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Școlile admise în acest program vor beneficia de acces la resurse, instruire, consul-
tanță, mentorat, facilitatori profesioniști și instrumente de lucru noi și moderne, 
precum și organizarea unor sesiuni de lucru cu comunitatea locală.

Școlile vor avea parte de multă autonomie în stabilirea obiectivelor pe care își doresc 
să le adreseze în acest proiect și a resurselor pe care vor dori să le acceseze. În funcție 
de obiectivele și activitățile pe care fiecare școală și le va seta în colaborare cu echipa 
de proiect, școala poate avea acces la până la 25 zile de formare/ facilitare sau coach-
ing pe an dedicate părinților, profesorilor, directorilor și comunității locale.

Programul durează 4 ani, pentru a putea realiza transformări organizaționale sistemice 
și de durata. Lucrul efectiv în colaborare cu școlile va începe în luna septembrie 2019 
și se va finaliza în august 2023.

Organizații, experți și manageri din business lucrează pentru prima dată împreună, în 
aceleași școli. Modelul folosește metodologia intervențiilor integrate pentru a amplifica 
exponențial rezultatele și a cataliza transformări în rezultatele educaționale ale școlilor.

Ce facem 
concret în școli?

Credem că fiecare școală din România face deja multe lucruri bune pe care căutăm să 
le punem în valoare și să le promovăm. Programul presupune identificarea rezultatelor 
și a punctelor forte din fiecare școală și a obiectivelor de progres. 

Programul demarează cu consultări locale și vizite de cunoaștere, în urma cărora 
școlile participante din fiecare cluster au parte de activități facilitate pentru a stabili 
obiectivele și prioritățile lor. Comunitățile definesc împreună cu echipa de proiect 
propriile obiective și planuri de acțiune și pot primi resursele și suportul adecvat 
raportat la nevoile și contextul lor.

Descrierea programului



Dezvoltarea unui mediu educațional deschis, activ și cât mai aplicabil la realitatea edu-
cațională, digitalizarea ca instrument de modernizare a școlii și a proceselor de învățare.

Pilonul de Digitalizare vizează două direcții:
1. Utilizarea instrumentelor digitale 
2. Pedagogia digitală – metode și  modalități de predare și evaluare în mediul digital

Modulul SELFIE – livrat de Școala de Valori

SELFIE 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 cerce-
tare și a fost dezvoltat după modelul cadrului Comisiei Europene privind promovarea 
învățării în era digitală în instituțiile de învățământ.

SELFIE colectează, în mod anonimizat, 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. Școlile 
participante primesc asistență pentru realizarea evaluării SELFIE, iar la final primesc un 
raport detaliat al nivelului de digitalizare al școlii. 

Programul implementat în anul 2 de Edu Networks a avut următoarele obiective: 
    Fiecare școală participantă în cadrul programului să fi parcurs întreaga serie de ateliere 
din cadrul modulului SELFIE.
    Fiecare școală participantă în cadrul programului să aibă o analiză SWOT la nivel de 
ciclu raportată la percepția școlii în raport cu gradul de digitalizare a acesteia
    Fiecare școală participantă în cadrul programului să aplice chestionarele SELFIE la peste 
70% din elevi și 100% profesori și direcțiune.
    Fiecare școală participantă în cadrul programului să obțină un raport SELFIE la nivel de 
ciclu.
     Fiecare școală participantă în cadrul programului să reușească să interpreteze raportul 
SELFIE și în baza acestuia să formuleze cel puțin două direcții de digitalizare la nivel de 
școală care să fie aplicate ulterior și integrate în planul de acțiune al școlii.

OBIECTIV

INTERVENȚII

PILONUL DE 
DIGITALIZARE

Catalogul intervențiilor



DigiCompEdu – livrat de Școala de Valori

Oferă un cadru general de referință pentru a sprijini dezvoltarea competențelor digitale specifice 
profesorilor.

Cele 6 arii DigCompEdu se axează pe diferite aspecte ale activității profesionale a unui dascăl: 
1. Implicare profesională
2. Resurse Digitale
3: Predare și învățare
4.  Evaluare
5. Încurajarea elevilor
6. Facilitarea competențelor digitale în rândul elevilor

În urma evaluărilor, profesorii au avut posibilitatea de a se înscrie în modulele de pedagogie 
digitală, care vor fi implementate începând cu anul 3 de Edu Networks.

PARCURS EDUCAȚIONAL

DURATA
Octombrie 2020 - Septembrie 2021

Toți elevii care termină clasa a IV-a știu să citească și înțeleg ceea ce citesc.

OBIECTIV

PILONUL DE 
LITERAȚIE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ



DURATA
Octombrie 2020 - Septembrie 2021

Obiectivul nostru constă în dezvoltarea competențelor de lideri ale profesorilor pentru a putea 
deveni ambasadori ai comunității de învățare și practică și crearea unor comunități de practică 
de învățare la nivel de școală, de cluster și între clustere.

Comunitățile de învățare și practică au trei elemente importante: domeniul comun de interes 
al practicienilor care formează comunitatea, comunitatea formată din membri și interacțiunile 
între ei. Comunitatea este un loc și un spațiu în care ne întâlnim, învățăm și practicăm ceea ce 
învățăm, împărtășim resurse și ne conectăm, reflectăm asupra experienței, ne sprijinim recip-
roc și aprofundăm achizițiile dobândite în alte procese de învățare.

Oferim un program complex de formare pentru profesorii din învățământ preșcolar și primar 
din clusterele Edu Networks, unde aceștia învață să evalueze, să proiecteze și să realizeze 
dezvoltarea competențelor de literație ale tuturor copiilor și elevilor, inclusiv ale celor cu un 
ritm mai lent de dezvoltare.

Programul de formare intitulat Literație, gândire critică și creativă: preșcolar și primar se par-
curge atât asincron, programul Edu Networks pregătit în acest scop, cât și sincron, în întâlniri 
de tip webinarii și ateliere cu grupuri mici. Formarea este livrată în cascadă: formatori ai 
Asociației OvidiuRo, ai Asociației InfinitEdu și ai Fundației Noi Orizonturi pregătesc formato-
rii-mentori, care la rândul lor sprijină dezvoltarea profesională a 750 de profesori de 
învățământ preșcolar și primar din clusterele Edu Networks.

Fiecare cursant beneficiază de o serie de resurse, atât în format letric (pachete de cărți), cât 
și în format digital.

Grupurile de profesori se întâlnesc în ateliere online sincron, unde realizează schimb de idei și 
practici privind evaluarea, proiectarea și realizarea activităților de literație la grupele și clasele 
lor, construindu-se astfel peste 40 de comunități de învățare pentru dezvoltarea literației.

PILONUL DE 
COMUNITĂȚI DE PRACTICĂ

OBIECTIV



PARCURS EDUCAȚIONAL

DURATA
Proiectul pilot se desfășoară în clusterul Bacău în perioada ianuarie - iunie 2021. În perioa-
da septembrie 2021 - iunie 2022 se va desfășura în celelalte 8 clustere.

PILONUL DE 
ÎMPUTERNICIRE A MANAGERILOR DE CLUSTERE 
ȘI A DIRECTORILOR DE ȘCOLI

INTERVENȚII

Teaching as leadership – Teach for Romania

     Tematicile abordate de către comunitatea de învățare și practică vor fi alese împreună 
cu membrii acesteia.
     Fiecare comunitate va avea 2 facilitatori (aceștia sunt cei care inițiază și coordonează 
procesul, ei facilitează primele întâlniri comunitare, încurajează ceilalți membri ai comu-
nității să exerseze rolul de facilitator al întâlnirilor, realizează calendarul întâlnirilor împre-
ună cu membrii comunității și se asigură că acesta este respectat, etc.)
     Prezența și implicarea în comunitatea de învățare și practică este un indicator al modu-
lui în care comunitatea este conturată, modul în care aceasta răspunde unor nevoi reale și 
modul în care principiile și valorile sunt respectate.
     Valorile care ghidează comunitatea sunt: asumare, cooperare, colaborare, adaptare, 
empatie, eficiență, muncă în echipă, ascultare activă, acceptare și respectul pentru diversi-
tate, onestitate.



73 de directori au fost implicați în al doilea an de formare prin Academia de Leadership și 
Management Școlar, începută din septembrie 2019.

Ne-am propus să contribuim și la creșterea și dezvoltarea abilităților de leadership ale directo-
rilor de școli / grădinițe și ale managerilor de cluster care vor să îmbunătățească rezultatele 
echipelor pe care le conduc.

Academia de Leadership și Management Școlar este un proces intensiv de dezvoltare profesională 
care vizează transformarea abilităților de leadership și management prin traininguri, workshopuri, 
mentorat 1 la 1, coaching personalizat, instrumente de evaluare a profilului de leadership, studii de 
caz, întâlniri cu speakeri și lideri de succes, evenimente, și apartenența la o comunitate formată din 
alți directori de școli din țară și din străinătate, în care, să poată împărtăși practici de succes. 

1. Monitorizare și suport pentru implementarea intervențiilor și a planului de acțiune. Managerii de 
clustere asigură suportul pentru implementarea intervențiilor organizațiilor partenere și oferă feed-
back cu privire la derularea acestora atât către directorii de școli, cât și către organizații. De aseme-
nea, vor asigura suportul echipelor din școli care vor implementa planul de activități și vor avea 3 
momente de monitorizare a progresului.
2. Autoanaliză facilitată și prioritizarea nevoilor școlilor pentru anul trei din Edu Networks.
3. Realizarea planului de acțiune pentru anul trei Edu Networks. După identificarea nevoilor prioritare, 
managerii de clustere vor facilita realizarea planurilor de acțiune la nivelul școlilor pentru anul trei.
4. Catalizarea comunităților de practică la nivel de clustere și între clustere. Managerii de clustere 
vor participa la comunitățile de practică și vor analiza oportunitățile la nivelul școlilor din cluster. 
Bunele practici identificate vor fi multiplicate la nivel de cluster și de program. 
5. Întâlniri de consultare și pregătire pentru anul școlar 2021-2022.

OBIECTIV

PARCURS EDUCAȚIONAL

DURATA
Octombrie 2020 - Iulie 2021

Academia de Leadership și Management Școlar

Plan de lucru - cluster manageri



Majoritatea profesorilor au avut o rată 
de completare a cursului în 

proporție de 70%-100%.

Impact general pentru pilonul 
de Literație



Figura 1. Rata de completare a cursului de către profesori la finalul programului

În cadrul cursului, participanții și-au format următoarele competențe:

    de evaluare a competențelor de literație emergentă și timpurie aplicând instrumente specifice;

    de proiectare de intervenții de sprijin personalizat pentru copii/elevi, în funcție de rezultatele 
evaluării competențelor de literație;

   de folosire de abordări inovatoare (metode și tehnici pe cinci arii de intervenție) pentru a oferi 
copiilor/elevilor o diversitate de moduri de dezvoltare a competențelor de literație;

   de colaborare cu colegi, cu alte persoane din comunitatea școlii și experți pentru a realiza cât mai 
eficient intervențiile proiectate și pentru a construi un climat favorabil dezvoltării competențelor de 
literație;

   de reflecție asupra factorilor care favorizează, respectiv împiedică progresul elevilor.

146 ore de training 
livrat de cele 
3 organizații
 implicate

1 400 ore de sprijin 
din partea 
mentorilor 

din toate clusterele

3 webinarii și 4 sesiuni 
de pastile didactice 
acces la Biblioteca 

cu scLipici, care conține 
peste 100 de cărți 

ilustrate pentru copii

753 de profesori 
din toate clusterele au 
fost implicați în cursurile 
din pilonul Literație



Profesorii au fost implicați activ nu doar prin cursuri, ci 
și prin teme. Trei categorii de teme au fost realizate de 
către profesori, cu o rată mare de implicare în realizarea 
acestora.

Acest feedback a fost integrat în intervenție, astfel că evaluarea din iunie 2021 arată un progres 
important perceput de către profesori.

Pe o scară de la 1 la 3, 2.84 este importanța percepută a participării la curs, iar 90.52% dintre 
profesori au raportat utilizarea instrumentelor propuse de BRIO și FNO, a instrumentelor de evalu-
are a literației emergente și a metodei ABEL. Progresul este semnificativ față de evaluarea inițială, 
când numai 54% din profesorii respondenți menționau că au evaluat competențele de literație ale 
elevilor cu care lucrau.

2.84 din 3 este nivelul perceput de importanță 
a participării la cursul de literație de către 
profesorii sprijiniți

Tot din perspectiva implicării, din luna februarie până în luna iunie 2021 a crescut de la 
15.81% la 29.78% media comentariilor lăsate de profesori în platforma de OpenLearning, 
respectiv de la 42.63% la 68.92% media progresului participanților în raportul cu taskurile 
și conținutul pe care îl aveau de parcurs.

Partenerul InfinitEdu a colectat feedback în cadrul a două sesiuni: sesiunea intermediară 
din Martie, care a fost o sursă de învățare și ajustare a intervenției, respectiv sesiunea 
finală din iunie, care a rezumat impactul intervențiilor.

Conform feedbackului din luna martie 2021:

4.51 din 5 era nivelul de accesibilitate a platformei de OpenLearning,

78.8% dintre profesori au dorit „pastile de învățare”,
sfaturile, videoclipurile, resursele delimitate pe niveluri de literație au fost considerate cele mai 
utile aspecte ale cursurilor,

lipsa de tehnologie, timpul limitat versus numărul extrem de mare de copii care au nevoie de 
ajutor, dificultățile de comunicare cu părinții au fost semnalate ca provocări în dezvoltarea liter-
ației, deși majoritatea profesorilor nu consideră că au întâmpinat multe situații dificile, 

sprijinul în organizarea timpului pentru a putea răspunde nevoilor cat mai multor elevi, implicarea 
părinților, planuri de intervenție personalizate, instrumente mai specifice și mai bine explicate, 
biblioteca școlară (sau o sursa alternativă de cărți) au fost semnalate ca principale tipuri de 
sprijin de care profesori aveau nevoie pentru aplicarea efectivă la clasă a celor învățate.

Tema Nr. teme încărcate Nr. persoane care au realizat tema 

Fișa de evaluare inițială 817 656 
Planul de intervenție 762 607 
Fișa de re-evaluare și Studiul de caz 613 460 

 

3 luni au fost dedicate de către 
echipa InfinitEdu pentru a corecta și a 
oferi feedback personalizat profesorilor 
cu privire la temele realizate



Figura 2. Evaluarea competențele de literație ale elevilor

Figura 3. Capacitatea percepută a profesorilor de a realiza planuri personalizate de 
intervenție pentru elevii cu dificultăți în dezvoltarea competențelor de literație

73.69% din profesori au considerat, la finalul intervenției, că știu să realizeze planuri 
personalizate de intervenție eficiente pentru copiii/elevii care întâmpină dificultăți în 
dezvoltarea competențelor de literație. Progresul este unul spectaculos, de la 15% câți 
considerau inițial că știu să facă astfel de planuri.

Un progres semnificativ se observă și în arii mult mai tehnice. Astfel, 61.44% dintre 
profesori respondenți la evaluarea finală consideră că știu să și construiască instrumente 
de evaluare (tip PISA, PIRLS) prin care să evalueze înțelegerea în profunzime a textelor 
citite, față de numai 8% la evaluarea inițială.

Figura 4. Capacitatea percepută a profesorilor de a construi instrumente de evaluare a 
înțelegerii profunde a textelor citite



Feedbackul colectat de organizațiile partenere de la mentori au reprezentat lecții învățate 
care au ajutat la creșterea relevanței intervențiilor din anul 3. Mai exact, mentorii au 
sugerat următoarele direcții de îmbunătățire:

Următoarele testimoniale oferite de mentori arată cât de relevant a fost acest pilon pentru școli.

„Era nevoie de un reset pentru că învățarea se produce atunci când faci o schimbare. 
Am simțit că fac încă o dată Liceul pedagogic așa cum ar trebui, m-am bucurat nespus 
de formatul proiectului, pentru că merge mai mult pe aspectul practic și nu pe teorie.” 

Cristina D.
Galați

„Luând ultimii 10 ani, au fost cursurile care au avut cel mai mare impact asupra mea. E clar 
că la toamnă o să încep cu testarea cu toată clasa cu testele de la BRIO și de la FNO pentru 
că vreau să văd de unde plec, să intervin pe tot grupul și să văd rezultatele de la sfârșit de an.” 

Alina G.
Dâmbovița

„De ce trebuia să se întâmple această experiență de învățare în viața noastră? Pentru că era 
momentul să spunem lucrurilor pe nume în școală. Școlile au început să-și pună întrebări, 
profesorii să fie sinceri unii cu alții și să recunoască: Da, avem o problemă de literație la copiii 
noștri și uite că avem ocazia să învățăm ceva potrivit pentru a interveni. Am învățat că a pune 
resurse într-un loc valoros, deschis, este șansa noastră, a tuturor, să ne întoarcem către a învăța 
din nou și din nou.” 

„A fost cursul pe care l-am așteptat toată viața mea de cadru didactic. Acest curs mi-a 
confirmat că se poate și altfel, că se poate să fie făcute lucrurile la nivelul copiilor, cu texte 
adaptate copiilor, cu metode care să-i scoată un pic din zona de confort și care să-i învețe 
să gândească și să ne arate și nouă gândirea vizibilă.”  

Claudia I.
Dâmbovița

Cătălina A.
Dâmbovița

„După 30 de ani de vechime în învățământ a fost singurul curs la care nu-mi doream să lipsesc.” 

Rodica D.
Dâmbovița

Beneficiari Forma de organizare Durata  Conținut 
selectarea profesorilor motivați 
să se implice, evitând înscrierea 
lor prin directori, 
mentorat special pentru 
profesorii debutanți 
implicarea profesorilor de 
gimnaziu în intervenții 

organizarea cursurilor în 
sistem blended-learning 
adaptarea zonelor comune și 
a celor specifice pentru 
educatori și învățători 
învățarea asincron pe o 
platformă la fel de 
prietenoasă ca OpenLerning 

să se întindă pe 
tot anul, fără 
presiune de timp 

focus mai mare pe aplicare la 
clasă și monitorizare 
adăugarea contextelor relevante 
de învățare pentru copii 
includerea abilităților de scriere 
păstrarea activităților de lucru 
pe bază de povești 

 



„Asta a fost șansa mea de a ieși din rutină după 18 ani de învățământ, șansa mea de a sparge 
clișee. La acest proiect mi-a plăcut cel mai mult că am învățat și că am dat mai departe.” 

Orieta M.
Galați

„Cursul acesta a fost pentru mine ca o mănușă. Cine nu și-ar dori să învețe atâtea metode și tehnici 
de explorare a poveștilor? Copiii au fost încântați de partea de sensing prin care am făcut legătura 
cu viața lor, lucru ce le-a plăcut enorm. În plus, cu acest curs s-a deschis ușa unei legături între 
învățământul preșcolar și cel primar.”  
Getuța G.
Dâmbovița

„Înainte de a intra în sesiunile de formare aveam senzația că nu știu nimic și apoi când deschideam, 
totul mergea șnur. Am învățat mult, mai ales să am încredere în mine.”  

„A fost cea mai mare provocare din viața profesională. Am descoperit lucruri noi despre mine în 
primul rând, am văzut că sunt capabilă și de altceva și asta mi-a dat curaj și încredere.”   

„Mă bucur că există oameni care se gândesc să schimbe ceva pentru copiii din România. Mă bucur 
că am fost atrasă în proiect și am făcut un pariu cu mine că voi putea să pun umărul la schimbare.”  

Tincuța B.
Galați

Lorena D.
Galați

Andreea P.
Olt

„Proiectul de literație ne-a scos pe toate din clasă, ne-a adus în cancelarie. Am creat cu adevărat 
o comunitate de învățare și am simțit pentru prima dată după foarte mulți ani că, ușor, ușor, 
oamenii încep să lase garda jos și împărtășesc din experiența lor.” 

Sorina D.
Galați

În cadrul pilonului de Literație, elevii au putut utiliza instrumental BRIO de evaluare a competențelor de 
literație. Acesta a putut fi accesat de oricâte ori și-au dorit, astfel încât să poată primi feedbackul de 
care aveau nevoie. Câteva date generale pot fi observate în urma utilizării testelor de către elevi în cele 
două sesiuni organizate în cadrul pilonului.

Deoarece testele au fost aplicate în afara unui context uniformizat (elevii au putut face testele acasă 
sau la școală, puteau să se implice cu atenție sau să renunțe în timpul sesiunii), iar diferența dintre 
sesiuni a fost de doar 4 luni, este dificilă o analiză de impact pe baza datelor disponibile. De asemenea, 
acestea sunt rezultatele elevilor interesați de testare, nefiind o selecție randomizată, de unde se și 
observă că cele mai bune rezultate sunt ale elevilor retestați.

În cadrul primei sesiuni (din martie 2021), 4 489 de elevi din 58 de școli au făcut 6 151 de 
teste. În cadrul celei de-a doua sesiuni (din iunie 2021), 1 725 de elevi din 41 de școli au 
făcut 2 105 teste. 1 506 elevi au făcut testele în ambele sesiuni, restul elevilor participând la 
o singură sesiune. 



Cu toate acestea, o serie de rezultate se pot observa în cadrul sesiunilor, excluzând elevii care s-au 
dezangajat din testare pe parcurs. Nivelul acestora se împarte în Nefuncțional (între 0 și 20 de puncte), 
Minim funcțional (între 20 și 50 de puncte) și Funcțional (între 50 și 100 de puncte). 

Reamintim că aceasta este situația la nivelul școlilor din Edu Networks, școli cu un nivel foarte ridicat 
de interes pentru testare. Pentru o imagine mai clară cu privire la situația din România pe bază de 
eșantionare, pregătim pentru anul 2022 un raport care să ofere informații în raport cu rezultatele la 
testele PISA.

Din elevii care au participat doar la prima sesiune, 84% au fost la nivel Funcțional, în timp ce 
73% din elevi testați doar în a doua sesiune au fost la nivel Funcțional. 

Performanța elevilor retestați a fost similară la cele două sesiuni, 91% fiind la nivelul 
funcțional, 8% la minim funcțional și doar 1% la nivel Nefuncțional. 

Figura 5. Repartizarea performanței elevilor care au participat la o singură sesiune de testare 
cu testele de literație BRIO

Figura 6. Repartizarea performanței elevilor care au fost retestați cu testele de literație BRIO 



Impact general pentru 
programul SELFIE



Programul SELFIE, implementat de Școala de Valori, a presupus un efort consistent de 
sprijinire a școlilor astfel încât acestea să își înțeleagă nivelul real de digitalizare și să 
prioritizeze acțiunile strategice pentru dezvoltarea lor.

Cele trei ateliere organizate în cadrul programului au fost foarte apreciate de către școli, reușind 
să își atingă obiectivele, conform analizelor de impact realizate de Școala de Valori prezentate 
mai jos.

Scopul atelierului: de a realiza contul SELFIE, 
personalizarea chestionarelor în funcție de 
fiecare tip de beneficiar a unității de învățământ, 
dar și de a contura analiza SWOT din perspecti-
va cadrelor didactice asupra nivelului de digitali-
zare a unității școlare

În implementarea programului SELFIE au fost implicate în total 81 de școli, 199 
de reprezentanți din conducerea unităților de învățământ, 2 873 de profesori și 
23 497 de elevi din toate clusterele.

ATELIERUL 1

Etapă  Descriere Stakeholderi implicați Durată 
Prezentare cluster Prezentarea în cadrul unui webinar a 

soluției SELFIE către CM. 
Școala de Valori și Cluster Manageri 3 ore 

Contractare școli Contactare și semnare parteneriat 
școli/ cluster. 

Școala de Valori, școli și Cluster Manageri 1 
săptămână 

Atelier prezentare, 
personalizare 

Prezentarea în cadrul unui webinar a 
soluției SELFIE către directorii de 
școli și echipa restrânsă de profesori. 

Școala de Valori și școli 3 
ore/școală 

Desfășurarea SELFIE Completare chestionar în cadrul 
școlii. 

Școala de Valori și școli 2-3 
săptămâni 

Check up call Verificare status completare SELFIE și 
suport în implementare formular la 
nivel de școală. 

Școala de Valori și școli 2 ore 

Atelier // Plan de 
acțiune și stabilire 
priorități strategice 

Va fi creat un plan de acțiune la nivel 
de școală pentru a crește 
competențele. 

Școala de Valori, școli și Cluster Manageri 3 
ore/școală 

Atelier consultativ Atelier mixt pentru schimb de bune 
practici și dezvoltare de soluții 
integrate pentru digitalizarea școlilor 
din cluster. 

Școala de Valori, școli și Cluster Manageri 3 
ore/cluster 

Eveniment închidere Diseminare rezultate SELFIE la nivel 
de rețea. 

Școala de Valori, școli și Cluster Manageri 3 ore 

 

40 sesiuni
570 participanți



Cadrele didactice participante în calitate de coordonatori ai implementării instrumentului SELFIE în 
unitatea de învățământ pe care o reprezintă au perceput experiența trăită în cadrul primului atelier al 
proiectului ca fiind un prilej de a învăța cum să aplice un instrument online cu scopul de a identifica 
aspectele importante referitoare la capacitatea de digitalizare a unităților școlare. Au putut interacțio-
na cu colegi ai altor unități de învățământ și astfel au aflat cum pot să aducă o schimbare benefică în 
propria unitate.

Analiza de impact

Scopul atelierului: analizarea rapoartelor SELFIE 
și generarea unor idei de digitalizare

ATELIERUL 2

28 sesiuni
527 participanți

Peste 27% din respondenți au considerat atelierul 
ca fiind inspirațional, iar peste 45% l-au perceput ca 
fiind foarte bun și intenționează să aplice ce au 
învățat. 

Peste 22% consideră că atelierul a fost OK și că au 
învățat câteva lucruri folositoare, iar restul respon-
denților l-au perceput ca fiind mediu sau inutil.

177 de cadre 
didactice au 
completat formularele 
de feedback

85.9% dintre cadrele didactice au apreciat conținutul 
educațional ca fiind foarte bine adaptat, prin 
următoarele criterii: Aspectele teoretice; Aspectele 
practice; Exemplele oferite; Lucrul în echipă; Utilitatea 
informațiilor.

76.6% dintre cadrele 
didactice apreciază 
că așteptările le-au fost 
satisfăcute

„Un bun prilej de a analiza obiectiv situația actuala a școlii în care îmi desfășor activitatea, de a 
conștientiza nivelul real al aplicării digitalizării în instituție.”

Camelia T.
Brad

„Mi-a plăcut ideea acestui proiect și materialele prezentate. Mulțumim pentru oportunitatea 
participării.” 

Nicoleta Z.
Olt



Cadrele didactice au perceput conținutul informațional al rapoartelor SELFIE ca fiind util spre a putea 
identifica punctele slabe ce necesită îmbunătățire. 

Pentru alți participanți, rezultatele rapoartelor nu au reflectat realitatea, iar din această cauză, cadrele 
didactice au început să identifice problemele care au putut conduce la această diagnoză. 

Analiza de impact

41.4% dintre cadrele didactice apreciază că au 
participat, considerând inspiraționale informațiile 
generate în cadrul celui de-al doilea atelier.

37.8% au încredere că vor putea aplica ideile de 
digitalizare construite ca urmare a analizării raportu-
lui SELFIE generat pentru fiecare ciclu de învățământ.

20.7% consideră că a fost OK și că au învățat câteva 
lucruri folositoare.

111 de cadre 
didactice au 
completat formularele 
de feedback

83.4% dintre cadrele didactice au apreciat conținutul 
educațional ca fiind foarte bine adaptat, prin 
următoarele criterii: Aspectele teoretice; Aspectele 
practice; Exemplele oferite; Lucrul în echipă; Utilitatea 
informațiilor.

87.5% dintre cadrele 
didactice apreciază 
că așteptările le-au fost 
satisfăcute

„Am înțeles care este starea curentă a școlii și care ar fii primii pași pe care ar trebui să-i facem 
pentru îmbunătățirea acestei stări. Suntem siguri ca putem face multe pentru școala, pentru elevii 
noștri și pentru comunitate.” 

„A fost ok, am pus pe hârtie lipsurile și am identificat direcțiile de îmbunătățire.” 

Simona R.
București-Ilfov

Nicoleta Z.
Olt

„Am aflat care sunt punctele tari și punctele slabe ale școlii. Unele situații din raport nu sunt
identice cu realitatea, ceea ce arată că nu s-au înțeles unele întrebări sau au fost completate cu 
superficialitate.”  

Alina P.
Dâmbovița



Profesorii participanți susțin că experiența partic-
ipării în program a fost interesantă, interactivă și 
antrenantă, precum și clarificatoare și construc-
tivă, ajutându-i astfel să identifice mai ușor ce pot 
oferi celorlalți, întrucât atelierul a fost foarte bine 
structurat. În ceea ce privește încrederea aplicării 
cu ușurință în activitatea didactică la nivelul școlii/ 
liceului noile idei acumulate, 19 profesori sunt total 
de acord, 35 sunt de acord, iar 9 sunt oarecum de 
acord că este posibil.

În continuare, vom prezenta rezultatele aplicării 
instrumentelor SELFIE și DigCompEdu la nivelul 
fiecărui cluster, așa cum au reieșit în urma anali-
zelor realizate de Școala de Valori.

41%  dintre cadrele didactice apreciază că au 
participat, considerând inspiraționale informațiile 
generate în cadrul celui de-al treilea atelier.

41% au încredere că vor putea aplica ideile de digita-
lizare construite 

14% consideră că a fost OK și că au învățat câteva 
lucruri folositoare.

3% l-au considerat mediu și nu cred că a meritat 
timpul alocat.lucruri folositoare.

63 de cadre 
didactice au 
completat formularele 
de feedback

85.4% dintre cadrele didactice au apreciat conținutul 
educațional ca fiind foarte bine adaptat, prin 
următoarele criterii: Aspectele teoretice; Aspectele 
practice; Exemplele oferite; Lucrul în echipă; Utilitatea 
informațiilor.

83.7% dintre cadrele 
didactice apreciază 
că așteptările le-au fost 
satisfăcute

ATELIERUL 2

Scopul atelierului: analizarea rapoartelor SELFIE 
și generarea unor idei de digitalizare

9 sesiuni
205 participanți



Impact la nivel de cluster

Un cluster cuprinde minimum 7 - maximum 12 
unități de învățământ 



Apropiere geografică

Școlile sunt situate unele față de altele la o distanță de cca. 60-120 de 
minute de călătorie unele față de altele, astfel încât să poată lucra împreună, 
iar personalul școlii poate să călătorească cu ușurință între școli pentru 
vizite/ întâlniri/ cursuri/evenimente.

Diversitate instituțională

Clusterul poate cuprinde atât grădinițe, școli primare și gimnaziale cât și 
liceu/licee sau poate fi un cluster per domeniu – de exemplu, cu școlile profe-
sionale dintr-un domeniu industrial.  

Diversitate socială

Grupul de școli deservește o populație diversă din punct de vedere social și 
economic, astfel încât să acopere zone urbane și rurale, din toată țara.

Diversitate academică

Școlile din cluster au rezultate școlare la Evaluarea Națională și/sau 
Bacalaureat variate, cuprinzând grădinițe, școli primare, gimnaziale și licee 
de orice profil.

Fiecare școală aplică individual, dar este invitată să și nominalizeze alte minim 3 școli care ar 
putea face parte din cluster împreună cu ele. Școlile sunt evaluate și admise în acest proiect 
individual – iar clusterele sunt realizate pornind de la aplicațiile individuale ale școlilor (nu este 
suficient ca o școala să fie recomandată sau propusă într-un formular de aplicație de către o altă 
școală). 

În total, Edu Networks a reușit să sprijine 
104 școli din 9 clustere, să formeze 4 058 de 
profesori și să implice 37 960 de elevi în intervenții.

Clusterele sunt definite prin următoarele caracteristici:



Mai departe prezentăm o serie de informații specifice pentru fiecare din cele 9 clustere, precum 
școlile implicate, numărul de profesori care au participat la activități și sprijinul primit din partea 
Edu Networks.

În clusterul Bacău am ajuns la 11 școli și 
563 de profesori, iar 5 249 elevi au fost 
implicați în intervenții.

Cluster Școli Profesori Elevi 
Bacău 11 563 5 249 

Bistrița 8 424 3 351 
Brad 11 256 1 922 

București Ilfov 14 572 5 375 
Buzău 12 331 4 201 

Dâmbovița 10 346 4 403 
Galați 14 570 4 611 

Olt 12 444 4 424 
Valea Jiului 12 552 4 424 

Total 104 4 058 37 960 

 

Clusterul
BACĂU

ȘCOALA IMPLICATĂ PROFESORI IMPLICAȚI 
ÎN INTERVENȚIILE EDU NETWORKS 

1. Școala Gimnazială Nr. 1 Ardeoani 19 
2. Școala Gimnazială Alecu Russo, Bacău 56 
3. Colegiul Economic Ion Ghica, Bacău 103 
4. Școala Gimnazială Nicu Enea, Bacău 29 
5. Școala Gimnazială Miron Costin, Bacău 79 
6. Școala Gimnazială Nr. 10, Bacău 69 
7. Liceul Tehnologic Anghel Saligny, Bacău 102 
8. Școala Gimnazială Nr. 1 Balcani 23 
9. Școala Gimnazială Nr. 1 Sănduleni 30 
10. Școala Gimnazială Solonț 20 
11. Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș 33 

TOTAL 563 
 

62 de învățători
participanți

835 de elevi de învățământ 
primar ai învățătorilor sprijiniți

380 de elevi de învățământ 
preșcolar ai învățătorilor sprijiniți

LITERAȚIE

2 mentori 
dedicați
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Ca urmare a implementării instrumentului SELFIE, conform 
rezultatelor analizate de Școala de Valori, pe o scală de măsu-
rare Likert în 5 puncte, reprezentanții din conducerea școlii au 
considerat că evoluează mai bine în domeniu Competențe 
digitale ale elevilor (5.00), urmat de domeniul Pedagogie: 
Suport și Resurse (4.25) și aria Dezvoltare profesională Conti-
nua (4.06) și mai slab la nivel de Infrastructură și echipamente 
(3.57), Conducerea (3.8), dar și Practici de evaluare (3.85) și 
Pedagogie: implementare la clasă (3.86).

În cazul profesorilor care au completat formularul SELFIE, cele 
mai ridicate punctaje le putem identifica în ariile Pedagogie: 
Suport și Resurse (4.29), urmată de Pedagogie: implementare 
la clasă (4.06) și Dezvoltare profesională continuă (4.05). Cele 
mai mici scoruri identificate în rândul răspunsurilor oferite de 
către profesori, se regăsesc în ariile Infrastructură și echipa-
mente (3.55), Conducerea (3.83), dar și Colaboratori și membri 
ai rețelei (3.87).

În mod diferențiat față de percepția celor din conducerea 
unităților de învățământ sau a cadrelor didactice, punctajul 
obținut pentru elevi a fost sub 4, pentru majoritatea dome-
niilor, cele mai scăzute punctaje fiind înregistrate în aria Infra-
structură și echipamente (3.00) și Colaboratori și membrii ai 
rețelei (3.54).

4 034 de elevi 

46 de responsabili 
din conducerea 
unităților de învățământ

450 de profesori

Clusterul
BACĂU

DIGITALIZARE

4 514 de participanți 
la evaluarea SELFIE

 dintre care 

Figura 7. Rezultatele aplicării SELFIE în școlile din clusterul BACĂU



Din cei 225 de profesori implicați în 
evaluarea prin intermediul instrumentului 
DigCompEdu, peste 20% sunt la nivelurile 
A1 și A2, aproape 70% s-au plasat la 
nivelurile B1 și B2. 62 de profesori s-au 
înscris deja la trainingurile desfășurate în 
anul 3 de Edu Networks în urma evaluării, 
la final de iunie 2021. 

Intervenția a însemnat:

Impactul facilitatorilor în comunitate se traduce în:

Clusterul BACĂU este cel în care a fost pilotată intervenția în 
domeniul comunităților de practică. Pilonul a fost un succes, deo-
arece:
 a fost una dintre cele mai îndrăgite intervenții,
 toate cele 11 școli au prevăzut continuarea pilonului în anul 3,
 profesorii au fost foarte încântați de formatul întâlnirilor și 
de subiectele acoperite.

Clusterul
BACĂU

225 de profesori 
participanți 
la evaluarea 
DigCompEdu

Figura 8. Procentajul pentru nivelurile de competență raportat la numărul total al cadrelor didactice

COMUNITĂȚI DE PRACTICĂ

21 de ore de pregătire

50 de ore de lucru 
împreună cu facilitatorii 
Teach for Romania

24 de facilitatori 
implicați

sprijiniți prin

112.5 de ore de lucru în comunități,
25 de întâlniri facilitate,
296 de profesori implicați.



Cele 11 școli din clusterul Bacău au beneficiat în total de aprox-
imativ 456 de ore de sprijin din partea Edu Networks. Fiecare 
școală a beneficiat, în medie, de aproximativ 42 de ore de 
sprijin.

În acest cluster, cele 456 de ore au fost împărțite în 8 arii 
principale. Sprijinul cel mai consistent a fost oferit în cadrul 
Comunităților de practică, fiind urmat de suportul acordat prin 
pilonul de Digitalizare și consultanța acordată directorilor și 
profesorilor. Direcțiile Autoevaluare, Monitorizare plan de 
acțiune, Prioritizare direcții de intervenție și Pregătire plan de 
acțiune anul 3 sunt dedicate creșterii nivelului de sustenabili-
tate și asumare a intervențiilor de către școli și au cumulat 
26% din efort.

În anul 2 de Edu Networks, școlile și-au asumat un plan de 
dezvoltare în baza a trei direcții. Aceste direcții vor fi traduse în 
priorități pentru următorii 2 ani de Edu Networks, fiind și un 
exercițiu care pe termen lung ajută școlile să își prioritizeze 
intervențiile. 

 direcții învățare relevantă, cele mai multe școli pro-
punându-și să: dezvolte abilitățile de leadership și creative la 
elevi, să îi implice activ în procesul educațional și să îi motiveze, 
să crească nivelul de wellbeing în școală și să îmbunătățească 
oferta de învățare non-formală,
 direcții competențe pedagogice, unde cele mai frecvente 
priorități sunt literația (inclusă de 8 școli) și digitalizarea 
(inclusă de 7 școli), la care se mai adaugă dezvoltarea personală 
a cadrelor didactice (la 4 școli) și dezvoltare unei comunități de 
schimb de bune practice (la 2 școli),
 direcții leadership și management școlar, unde focusul a 
fost pe dezvoltarea comunităților de bune practici, creșterea 
stării de bine și atragerea de investiții.

Planurile de acțiune includ trei direcții principale:

Clusterul
BACĂU

ÎMPUTERNICIRE

Figura 9. Sprijinul acordat școlilor din clusterul Bacău prin pilonul Împuternicire



Clusterul
BISTRIȚA

În urma implementării instrumentului SELFIE, reprezentanții 
din conducerea școlii au considerat că evoluează mai bine în 
domeniul Competențe digitale ale elevilor (5.00), urmat de 
domeniul Pedagogie: implementare la clasă (4.10) și mult mai 
slab în domeniul Conducerea (2.5), respectiv cu rezultate 
scăzute privind ariile Infrastructură și echipamente (3.6), 
Dezvoltare profesională continuă (3.66) și Competențe digitale 
ale elevilor (3.66).

În cazul profesorilor care au completat formularul SELFIE, cele 
mai ridicate punctaje le putem identifica în ariile Pedagogie: 
Suport și Resurse (4.17), urmată de Practici de evaluare (4.00). 
Cele mai mici scoruri identificate în rândul răspunsurilor oferite 
de către profesori se regăsesc în ariile Infrastructură și echipa-
mente (3.42), Colaboratori și membrii ai rețelei (3.60) și Con-
ducerea (3.65).

În clusterul Bistrița am ajuns la 8 
școli și 424 de profesori, iar 3 351 
elevi au implicați în intervenții.

ȘCOALA IMPLICATĂ PROFESORI IMPLICAȚI 
ÎN INTERVENȚIILE EDU NETWORKS 

1. Școala Gimnazială Grigore Silași, Beclean 89 
2. Colegiul Național Petru Rareș, Beclean 54 
3. Liceul de Muzică Tudor Jarda, Bistrița 71 
4. Liceul Teoretic Solomon Haliță, Sângeorz-Băi 32 
5. Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Năsăud 47 
6. Școala Profesională Tiberiu Morariu Salva 23 
7. Școala Gimnazială Artemiu Publiu Alexi, Sângeorz-Băi 74 
8. Școala Gimnazială Tureac 34 

TOTAL 424 
 

30 de învățători
participanți

361 de elevi de învățământ 
primar ai învățătorilor sprijiniți

LITERAȚIE

2 759 de elevi 

10 de responsabili 
din conducerea 
unităților de învățământ

273 de profesori

DIGITALIZARE

3 042 de participanți 
la evaluarea SELFIE 

din 6 școli

 dintre care 

231 de elevi de învățământ 
preșcolar ai învățătorilor sprijiniți

2 mentori 
dedicați



Clusterul
BISTRIȚA

În mod asemănător față de percepția celor din conducerea 
unităților de învățământ sau a cadrelor didactice, punctajele 
ridicate obținut pentru elevi au fost pentru domeniile Pedago-
gie: suport și resurse, dar și Colaboratori și membrii ai rețelei 
(la egalitate cu 4.00 puncte fiecare), cele mai scăzute punctaje 
fiind înregistrate în ariile Competențe digitale ale elevilor 
(3.70) și Infrastructură și echipamente (3.80). 

ÎMPUTERNICIRE

Școlile din clusterul Bistrița au beneficiat de 

478 de ore de sprijin din partea echipei AVE. 

Fiecare școală a beneficiat de o medie de 

aproximativ 57 de ore de sprijin.

Figura 10. Rezultatele aplicării SELFIE în școlile din clusterul BISTRIȚA

Din cei 181 de profesori implicați în evalu-
area prin intermediul instrumentului 
DigCompEdu, peste17% sunt la nivelurile 
A1 și A2, peste 75% s-au plasat la nivelu-
rile B1 și B2, iar aproape 8% sunt la nive-
lurile C1 și C2. 58 de profesori s-au înscris 
deja la trainingurile desfășurate în anul 3 
de Edu Networks la final de iunie 2021.

181 de profesori 
participanți 
la evaluarea 
DigCompEdu

Figura 11. Procentajul pentru nivelurile de competență raportat la numărul total al cadrelor didactice



Clusterul
BISTRIȚA

Cele 478 de ore de sprijin au fost împărțite în 7 arii principale. 
Consultanța pentru directori și profesori a înglobat mai bine de 
jumătate din efort, și anume 55% din orele alocate, iar suportul 
pentru digitalizare și literație a constat în 7%, respectiv 5% din 
orele alocate. Direcțiile Autoevaluare, Monitorizare plan de 
acțiune, Prioritizare direcții de intervenție și Pregătire plan de 
acțiune anul 3 dedicate creșterii nivelului de sustenabilitate și 
asumare a intervențiilor de către școli au cumulat 33% din 
efort.

Figura 12. Sprijinul acordat școlilor din clusterul Bistrița prin pilonul Împuternicire

 direcții învățare relevantă, unde toate școlile și-au propus 
să se concentreze pe îmbunătățirea rezultatelor școlare și a 
procesului de evaluare, creșterea nivelului de digitalizare a școlii 
și creșterea nivelului de wellbeing în școală.
 direcții competențe pedagogice, unde 7 școli vor să priori-
tizeze digitalizarea, la care se adaugă focusul pe leadership și 
competențe lingvistice, respectiv capacitatea de a sprijini elevii 
cu CES și de a le dezvolta capacitățile de literație, numerație și 
socio-emoționale.
 direcții leadership și management școlar, unde cele mai 
multe școli își doresc să dezvolte o cultură bazată pe colaborare 
și responsabilitate între profesori și cu părinții, și doresc să își 
îmbunătățească capacitatea de a atrage finanțare externă pentru 
dotări, reabilitări și crearea de spații atractive de învățare.

Cele 8 școli din clusterul Bistrița și-au asumat un plan de 
dezvoltare în baza a trei direcții, după cum urmează:



Clusterul
BRAD

Rezultatele reieșite în urma aplicării SELFIE arată că reprezen-
tanții din conducerea școlii au considerat că evoluează mai 
bine în domeniul Dezvoltare profesională continuă (4.34), 
urmat de Pedagogie: suport și resurse (4.16) și Conducerea 
(4.02) și mai slab în domeniile Infrastructură și echipamente 
(3.62) și Practici de evaluare (3.75).

În cazul profesorilor care au completat formularul SELFIE, cele 
mai ridicate punctaje le putem identifica în aria Pedagogie: 
Suport și Resurse (4.19), urmată de Pedagogie: implementare 
la clasă (4.03). Cele mai mici scoruri identificate în rândul 
răspunsurilor oferite de către profesori se regăsesc în ariile 
Infrastructură și echipamente (3.43), Colaboratori și membrii ai 
rețelei (3.61) și Conducerea (3.67).

În Clusterul Brad am ajuns la 11 
școli și 256 de profesori, iar 1 922 
elevi au implicați în intervenții.

44 de învățători
participanți

506 de elevi de învățământ 
primar ai învățătorilor sprijiniți

LITERAȚIE

1 173 de elevi 

26 de responsabili 
din conducerea 
unităților de învățământ

225 de profesori

DIGITALIZARE

1 424 de participanți 
la evaluarea SELFIE 

din 11 școli

 dintre care 

ȘCOALA IMPLICATĂ PROFESORI IMPLICAȚI 
ÎN INTERVENȚIILE EDU NETWORKS 

1. Liceul Tehnologic Crișan Crișcior 47 
2. Școala Gimnazială Avram Iancu Baia de Criș 21 
3. Școala Gimnazială Horea, Cloșca și Crișan, Brad 26 
4. Școala Gimnazială Ion Buteanu, Buceș 14 
5. Școala Gimnazială Mircea Sîntimbreanu, Brad 37 
6. Școala Gimnazială Preot Iosif Comșa Ribița 16 
7. Școala Gimnazială Sabin Oprean Bucureșci 14 
8. Școala Gimnazială Vața De Jos 23 
9. Școala Gimnazială Vălișoara 12 
10. Grădinița Floare De Colț Brad 16 
11. Colegiul Național Avram Iancu Brad 30 

TOTAL 256 
 

243 de elevi de învățământ 
preșcolar ai învățătorilor sprijiniți

5 mentori 
dedicați

231 de elevi de învățământ 
preșcolar ai învățătorilor sprijiniți

2 mentori 
dedicați



231 de elevi de învățământ 
preșcolar ai învățătorilor sprijiniți

2 mentori 
dedicați

Clusterul
BRAD

În mod predictibil față de percepția celor din conducerea 
unităților de învățământ sau a cadrelor didactice, punctajele 
ridicate obținut pentru elevi au fost pentru domeniile Compe-
tențe digitale ale elevilor (4.10), Pedagogie: suport și resurse 
(4.06), Infrastructură și echipamente (4.00) și Colaboratori și 
membrii ai rețelei (4.00). 

ÎMPUTERNICIRE

Școlile din clusterul Brad au beneficiat de 417 

ore de sprijin din partea echipei AVE. Fiecare 

școală a beneficiat de o medie de aproximativ 

38 de ore de sprijin.

Figura 13. Rezultatele aplicării SELFIE în școlile din clusterul BRAD

Din cei 108 de profesori implicați în 
evaluarea prin intermediul instrumentului 
DigCompEdu, aproape 14% sunt la nive-
lurile A1 și A2, peste 76% s-au plasat la 
nivelurile B1 și B2, iar peste 9% sunt la 
nivelul C1. 71 de profesori s-au înscris 
deja la trainingurile desfășurate în anul 3 
de Edu Networks, în urma evaluării, la 
final de iunie 2021.

108 de profesori 
participanți 
la evaluarea 
DigCompEdu

2 mentori 
dedicați

Figura 14. Procentajul pentru nivelurile de competență raportat la numărul total al cadrelor didactice



Clusterul
BRAD

Cele 417 de ore de sprijin au fost împărțite în cele 7 arii 
principale. Pentru aria Consultanță pentru directori și 
profesori a fost dedicat 40% din efort, iar suportul pentru 
digitalizare și literație a constat în 10%, respectiv 8% din 
orele alocate. Direcțiile Autoevaluare, Monitorizare plan 
de acțiune, Prioritizare direcții de intervenție și Pregătire 
plan de acțiune anul 3 dedicate au constituit 42% din 
efort.

Figura 15. Sprijinul acordat școlilor din clusterul Brad prin pilonul Împuternicire

11 școli din clusterul Brad și-au asumat un plan de 
dezvoltare, focusul acestora fiind pe dezvoltarea 
digitalizării și a literației.

ȘCOALA IMPLICATĂ PROFESORI IMPLICAȚI 
ÎN INTERVENȚIILE EDU NETWORKS 

1. Școala Gimnazială Nr. 1, 1 Decembrie 46 
2. Școala Gimnazială Nr. 126, București 32 
3. Grădinița Scufița Roșie, București 14 
4. Școala Gimnazială Nr.1, Cornetu 40 
5. Școala Gimnazială Gheorghe Corneliu, 

Domnești 
54 

6. Școala Gimnazială Nr. 2 Jilava 19 
7. Școala Gimnazială Ioan Bădescu, Popești 

Leordeni 
46 

8. Școala Gimnazială Ferdinand I, București 51 
9. Școala Gimnazială Nr. 3 Bălăceanca 23 
10. Școala Gimnazială Prof. Ion Vișoiu, Chitila 75 
11. Școala Gimnazială Mihai Eminescu 

Ghermănești 
34 

12. Școala Gimnazială Nr.1, Pantelimon 77 
13. Școala Gimnazială Nr.1, Tunari 33 
14. Școala Gimnazială Nr. 2, Voluntari 28 

TOTAL 572 
 

Clusterul
BUCUREȘTI
ILFOV

În Clusterul București-Ilfov am 
ajuns la 14 școli și 572 de profe-
sori, iar 5 375 elevi au implicați în 
intervenții.



În urma aplicării SELFIE, a reieșit că reprezentanții din con-
ducerea școlii au considerat că evoluează mai bine în domeniul 
Competențe digitale ale elevilor (5.00), urmată de domeniul 
Pedagogie: Suport și Resurse (4.09) și aria Dezvoltare profe-
sională continuă (3.85) și mai slab în domeniile Infrastructură 
și Echipamente (3.28), Conducerea (3.39), dar și Pedagogie: 
implementare la clasă, respectiv Practici ce evaluare (ambele 
având scorul 3.40). 

În cazul profesorilor care au completat formularul SELFIE, cele 
mai ridicate punctaje le putem identifica în ariile Pedagogie: 
Suport și Resurse (4.43), urmată de Dezvoltare profesională 
continuă (4.25) și Pedagogie: implementare la clasă (4.10). Cele 
mai mici scoruri identificate în rândul răspunsurilor oferite de 
către profesori se regăsesc în ariile Infrastructură și echipa-
mente (3.60), Conducerea (3.90), dar și Colaboratori și 
membrii ai rețelei (3.92). 

În mod asemănător față de percepția celor din conducerea 
unităților de învățământ sau a cadrelor didactice, punctajele 
ridicate obținut pentru elevi au fost pentru domeniile Pedago-
gie: suport și resurse (4.54), Colaboratori și membrii ai rețelei 
(4.01) și la egalitate: Infrastructura și echipamente (4.00) și 
Competențe digitale ale elevilor (4.00).

101 de învățători
participanți

1 846 de elevi de învățământ 
primar ai învățătorilor sprijiniți

LITERAȚIE

2 830 de elevi 

22 de responsabili 
din conducerea 
unităților de învățământ

275 de profesori

DIGITALIZARE

3 127 de participanți 
la evaluarea SELFIE 

din 8 școli

 dintre care 

Figura 16. Rezultatele aplicării SELFIE în școlile din clusterul BUCUREȘTI-ILFOV

Clusterul
BUCUREȘTI
ILFOV

699 de elevi de învățământ 
preșcolar ai învățătorilor sprijiniți

4 mentori 
dedicați



231 de elevi de învățământ 
preșcolar ai învățătorilor sprijiniți

ÎMPUTERNICIRE

Școlile din clusterul Brad au beneficiat de 453 

de ore de sprijin din partea echipei AVE. Fiecare 

școală a beneficiat de o medie de aproximativ 

41 de ore de sprijin.

Din cei 356 de profesori implicați în 
evaluarea prin intermediul instrumentului 
DigCompEdu, peste 17% sunt la nivelurile 
A1 și A2, peste 70% s-au plasat la nivelu-
rile B1 și B2, iar peste 12% sunt la nivelu-
rile C1 și C2. 101 de profesori s-au înscris 
deja la trainingurile desfășurate în anul 3 
de Edu Networks în urma evaluării, în 
iunie 2021.

Cele 453 de ore de sprijin au fost împărțite în cele 7 arii princi-
pale. Pentru aria Consultanță pentru directori și profesori a 
fost dedicat 41% din efort, iar suportul pentru digitalizare și 
literație a constat în 10%, respectiv 8% din orele alocate. 
Direcțiile Autoevaluare, Monitorizare plan de acțiune, Prioritiza-
re direcții de intervenție și Pregătire plan de acțiune anul 3 
dedicate au constituit 41% din efort.

356 de profesori 
participanți 
la evaluarea 
DigCompEdu

Figura 18. Sprijinul acordat școlilor din clusterul București-Ilfov prin pilonul Împuternicire

Clusterul
BUCUREȘTI
ILFOV

Figura 17. Procentajul pentru nivelurile de competență raportat la numărul total al cadrelor didactice



 direcții învățare relevantă, unde toate școlile și-au propus 
să se concentreze pe reducerea abandonului școlar și a anal-
fabetismului funcțional, diversificarea ofertei școlare care să 
poată dezvolta cât mai multe competențe relevante pentru elevi 
(managementul învățării, abilități de viață, peer-tutoring) și 
creșterea performanței școlare.
 direcții competențe pedagogice, unde toate cele 9 școli 
prioritizează literația și 8 prioritizează digitalizarea, la care se 
adaugă mentoratul pentru cadrele didactice debutante, scriere 
de proiecte și dezvoltarea competențelor socio-emoționale la 
elevi.
 direcții leadership și management școlar, unde școlile au 
preferințe diversificate, focusându-se pe aspecte precum: 
îmbunătățirea culturii școlii și a nivelului de wellbeing, încurajarea 
colaborării între profesori și între școală și alte entități, respectiv 
schimburi de experiență.îmbunătățirea capacității de a atrage 
finanțare externă pentru dotări, reabilitări și crearea de spații 
atractive de învățare.

11 școli din clusterul București-Ilfov și-au asumat un plan de 
dezvoltare în baza a trei direcții, după cum urmează:

Clusterul
BUCUREȘTI
ILFOV

În Clusterul Buzău am ajuns la 12 
școli și 331 de profesori, iar 4 201 
elevi au implicați în intervenții.

Clusterul
BUZĂU

ȘCOALA IMPLICATĂ PROFESORI IMPLICAȚI 
ÎN INTERVENȚIILE EDU NETWORKS 

1. Grădinița cu Program Prelungit Bobocei Din Micro III, Buzău 27 
2. Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil, Buzău 46 
3. Școala Gimnazială Săpoca 21 
4. Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6, Buzău 22 
5. Școala Gimnazială Vasile Voiculescu Pârscov 31 
6. Școala Gimnazială Cilibia 19 
7. Școala Gimnazială Cislău 32 
8. Școala Gimnazială Costești 27 
9. Școala Gimnazială Măgura 21 
10. Școala Gimnazială Haleș, Tisău 26 
11. Școala Gimnazială N.I.Jilinschi Vernești 27 
12. Școala Gimnazială Viperești 32 

TOTAL 331 
 

96 de învățători
participanți

785 de elevi de învățământ 
primar ai învățătorilor sprijiniți

LITERAȚIE

1 153 de elevi de învățământ 
preșcolar ai învățătorilor sprijiniți

5 mentori 
dedicați



Rezultatele analizate de Școala de Valori în urma aplicării 
SELFIE indică faptul că reprezentanții din conducerea școlii au 
considerat că evoluează mai bine în domeniul Pedagogie: 
Suport și Resurse (4.69) și aria Dezvoltare profesională con-
tinuă (4.38) și mai slab în domeniile Conducerea (3.78) și 
Pedagogie: implementare la clasă (3.81).

În cazul profesorilor care au completat formularul SELFIE, cele 
mai ridicate punctaje le putem identifica în ariile Pedagogie: 
Suport și Resurse (4.53), urmată de Dezvoltare profesională 
continuă (4.43). Cele mai mici scoruri identificate în rândul 
răspunsurilor oferite de către profesori, se regăsesc în ariile 
Infrastructură și echipamente (4.02), Pedagogie: implementare 
la clasă (4.11).

În mod diferențiat față de percepția celor din conducerea 
unităților de învățământ sau a cadrelor didactice, în cazul 
elevilor, cele mai ridicate punctaje le regăsim în cazul dome-
niilor Infrastructură și echipamente (4.30), la egalitate cu 
Pedagogie: suport și resurse (4.30). 

2 025  de elevi 

20 de responsabili 
din conducerea 
unităților de învățământ

218 profesori

DIGITALIZARE

2 263 de participanți 
la evaluarea SELFIE 

din 8 școli

 dintre care 

Figura 19. Rezultatele aplicării SELFIE în școlile din clusterul BUZĂU

Clusterul
BUZĂU

Din cei 139 de profesori implicați în 
evaluarea prin intermediul instrumentului 
DigCompEdu, peste 16% sunt la nivelurile 
A1 și A2, peste 71% s-au plasat la nivelurile 
B1 și B2, iar peste 12% sunt la nivelul C1. 
20 de profesori s-au înscris deja la 
trainingurile desfășurate în anul 3 de Edu 
Networks, la final de iunie 2021, în urma 
evaluării.

139 de profesori 
participanți 
la evaluarea 
DigCompEdu



231 de elevi de învățământ 
preșcolar ai învățătorilor sprijiniți

2 mentori 
dedicați

ÎMPUTERNICIRE

Cele 12 școli din clusterul Buzău au beneficiat 

de 362 de ore de sprijin din partea echipei AVE. 

Fiecare școală a beneficiat de o medie de 

aproximativ 30 de ore de sprijin.

Orele de sprijin au fost împărțite în 7 arii principale. Consul-
tanța pentru directori și profesori a reprezentat 22% din orele 
alocate, iar suportul pentru digitalizare și literație a constat în 
16%, respectiv 9% din orele alocate. Direcțiile Autoevaluare, 
Monitorizare plan de acțiune, Prioritizare direcții de intervenție 
și Pregătire plan de acțiune anul 3 au cumulat peste jumătate 
din efort, și anume 53%.

Figura 21. Sprijinul acordat școlilor din clusterul Buzău prin pilonul Împuternicire

Figura 20. Procentajul pentru nivelurile de competență raportat la numărul total al cadrelor didactice

Clusterul
BUZĂU



 direcții învățare relevantă, unde școlile și-au propus să se 
concentreze pe creșterea promovabilității la examene și a perfor-
manței școlare, scăderea abandonului școlar, dezvoltarea abil-
ităților socio-emoționale și a literației și adaptarea predării la 
nevoile elevilor.
 direcții competențe pedagogice, unde școlile au prioritizat 
digitalizarea, diversificarea metodelor de predare și implicarea în 
comunități de învățare.
 direcții leadership și management școlar, , unde cele mai 
multe școli își doresc să atragă resurse pentru formarea profeso-
rilor, creșterea stării de bine și a colaborării și implicarea 
părinților.

Școlile din clusterul Buzău și-au asumat un plan de 
dezvoltare în baza a trei direcții, după cum urmează:

În Clusterul Dâmbovița am ajuns 
la 10 școli și 346 de profesori, iar 
4 403 elevi au implicați în 
intervenții.

Clusterul
DÂMBOVIȚA

106 învățători
participanți

1 896 de elevi de învățământ 
primar ai învățătorilor sprijiniți

LITERAȚIE

245 de elevi de învățământ 
preșcolar ai învățătorilor sprijiniți

12 mentori 
dedicați

Clusterul
BUZĂU

ȘCOALA IMPLICATĂ PROFESORI IMPLICAȚI 
ÎN INTERVENȚIILE EDU NETWORKS 

1. Școala Gimnazială Grigore Rădulescu, Bezdead 27 
2. Școala Gimnazială Brănești 13 
3. Școala Gimnazială Buciumeni 19 
4. Școala Gimnazială Matei Gr. Vlădeanu Candesti-Vale 22 
5. Școala Gimnazială Diaconu Coresi, Fieni 13 
6. Școala Gimnazială Ion Ciorănescu Moroeni 43 
7. Școala Gimnazială Nr. 4 Elena Donici Cantacuzino, Pucioasa 51 
8. Școala Gimnazială Mihai Viteazul, Pucioasa 53 
9. Școala Gimnazială Mihai Viteazul, Târgoviște 85 
10. Școala Gimnazială Ion Mareș Vulcana-Băi 22 

TOTAL 346 
 

2 262 de elevi 

17 responsabili 
din conducerea 
unităților de învățământ

319 profesori

DIGITALIZARE

2 598 de participanți 
la evaluarea SELFIE 

din 9 școli

 dintre care 



Analiza rezultatelor evaluării SELFIE relevă faptul că reprezen-
tanții din conducerea școlii au considerat că evoluează mai 
bine în domeniul Pedagogie: Suport și Resurse (4.33), aria 
Colaboratori și membrii ai rețelei (4.25) și Dezvoltare profe-
sională continuă (4.14) și mai slab în domeniul Pedagogie: 
implementare la clasă (3.88).

În cazul profesorilor care au completat formularul SELFIE, cele 
mai ridicate punctaje le putem identifica în ariile Pedagogie: 
Suport și Resurse (4.25) și Dezvoltare profesională continuă 
(4.10). Cele mai mici scoruri identificate în rândul răspunsurilor 
oferite de către profesori se regăsesc în ariile Infrastructură și 
echipamente (3.60), Conducerea (3.84), Colaboratori și memb-
rii ai rețelei (3.89) și Competențe digitale ale elevilor (3.91). 

În mod asemănător față de percepția celor din conducerea 
unităților de învățământ sau a cadrelor didactice, punctajele 
ridicate obținut pentru elevi au fost pentru domeniile Pedago-
gie: suport și resurse (4.16) și Practici de evaluare (4.15). 

Din cei 221 de profesori implicați în evalu-
area prin intermediul instrumentului Dig-
CompEdu, peste 8% sunt la nivelurile A1 și 
A2, peste 77% s-au plasat la nivelurile B1 și 
B2, iar aproape 14% sunt la nivelurile C1 și 
C2. 100 de profesori s-au înscris deja la 
trainingurile desfășurate în anul 3 de Edu 
Networks la final de iunie 2021.

221 de profesori 
participanți 
la evaluarea 
DigCompEdu

Figura 22. Rezultatele aplicării SELFIE în școlile din clusterul DÂMBOVIȚA

Figura 23. Procentajul pentru nivelurile de competență raportat la numărul total al cadrelor didactice

Clusterul
DÂMBOVIȚA



231 de elevi de învățământ 
preșcolar ai învățătorilor sprijiniți

ÎMPUTERNICIRE

Cele 10 școli care au făcut parte din Clusterul 

Dâmbovița au beneficiat de peste 893 de ore 

de sprijin din partea AVE. În medie, fiecare 

școală a avut parte de 89 de ore de sprijin 

dedicat. 

Cele 893 de ore s-au împărțit pe 7 arii principale. Aproape 
jumătate din ore au fost dedicate suportului pentru pilonii 
Literație și Digitalizare, însă aproximativ 34% au fost dedicate 
sprijinului pentru școli, astfel încât acestea să își creeze 
planurile de acțiune și să prioritizeze intervențiile. 

Figura 24. Sprijinul acordat școlilor din clusterul Dâmbovița prin pilonul Împuternicire

Clusterul
DÂMBOVIȚA

 direcții învățare relevantă, unde școlile și-au propus să se 
concentreze pe îmbunătățirea rezultatelor școlare.
 direcții competențe pedagogice, unde 7 școli vor prioritiza 
digitalizarea, o școală se va concentra pe mentorat și una pe 
management de proiect.
 direcții leadership și management școlar, unde cele mai 
multe școli își doresc să se concentreze pe formarea de echipe 
executive, la care se adaugă focusul pe îmbunătățirea stării de 
bine în școli și a creșterii competențelor de leadership.

9 școli din clusterul Dâmbovița și-au asumat un plan de 
dezvoltare în baza a trei direcții. 
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ACADEMIA DE LEADESHIP

ȘI MANGEMENT
ȘCOLAR



Academia de Leadership și Management Școlar este un program intensiv de formare a directorilor de 
școli și grădinițe din România care îmbină expertiză din domeniul de business și sectorul educațional 
pentru transformarea școlilor. Programul este compus din mai multe elemente care, parcurse, au 
obiectivul de a crește competențele manageriale și de leadership educațional ale directorilor. 

PARTICIPANȚI

În anul 2021, au absolvit Academia 73 de directori din școlile integrate 
în programul Edu Networks, din cei 93 înscriși în 2019. Pentru aceștia, 
programul s-a desfășurat pe parcursul a doi ani, din septembrie 2019 
până în iulie 2021. 

78% a fost rata medie totală de completare a programului de către directo-
ri. Elaborarea și implementarea planului de acțiune au fost finalizată în 
proporție de 100%, urmată de modulele intensive de formare cu 77% rată 
de completare, sarcinile de lucru și instrumentele de evaluare cu 71% și 
sesiunile individuale de coaching cu 56%.

Componența elementelor în modelul programului este următoarea:

module intensive de formare20%

sesiuni individuale de coaching20%

elaborarea și implementarea planului de acțiune30%

sarcini de lucru și instrumente de evaluare de 30%



1. Caracteristicilor liderilor de școli cu performanțe ridicate. Bazele schimbării în școală – 22h 
(București, 27-29 septembrie 2019) 
2. Decizii bazate pe date – o obișnuință la nivelul școlii – 15h (București, noiembrie 2019) 
3. Eficiența personală și managementul progresului – 15h (București, ianuarie 2020) 
4. De la viziune la acțiune – dezvoltarea unui plan de acțiune personalizat - 16h (online, februarie 2020) 
5. Rolul directorului în schimbările organizaționale – 2.5 h (online, octombrie 2020) 
6. Cum să muți un munte mare cu o echipă mică – 5 h (online, decembrie-ianuarie 2020) 
7. Inteligența emoțională în leadership și pentru echipă – 5 h (online, februarie-martie 2021) 
8. Împărtășirea viziunii - comunicare eficientă și practici de succes – 4 h (online, iunie 2021) 

1. Planificarea învățării și conducerea echipelor de la distanță – 5h (online, martie-aprilie 2020) 
2. Rolul mentoratului în dezvoltarea profesională a directorilor de școli – 2h (online, noiembrie 2020) 
3. Sistemul juridic – întrebări și răspunsuri – 2h (online, noiembrie 2020) 
4. Starea de bine în școli – povești de succes ale liderilor din educație – 2h (online, martie 2021) 
5. Călătoria părților interesate într-un proces – experiența utilizatorului – 2h (online, martie 2021) 
6. Director de școală, leader, coach – cum facem față situațiilor din jur? – 2h (online, aprilie 2021)

Lista modulelor de formare și a sesiunilor intensive din cadrul programului 

93 de mentori le-au fost alături directorilor 
în Academie.

Module de formare: 

Sesiuni intensive: 

100 de ore de formare prin 
module 

20 de ore de formare prin 
coaching 1 la 1

20 de ore dedicate parcurgerii 
sarcinilor de lucru

13 ore dedicate evaluării și 
autoevaluării personale

153 este numărul total 
de ore parcurse de un 

director într-un program

 dintre care 

Implicarea directorilor în program a fost intensivă, având de parcurs 153 de ore de activități 
pregătite pentru ei.



PROGRESUL DIRECTORILOR

Autoevaluarea progresului de către directori arată cât de mult simt aceștia că au reușit să se 
dezvolte profesional și personal, schimbându-și abordarea de management școlar. Autoevaluarea a 
fost completată de către 65 de directori absolvenți ai acestei promoții, din care 6 au fost de acord 
și 59 total de acord că au avut parte de resursele și sprijinul necesar din partea programului 
pentru a avea succes. Având în vedere oferta de învățare din Academia de Leadership, sarcinile de 
lucru, prezența la întâlniri, cât și relațiile din grup, care însemnau aproape 153 de ore de efort din 
partea directorilor, nivelul de implicare al directorilor a fost foarte ridicat, 95% considerând că au 
fost implicați și foarte implicați.

Două instrumente au fost relevante pentru a observa progresul directorilor: profilul de leadership 
evaluat prin instrumentul dezvoltat de AITSL - Australian Institute for Teaching and School 
Leadership și autoevaluarea competențelor pe bază de chestionar.

Evaluarea în baza instrumentului creat de AITSL arată îmbunătățiri la nivelul fiecărui tip de 
competență de leadership. Cea mai mare creștere se înregistrează la competența Leading teaching 
and learning, unde procentul celor care se află la niveluri superioare (3 și 4), a crescut cu 57% la 
evaluarea inițială față de evaluarea finală. Pentru următoarele competențe, procentul celor care se 
află la niveluri superioare a crescut în medie cu 22%. Cea mai mare creștere la nivelul maxim de 4 
este la competența Developing self and others, unde s-au plasat cu 24% mai mulți directori, iar 
cea mai scăzută a fost de 6%, la competența Leading improvement, innovation and change.

Figura 34. Rezultatele directorilor la evaluarea inițială a competențelo de 
leadership, la începutul Academiei, în 2019

Figura 37. Progresul perceput de către directori la nivel de compor-
tamenteleadership, la începutul Academiei, în 2019

Figura 35. Rezultatele directorilor la evaluarea finală a competențelor de 
leadership, la absolvirea academiei, în 2021



Un aspect important urmărit în dezvoltarea directorilor ține de planificare și leader-
ship distributiv. Și în acest caz, directorii au perceput îmbunătățiri semnificative în 
majoritatea ariilor, în special în ceea ce privește ascultarea colegilor. Aria care 
necesită mai multă atenție pentru a fi dezvoltată ține de a delega mai mult colegilor

Majoritatea directorilor consideră că au înregistrat un progres consistent, pentru toate tipurile de 
comportamente fiind peste 40% de directori respondenți care consideră că au competența asumată 
complet. Comportamentele cele mai dezvoltate sunt cea de autocunoaștere, cea de a citi despre bune 
practici educaționale și cea de a se gândi la impactul unei acțiuni. Mai mult efort este necesar pentru 
folosirea instrumentelor și tehnicilor de conducere și management în mod activ și strategic.

Un progres semnificativ se observă și în rândul zonelor de acțiune asumate de către directori, unde 
competențele sunt complet asumate pentru peste 51% din directori în cazul direcțiilor legate de 
pregătirea și motivarea cadrelor didactice, creșterea capacității de predare și progresul academic. 
Direcția care necesită mai mult efort susținut se referă la scăderea abandonului școlar și reducerea 
absențelor elevilor.

Figura 38. Progresul perceput pe zonele de acțiune

Figura 37. Progresul perceput de către directori la nivel de comportamente



Figura 39. Progresul perceput cu privire la planificare și leadership distributiv

Figura 40. Progresele percepute în cazul dezvoltării personale și profesionale prin mentorat și coaching

În privința dezvoltării personale și profesionale prin mentorat și coaching, progresele au fost foarte 
mari, de peste 65% în toate ariile. În mod deosebit, directorii respondenți consider că s-au îmbunătățit 
semnificativ disponibilitatea mentorului/coach-ului față de relație și nivelul lor de satisfacție față de 
ce au experimentat în proces.

Din elementele de program puse la dispoziția lor, directorii respondenți au simțit că au profitat la 
maxim de suportul și încurajarea primite din partea echipei AVE, urmat de modulele de curs, întâlnirea 
cu alți directori și ședințele de coaching. În general, peste 50% din respondenți au simțit că au profit-
at de elementele programului în foarte mare măsură, doar interacțiunea cu mediul de business a fost 
valorificată într-o proporție ușor mai mică față de alte elemente.



Figura 41. Măsura în care directorii respondenți simt că au profitat de elementele de program

Figura 42. Gradul de satisfacție perceput cu privire la elementele programului

Nu în ultimul rând, gradul de satisfacție cu privire la elementele programului a fost ridicat, de 
majoritatea componentelor declarându-se foarte mulțumiți peste 70% din respondenți. 100% din 
participanți au fost satisfăcuți în foarte mare și mare măsură de sprijinul primit din partea AVE și 
modulele de curs, acestea fiind cele mai apreciate elemente.

Toți directorii respondenți consideră că participarea la Academia de Leadership și Management 
Școlar a fost benefică pentru dezvoltarea lor, ajutându-i să regândească rolul de director prin 
experiențe de învățare care i-au entuziasmat și provocat. S-au simțit încurajați de echipa AVE, 
sprijiniți de profesioniști cu un nivel înalt de competență și de  comunitatea de directori deschiși și 
pregătiți să facă schimbări din care au avut oportunitatea să facă parte. Toate acestea i-au ajutat 
să își schimbe mentalitatea.

Aproape toți directorii respondenți au simțit că au fost scoși din zona de confort în perioada acad-
emiei, fie de către activitățile în care au fost implicați, de provocările aduse în schimbarea modului 
de lucru și mai ales de pandemie și trecerea în online. Deși problemele cu care s-au confruntat nu 
au fost ușor de depășit, au simțit că sprijinul primit în cadrul Academiei de Leadership și Manage-
ment Școlar, fie că era vorba de instrumente sau schimb de idei și bune practici, a fost util ca să 
poată găsi soluții la problemele cu care se confruntau.

Academia de Leadership și Management Școlar a fost un pas important în dezvoltarea lor, însă 
efortul de a schimba școlile în care predau în ciuda provocărilor continuă. Mai departe vă prez-
entăm mai multe detalii despre școlile directorilor care au absolvit Academia de Leadership și 
Management Școlar. 



Profilul școlilor directorilor din Academia de Leadership 
și Management Școlar

În anul școlar 2020-2021, în învățământul preșcolar, primar și gimnazial erau în medie, în școlile 
sprijinite de AVE erau peste 3% elevi cu CES, peste 7% elevi de etnie romă și peste 15% elevi care 
primeau beneficii sociale. Deși în licee diversitatea era mai scăzută, procentul elevilor care primeau 
beneficii sociale era mai ridicat.

Numărul elevilor este în general în scădere în ultimii ani, în special începând cu anul școlar în care 
a început pandemia și continuând și în anul 2021-2022, unde se observă o scădere majoră.

Pentru 65 de școli ai căror directori sunt absolvenți ai Academiei, am reușit să analizăm evoluția 
de-a lungul ultimilor ani. Școlile sunt diverse și se confruntă cu numeroase provocări pentru care 
și-au asumat că vor căuta soluții.

Figura 43. Evoluția numărului de elevi în cele 65 de unități de învățământ comparate, ai căror directori au absolvit Academia de 
Leaderhsip și Management Școlar

Un procent mare de copii aflați în sărăcie în aceste școli 
înseamnă că este nevoie de mai mult sprijin pentru a 
putea depăși obstacolele și a îmbunătăți rezultatele, 
directorii fiind nevoiți să atragă resurse suplimentare 
pentru a-i ajuta pe elevi

17% este procentul elevilor
care trăiesc în sărăcie 
în anul școlar 2021-2022

Nivel de studiu Elevi cu CES Elevi de etnie romă Elevi care primesc beneficii sociale 
preșcolar 3.45% 9.38% 20.77% 
primar 2.62% 7.44% 12.89% 
gimnazial 3.62% 6.00% 13.23% 
liceal 1.85% 1.66% 28.20% 

 



Evoluțiile nu sunt uniforme pe tipul de învățământ. Tabelul de mai jos indică procentul de elevi 
care finalizează o clasă față de câți s-au înscris în școlile respective. Evoluția retenției elevilor a 
fost relativ uniformă până în anul școlar 2020-2021 pentru învățământul primar și gimnazial, când 
a început să scadă. Pentru învățământul liceal în schimb, unde se produseseră scăderi importante, 
anul școlar 2020-2021 a adus rezultate îmbunătățite în retenția elevilor. 

Se poate observa că până în anul pandemiei, multe clase de ciclu preșcolar și primar reușeau să atragă 
mai mulți elevi față de numărul inițial de înscriși, în timp ce în liceu era o rată mai scăzută de finalizare 
a anului școlar, în special în clasele a zecea și a unsprezecea, când se termină învățământul obligatoriu.

De asemenea, la nivelul generației care a început un ciclu de studiu în anul 2017-2018, aproximativ 89% 
din elevi au reușit să îl finalizeze în școlile respective. Situația se aplică atât la ciclul gimnazial, unde 
89.74% din elevii intrați în clasa a cincea în 2017-2018 au absolvit clasa a opta în 2020-2021, cât și la 
ciclul liceal, unde 89.31% de elevi intrați în clasa a noua în 2017-2018 au finalizat clasa a douăsprezecea 
în 2020-2021.

Performanța medie a elevilor la Evaluarea Națională a crescut ușor și s-a stabilizat în ultimii 3 ani la 6.7. 
Performanța la examenul de Bacalaureat a crescut mai mult în 2020 față de 2019, de la 6.7 la 7.8, însă 
în 2021 a scăzut ușor la 7.5.

Figura 44. Evoluția rezultatelor medii la Evaluarea Națională 
în unitățile de învățământ comparate, ai căror directori au 
absolvit Academia de Leadership și Management Școlar

Figura 45. Evoluția rezultatelor medii la Bacalaureat în 
unitățile de învățământ comparate, ai căror directori au 
absolvit Academia de Leadership și Management Școlar

 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

clasa pregătitoare 103% 102% 102% 99% 96% 
I 103% 103% 102% 101% 96% 
II 101% 101% 103% 101% 96% 
III 101% 102% 106% 102% 96% 
IV 101% 102% 101% 100% 97% 
V 98% 96% 94% 99% 95% 
VI 99% 99% 95% 99% 95% 
VII 99% 98% 98% 101% 95% 
VIII 99% 100% 97% 100% 94% 
IX 96% 97% 89% 99% 92% 
X 90% 89% 87% 82% 94% 
XI 92% 90% 89% 78% 91% 
XII 91% 94% 88% 89% 90% 
TOTAL 99% 99% 98% 98% 95% 

Primar și gimnazial 100% 100% 100% 100% 96% 
Liceu 92% 92% 88% 87% 92% 
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ALFABETAR



ALFABETAR este cel mai ambițios proiect început în perioada 2020-2021.

Platforma ALFABETAR oferă o colecție de instrumente de evaluare care oferă pentru orice copil din 
România o analiză pentru competențele de literație.

Cu ajutorul partenerilor ALFABETAR și al practicienilor în literație implicați în acest proiect, profe-
sorii pot avea acces la resurse didactice, expertiză și webinare, care îi vor ajuta să facă o diferență 
pentru fiecare elev în parte. Fiecare copil are nevoi de învățare diferite, însă toți elevii au nevoie de 
aceste abilități fundamentale care sunt esențiale pentru orice alt tip de progres academic.

În perioada 19 mai (ziua lansării) – 10 noiembrie, platforma a ajuns la 8 138 de vizite și 5 125 utilizatori. 
88% din vizite sunt din perioada mai – iulie 2021, fiind suprapuse cu finalul anului școlar. Cea mai 
accesată pagină a fost cea dedicată învățătorilor

Nivelul de literație dintr-o țară se reflectă în rezultatele testelor PISA. Testele PISA sunt o evaluare 
internațională care măsoară competențele de bază ale elevilor de 15 ani, aflați la finalul învățământului 
obligatoriu, adică la finalul clasei a X-a. Competențele sunt evaluate în trei domenii principale: citire, 
matematică și științe. Din păcate, România are o performanță slabă la aceste teste.

ALFABETAR este o platformă Edu Networks, 
creată cu sprijinul organizațiilor

Partener fondator al platformei ALFABETAR Parteneri strategici ai platformei ALFABETAR

 

8 138 5 125 3 225 
vizite pe site-ul platformei Alfabetar utilizatori unici ai platformei înscrieri la newsletter 

De ce ALFABETAR? 



Studiile arată că decalajele de literație se pot reduce semnificativ dacă profesorii se concentrează 
pe învățarea personalizată și metode de lucru centrate pe nevoile autentice ale fiecărui copil, 
conform BRIO Adviser.

Astfel, ALFABETAR conține instrumente de evaluare gratuite și bănci de resurse pentru dezvoltarea 
literației.

Evaluarea

Ce soluții oferă ALFABETAR? 

4 instrumente de evaluare gratuite sunt puse la dispoziție, în funcție de vârsta și 
nivelul elevilor.

În ce grupă / clasă e copilul? Copilul nu citește  
la nivelul programei / clasei 

Copilul citește 

Perioada preșcolară Instrument pentru cunoașterea nivelului de dezvoltare a 
premiselor citirii și scrierii (Adaptat de Asociația OvidiuRo) 

Clasa pregătitoare Instrumentul de evaluare a literației emergente (Adaptat de Școli 
cu ScLipici) 

Clasa I Inventarul informal de citire 
(Adaptat de Școli cu ScLipici) 

Testul pentru literație BRIO În 
caz de rezultate în zona roșie 
se recomandă și Inventarul 

informal de citire (Adaptat de 
Școli cu ScLipici) 

Clasele de la I la a VI-a 

Clasele de la a VII-a la a VIII-a Testul pentru literație BRIO 
 



Resurse

Profesorii au la dispoziție resurse variate pentru dezvoltarea literației, adaptabile în 
funcție de nevoile elevilor.

Ghiduri și metode 
Pentru preșcolar: 
Gata de folosit la clasă 
Ghiduri pedagogice bazate pe povești pentru 
diversitate, pe care ți le pune la dispoziție Asociația Cu 
Alte Cuvinte. 

Pentru primar: 
Metode și tehnici gata de folosit la clasă 
propuse de Fundația Noi Orizonturi și 
Asociația InfinitEDU. 
 
Resurse și materiale didactice disponibile pe 
pagina InfinitEDU, dedicate în special 
învățătorilor, însă utile și educatorilor. 

Cărți 
Biblioteca virtuală 
Ghiduri pedagogice bazate pe povești pentru 
diversitate, pe care ți le pune la dispoziție Asociația Cu 
Alte Cuvinte. 
 
Biblioteca digitală Cărți cu ScLipici, cu cărți puse la 
dispoziție de către Fundația Noi Orizonturi. Cuprinde 
peste 100 de volume ordonate pe niveluri de lectură și 
tematic. Poveștile de la nivelurile 1 și 2 sunt prezentate 
și sub formă de înregistrări video-audio, însoțite de 
bănci de cuvinte pentru exersarea citirii. Găsiți 
alăturate cărților scurte ghiduri cu propuneri de 
activități integrate de învățare, testate la clasă. 

Lista de cărți tipărite: 
Lista de cărți curatoriată de Asociația 
OvidiuRo. 
 
Listele de cărți curatoriate de Asociația 
InfinitEDU. 

Cursuri 
Evaluarea formativă a literației timpurii - Școli cu 
ScLipici 
Fiecare elev vine la școală cu un nivel diferit de 
alfabetizare și ca atare prima noastră sarcină este să 
determinăm ce abilități și cunoștințe are deja acesta. 
Prin acest curs online îți punem la dispoziție două 
instrumente de evaluare a literației care te vor ajuta să 
înțelegi mai clar cum anume poți ajuta fiecare elev în 
parte. 
 
Cursul este exclusiv online, se parcurge în ritmul 
propriu și, la finalizarea sa cu succes, cursanții primesc 
un certificat care atestă parcurgerea lui. 

Dezvoltarea literației timpurii – metoda 
ABEL - Școli cu ScLipici 
Cursul prezintă o abordare inovatoare a 
dezvoltării deprinderilor de bază de citit-
scris. Este recomandat mai ales profesorilor 
care lucrează cu clasa pregătitoare sau clasa 
1, dar și celor care întâmpină dificultăți cu 
elevii mai lenți din clasele mai mari, pentru 
care metoda fonetică analitică-sintetică s-a 
dovedit ineficientă. 
 
Cursul este exclusiv online, se parcurge în 
ritmul propriu și, la finalizarea sa cu succes, 
cursanții primesc certificat. 
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GALA PREMIILOR PENTRU 

DIRECTORII ANULUI
2020



Gala Premiilor pentru Directorii Anului este un eveniment anual în cadrul căruia premiem 4 directori de 
școli care au transformat imposibilul în posibil. Meritele directorilor de școli sunt puse în lumina reflec-
toarelor de către peste 400 de lideri din business, specialiști în educație, ONG-uri din întreaga țară și 
reprezentați ai comisiilor de jurizare.

A implementat programe specifice pentru 3 
grupuri din școală: 55 de elevi cu ritm lent de 
învățare provenind medii defavorizate, elevi cu 
CES din școală și 20 de elevi cu potențial 
ridicat.

70% dintre elevii de clasa a VIII-a și-au crescut 
rezultatele la Evaluare Națională.

40% dintre profesori au desfășurat săptămânal 
activități nonformale pentru elevii cu diferite 
nevoi educaționale rolul învățării vizibile și 
colaborative.

Din cei 117 aplicanți, 4 au fost selectați.

Directorii Anului 2020 au fost:

Directorul Anului 2020 
pentru Egalitate de Șanse

ELENA BĂNESCU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE 
RĂDULESCU” BEZDEAD, DÂMBOVIȚA

A securizat pentru școală 800.000 euro în 2020
 
250 de elevi vor beneficia de programe construite 
special pentru ei.

A facilitat crearea unui program de practică care 
oferă burse săptămânale pentru 181 de elevi.

100% dintre elevi au participat la școala online.

Directorul Anului 2020 
pentru Antreprenoriat

ALINA CUCIUREAN
COLEGIUL SILVIC "BUCOVINA" 
CÂMPULUNG MOLDOVENESC, SUCEAVA



A digitalizat întreaga școală, atât administrativ 
cât și procesul educațional 

Școala implementează programe de prob-
lem-based learning in STEAM

90% dintre profesori au urmat module avansate 
de formare a competențelor digitale

A introdus 2 specializări noi pentru elevi

Abandonul școlar este 0%

Directorul Anului 2020 
pentru Inovare

STELUȚA ELENA PRALEA 
LICEUL TEHNOLOGIC CAROL I 
VALEA DOFTANEI, PRAHOVA

A crescut frecvența la școală pentru 320 de elevi, 
70% dintre ei romi prin diferite programe.

A inițiat construirea unei școli noi, facilitând 
parteneriate și securizând finanțări private.

Toți elevii din comunitatea romă sunt conectați la 
școală.

A scăzut abandonul școlar la nivel gimnazial de la 
50% la 20%.

Directorul Anului 2020 

DANIELA NISTE 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNEL REGMAN 
DANEȘ, MUREȘ



Training
Lorem
24 oct

IMPLICAREA 

COMUNITĂȚII DE
BUSINESS



Pentru a sprijini dezvoltarea sistemului educațional din România, avem nevoie de implicarea tuturor. 
Comunitatea de business a fost alături de proiectele AVE și în acest an, oferind nu doar sprijin financiar, 
ci și ore întregi dedicate transmiterii de know-how către școli.

459 de membri ai comunității de business s-au implicat sub diferite forme pro-bono, investind din 
timpul lor în dezvoltarea directorilor, în selectarea celor mai buni directori pentru premiile Directorii 
anului, dar și în dezvoltarea administrației locale, majoritatea implicându-se în mai multe proiecte. O 
implicare semnificativă a acestora a fost în activitățile de mentorat, unde 400 de oameni de business 
au oferit sprijin directorilor, dar și în evenimente dedicate directorilor. 8 dintre aceștia au fost implicați 
și în Sectorul 2 București, Timișoara și Brașov în procesul de selecția a reprezentanților primarilor în 
Consiliile de Administrație ale Școlii în calitate de consultanți.

Mentori

Reprezentanți din business la Gala 
Premiilor pentru Directorii Anului 

Reprezentanți din business la 
Absolvirea Academiei de Leadership și 
Management Școalar

Membri în comisia pentru repreze-
tareatarea primarului

Reprezentanți din business implicați 
în campania „Susține un director”

Invitați la webinarele Edu Leaders Talks

400

60

21

17

13

8



PREGĂTIREA

PENTRU ANUL
URMĂTOR



RESURSE
FINANCIARE



În perioada Septembrie 2020 – August 2021, cheltuielile AVE au fost în valoare de  625 829 de euro, din 
care 91.30% (571 400 euro) cheltuieli pentru implementarea proiectelor și 8.70% (54 429 euro) over-
heads, incluzând cheltuieli administrative, financiare, de management și resurse umane, fundraising și 
comunicare. 

Din cheltuielile necesare pentru implementarea programelor, cea mai mare sumă cheltuită a fost dedi-
cată programului Edu Networks, de 418 027 euro, reprezentând 66.96%, urmată de sumă necesară 
pentru implementarea programului Academia de Leadership și Management Școlar (112 325 euro, 
reprezentând 17.95% din cheltuieli). Pentru dezvoltarea platformei Alfabetar, a fost utilizat 3.53% din 
buget (22 102 de euro), pentru organizarea Galei Premiilor pentru Directorii anului au fost cheltuiți 
aproximativ 13 441 euro (2.15%) iar pentru pregătirea viitorului program dedicat dezvoltării 
socio-emoționale a elevilor a fost utilizat 0.08% din buget (481 de euro), fiind abia în stadiul de design. 
Aproximativ 5 mii de euro sunt alocați pentru alte proiecte, incluzând o donație de tablete și proiectul 
Edu Leaders Talk. 

În cazul specific al Edu Networks, cheltuielile s-au împărțit în 27.35% cheltuieli generale (114 323 de 
euro), dedicate pregătirii pilonilor de împuternicire și literație, și 72.65% dedicați implementării pe 
fiecare cluster a pilonilor tehnici (303 704 euro). Variațiile între clustere au depins cel mai mult de 
dimensiunea acestora – câte școli, câți directori și câți profesori au fost implicați. 

Repartizarea sumelor pe clustere este următoarea: 
 Edu Networks – Bacău: 27,259 euro, 6.52%
 Edu Networks – Bistrița: 24,809 euro, 5.93%
 Edu Networks – Brad: 28,395 euro, 6.79%
 Edu Networks - București-Ilfov: 41,828 euro, 10.01%
 Edu Networks – Buzău: 29,384 euro, 7.03%
 Edu Networks – Dâmbovița: 38,552 euro, 9.22%
 Edu Networks – Galați: 47,031 euro, 11.25%
 Edu Networks – Olt: 34,750 euro, 8.31%
 Edu Networks – Valea Jiului: 31,696 euro, 7.58%

Figura 46. Repartizarea cheltuielilor AVE în perioada Septembrie 2020 – August 2021



Perioada septembrie 2020-august 2021 nu a constat doar în implementarea de proiecte existente, ci și 
pregătirea de noi ediții și inițiative. Deși acestea au loc după septembrie 2021, pregătirea lor a început 
cu mult timp înainte.

În 2021 am pregătit ediția Gala Premiilor Directorii Anului 2021, desfășurată pe 24 noiembrie 2021.

Academia de Leadership și Management Școlar va avea o nouă ediție începând cu primăvara anului 
2022.

Edu Networks continuă cu anul 3 de implementare, aducând pentru școli oportunități noi de training:

Profesorii evaluați cu DigCompEdu intră în modulele de formare pe Digitalizare desfășurate de 
partenerii noștri: Școala de Valori, Finnish Teacher Training Center și InfinitEdu.

Opțiunile de formare în cadrul pilonului de Literație se extind prin partenerii noștri: InfinitEdu, Fundația 
Noi Orizonturi și Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice.

Programul de formare Teaching as leadership implementat de Teach for Romania se extinde în 8 
clustere.

Cluster managerii devin consultanți educaționali.

În 2021 se organizează Concursul pentru Directori, AVE având un rol activ în pregătirea directorilor și 
implicarea comunității de business.

Prin colaborarea noastră cu MindUP | The Goldie Hawn Foundation, vrem să aducem dezvoltarea  
socio-emoțională – SEL – în cât mai multe școli, către cât mai mulți profesori și cu impact în viețile a 
cât mai mulți copii. Pregătim un program special pentru anul 2022, iar până atunci discutăm despre 
importanța dezvoltării socio-emoționale în școli în cadrul posdcastului EDUbright Talks.

Ne-am pregătit pentru continuitate

Ne-am pregătit pentru noi inițiative


