
80% din copiii de 
gimnaziu susțin că 
profesorii lor Teach 
verifică dacă au 
înteles atunci când 
vorbesc/predau

Căutăm medicii și
asistenții de mâine.
Ajută-ne să îi găsim!

Accesul la educaţie de calitate îi poate ajuta pe copiii de azi să devină medicii tăi de mâine. 
Acordă-le șansa unui viitor mai bun!



Poveștile îi ajută pe copii să viseze. 
Dar pentru asta trebuie să știe să citească.

Elevi înscriși care nu au venit niciodată la școală
Elevi declarați în abandon școlar
Elevi considerați ca sunt în risc de abandon

Elevi înscriși care nu au venit niciodată la școală
Elevi declarați in abandon scolar
Elevi considerați că sunt în risc de abandon

Primar Gimnazial

Primar Gimnazial

Moldova Brașov Altele B-IF Moldova Brașov Altele B-IF
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Pe scurt, chiar dacă atenția publicului a fost foarte mult direcționată în zona de infrastructură atunci când se 
vorbește de școli vulnerabile și disfunctionalitați din educație (facilități sanitare precare, școli nerenovate etc), 
educația publică din Romania are o problemă critică în ceea ce privește calitatea educației oferite elevilor. 

De aceea, Teach for Romania se concentrează pe 2 directii:
1.  Promovarea meseriei de profesor drept una atractivă pentru oameni valoroși și competenți
2.  Investiții în pregatirea și profesionalizarea profesorilor.

1 din 5 elevi
din mediul rural

abandonează școala

~50% din copiii
României 

sunt la risc de sărăcie
și excluziune socială

>1000 școli
în care niciun elev nu

reușește să ia peste media
5 la Evaluarea Națională

>40% din elevi
suferă de analfabetism

funcțional



Viitorul e cel mai frumos cadou!
Teach for Romania a păstrat standarde ridicate chiar și în pandemie. La clasă, online sau o�ine, prioritățile noastre au fost:

70%
mai puțină violență

la clasă

93%
din profesori consideră că
elevii lor și-au îmbunătățit
semnificativ abilitățile de
alfabetizare funcțională

86%
din profesori estimează că

elevii lor și-au îmbunătățit abilitățile
de literație de bază (scris & citit)

50%
din învățători și diriginți au observat
un progres semnificativ în reducerea

absenteismului elevilor lor înainte
de perioada de carantină

Îmbunătățirea nivelului de literație 
și numerație al copiilor, să ne 
asigurăm că aceștia știu să scrie, să 
citească, să înțeleagă un text și pot 
să folosească matematica de bază 
în contextul realității încon-
jurătoare. 

Cultivarea abilităților socio-emoțio-
nale ale copiilor și reducerea 
violenței din sala de clasă. 

Reducerea absenteismului și 
abandonului școlar. Aproximativ 
jumătate dintre învățători și 
diriginți au observat progres 
semni�cativ în reducerea 
absenteismului elevilor lor înainte 
de perioada de carantină. 



83% din copiii de 
primar spun că ce 
fac la școală cu 
profesorul lor Teach 
este interesant și 
70% spun că 
temele sunt intere-
sante

Cum se simt la școală elevii profesorilor Teach
92% dintre elevii 
de primar spun că 
le place să meargă 
la școală și că 
activitățile de la ore 
sunt interesante. 

90% dintre elevii 
de la gimnaziu 
spun că profesorii 
fac orele să fie 
interesante;

84% dintre elevii 
de primar și 89% 
dintre elevii de 
gimnaziu declară 
că profesorii îi 
încurajează să 
explice răspunsurile 
pe care le dau și să 
își spună propria 
opinie;

89% dintre elevi 
spun că este intere-
sant ce învață la 
școală și 76% 
spun că temele pe 
care le primesc 
sunt interesante;

89% dintre elevi 
spun că profesorul 
lor le arată că îi 
pasă cu adevărat 
de ei, iar 90% 
dintre elevi spun că 
profesorul lor este 
un bun ascultător;

84% dintre elevii 
de primar și 89% 
dintre elevii de 
gimnaziu declară 
că profesorii îi 
încurajează să 
explice răspunsurile 
pe care le dau și să 
își spună propria 
opinie;

80% din copiii de 
gimnaziu susțin că 
profesorii lor Teach 
verifică dacă au 
înteles atunci când 
vorbesc/predau

90% din elevii de 
primar spun că le 
place felul în care 
profesorul lor se 
comportă atunci 
când cer ajutorul, 
că profesorul lor 
este bun atunci 
când întreabă și 
83% spun că 
profesorului lor îi 
face să simtă că 
într-adevăr îi pasă 
de elevi

90% dintre elevii 
de gimnaziu spun 
că profesorul îi 
încurajează să 
continue atunci 
când exercițiile de 
la școală devin 
dificile;



Prezența Teach for Romania
în anul școlar 2021-2022

> 200 
cadre didactice 
susținute de 
Teach for Romania

> 20.000
copii implicați

> 20
județe din 
România



Cum te poți implica
Donație lunară de 2 euro
prin SMS la numarul
8844, cu textul
MODEL 
 

Transfer bancar direct în contul organi-
zației Teach for Romania IBAN 
RO36INGB0000999904210257

Direcționare 20%: Direcţionarea până la 20% din 
impozitul pe profit în baza Legii Sponsorizării, în 
cazul unei companii comerciale, prin contractul 
de sponsorizare

Plată cash sau cu cardul în punctele de 
donații din recepțiile Regina Maria

Plată directă cu cardul pe site-ul  
teachforromania.org/donatii



Transfer bancar direct în contul organi-
zației Teach for Romania IBAN 
RO36INGB0000999904210257


