Parteneri contributori și suporteri

Parteneri Media & Comunicare

Parteneri proiecte internaționale
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Excepționalii
30%

Adoptă un liceu
25%

Laboratorul de cariere
18%

Mini-proiecte
18%

Arcademia
9%

Globatic
1%

Venituri totale organzație

723.345 €

Total ore creație

967

Arcademia
336.5 ore

Adoptă un liceu
258 ore

Excepționalii
240 ore

Globatic
74 ore

SITUAȚIA FINANCIARĂ

Laboratorul de Cariere
58.5 ore

Nr. ore dezvoltare conținut educațional online
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Fă o donație recurentă sau unică.
Donează

Dacă ești persoană fizică, redirecționează anual 3,5% din impozitul pe venitul personal
datorat statului; în perioada ianuarie-mai te poți înscrie. Aici găsești cel mai rapid mod de
a-ți completa formularul.

Redirectionează-ți impozitul

Dacă ești IMM, redirecționează cu o frecvență trimestrială 20% din impozitul pe venit
datorat statului; perioadele propice unor astfel de inițiative de responsabilitate socială sunt
sfârșitul lunilor martie, iunie, septembrie și decembrie. Vezi detalii aici.
Dacă ești Corporație, sponsorizează-ne cu 20% din impozitul pe profit datorat statului de
companie; ar fi extraordinar dacă ai apela anual la facilitățile legii sponsorizării.
Contactează-ne la adresa: finantari@scoaladevalori.ro

IMPLICĂ-TE!
Dacă vrei să trăiești într-o societate bazată pe valori puternice şi să fii înconjurat de oameni motivați,
vino alături de noi să o construim împreună, începând chiar de astăzi!

Vezi mai jos cum te poți implica!

Avem nevoie de oameni ca tine, care pot da din timpul lor pentru a contribui la
educația tinerilor și profesorilor care au cel mai mare nevoie de sprijin, mai ales în
perioada pe care tocmai o traversăm. Trimite-ne un mesaj cu intenția ta la adresa
voluntariat@scoaladevalori.ro
Formular de înscriere Voluntar la Școala de Valori

Fii voluntar sau mentor în programele noastre

Ajută-ne să strângem bani pentru a da o șansă la educație copiilor și tinerilor defavorizați. Dacă
vrei să afli mai multe despre cum putem face asta împreună, scrie-ne un email la adresa
fundraising@scoaladevalori.ro

Fii fundraiser

https://scoaladevalori.ro/fa-o-donatie/
https://scoaladevalori.ro/fa-o-donatie/
https://redirectioneaza.ro/scoala-de-valori
https://scoaladevalori.ro/campania-20/
mailto:finantari@scoaladevalori.ro
https://scoaladevalori.ro/implica-te/
https://scoaladevalori.ro/implica-te/
mailto:voluntariat@scoaladevalori.ro
https://forms.gle/7ye3PCgoyHaFQJMy6
mailto:fundraising@scoaladevalori.ro
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Oferă-ne o experiență educațională împărtășindu-ne din ceea ce tu știi să faci cel mai bine. La
rândul nostru suntem dornici să învățăm lucruri noi și să ne dezvoltăm pentru a crește mai
mari. Ne lăsăm inspirați, pentru că doar învățând putem să creștem mari și să devenim cine ne
dorim să fim! Dacă consideri că ne poți sprijini în acest demers, te rugăm să ne scrii la adresa:
management@scoaladevalori.ro  

Învață-ne

Vorbește familiei, prietenilor, colegilor și cunoștințelor tale apropiate despre cadoul pe care
dorești să-l primești și încurajează-i să te ajute să-ți îndeplinești dorința, rugându-i să
acceseze pagina profilului tău pe care și-o poți crea la acest link: www.sdv.galantom.ro

Donează-ți ziua de naștere

Ajută-ne să creștem comunitatea celor pasionați de educație, dând like și share
postărilor noastre de pe paginile de Facebook, Instagram și LinkedIn ale Școlii de
Valori. Vorbește altora despre activitățile noastre și încurajează dialogul constructiv pe
oricare dintre canalele noastre de social media!

Like și share

***Dacă ești scutit de impozit și totuși, vrei să ajuți, descarcă formularul precompletat cu datele noastre și transmite-l
familiei, prietenilor, colegilor și cunoștințelor tale.

https://sdv.galantom.ro/
https://www.facebook.com/ScoaladeValori/
https://www.instagram.com/scoaladevalori/
https://www.linkedin.com/company/scoala-de-valori/
https://redirectioneaza.ro/scoala-de-valori


www.scoaladevalori.ro

În 2022 continuăm să ne construim și trăim misiunea!
Stați pe aproape!

https://www.facebook.com/ScoaladeValori/
https://www.instagram.com/scoaladevalori/
https://www.linkedin.com/company/scoala-de-valori
https://www.youtube.com/scoaladevaloriromania
https://scoaladevalori.ro/

