În România, aproximativ 42% dintre copiii cu vârsta de până în 15 ani sunt analfabeţi
funcţionali.Mai mult, 17% dintre copiii cu vârste între 15 şi 25 de ani nu merg la şcoală sau
sunt şomeri.
Copiii de azi sunt România de mâine.
Teach for Romania își propune să ofere acces la educație de calitate copiilor din medii
vulnerabile, impactul pe termen lung fiind transformarea în profunzime a societății. Astfel, ne
asigurăm că adulții de mâine vor ști să ia decizii responsabile pentru societatea în care trăiesc.
Cum face Teach for Romania acest lucru:






recrutează viitori lideri ai României
îi pregăteşte pentru a deveni profesori sau învățători inspiraționali, timp de 2 ani de zile
le facilitează integrarea în școli din comunități vulnerabile
îi sprijină pentru a deveni agenți de transformare în educație ca alumni ai programului

Beneficiile intrării în program:









Posibilitatea de dezvoltare personală şi profesională, alături de aportul clar adus
pentru o societate mai bună prin educaţie.
Academia de Leadership şi Pedagogie: împreună cu parteneri atent selecționati, Teach
for Romania oferă un program rezidențial de training de leadership şi pedagogie pe
perioada verii
Spijin Personalizat: Fiecare candidat ajuns în program, pe perioada celor doi ani, se
bucură de sprijinul unui tutor din Departamentul Training şi Suport a Teach for Romania
Învăţare continuă: Pe parcursul programului, există sesiuni de pregătire personalizate
în funcție de nevoile identificate (sesiuni periodice de training și discuții pe diferite teme
de educatie, leadership, pedagogie, antreprenoriat și multe altele)
Coaching şi mentorat puse la dispoziţie prin reţeaua noastră de parteneri
Susţinere profesională după experienţa Teach for Romania: La finalul celor doi ani, se
câştigă statutul de alumn al Teach for Romania și al rețelei internaționale Teach for All.
Totodată, va exista acces la rețeaua noastră de companii partenere.
Bursa Teach for Romania: alături de salariul de bază, organizaţia oferă o bursă lunară
care completează veniturile venite din partea şcolii angajatoare
Comunitatea Teach for Romania şi Teach for All: accesul la o comunitate cu un ideal
comun, care îşi pune la dispoziţie resursele pentru o lume mai bună.

Pe cine căutăm?
Ne dorim în primul rând candidații cu o motivație puternică de a produce un impact pozitiv în
educația și societatea românească, care vor deveni acei profesori inspiraționali, capabili să
producă transformări incredibile în dezvoltarea elevilor cu care lucrează. În procesul de

selecție nu comparăm candidații, ci evaluăm conform unui model intern de selecție construit pe
competențe și abilități.

Teach for Romania în cifre:

Teach for Romania este parte a reţelei internaţionale Teach for All, cea mai mare mişcare în
educaţie la nivel global

Înscrie-te: https://www.tfaforms.com/4627870
Contactează-ne: recrutare@teachforromania.ro
Facebook: https://www.facebook.com/teachforromania
Website: http://teachforromania.org

