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Asociația Pentru Valori în Educație
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Vrem să ajutăm oamenii și organizațiile să creeze reușite prin intermediul educației.

Facilităm implicarea companiilor private și a societății civile din România în inițiative cu 
impact transformațional asupra sistemului de educație.

Misiunea noastră

Dacă am avea cu 5% mai mulți absolvenți 
de facultate, PIB-ul României ar fi 

cu 3.6% mai mare în 2035

36% din clasele pregătitoare din țară 
au încălzire la sobă cu lemne sau 

nici o sursă electrică

44% dintre copiii de 15 ani sunt 
analfabeți funcțional 
(nu înțeleg ce citesc)

De ce a 
apărut 
AVE?

Vrem să transformăm sistemul educațional din România într-unul care să promoveze 
respectul, onestitatea, spiritul de echipă și responsabilitatea. 

Până în 2035, vrem ca sistemul educațional românesc să se situeze în primele 10 
sisteme educaționale din Europa.

Viziunea noastră despre educație



101
școli sunt implicate în programul
educațional EduNetworks

12
școli sunt implicate în programul
educațional HumanKind

121
de directori urmează modulele de pregătire 
din cadrul Academiei de Leadership și
Management Școlar
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Implicarea școlilor în programele AVE
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Dezvoltarea
leadershipului în 
rândul 
directorilor
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Dezvoltarea leadershipului școlar

În acest an, eforturile noastre de a sprijini directorii de instituții de învățământ în dezvoltarea 
competențelor de leadership și management școlar s-au împărțit în trei mari direcții:

Sprijin pentru Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct

Crearea Standardului de Evaluare a Directorilor
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Academia de Leadership și Management Școlar 2022 - 2023: re-design și scalare



Sprijin pentru concursul național de directori
AVE s-a implicat activ în desfășurarea concursului de directori din 2021 atât prin mobilizarea specialiștilor din business, cât și prin
pregătirea directorilor pentru proba practică.

Antrenamentul pentru concursul de ocupare a funcțiilor de directori a constat în:

1200
de participanți
în perioada de 
preînscrieri

708
candidați la concurs 
participanți în program, 
confirmați după proba scrisă

7
ore de formare
prin module
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Program de antrenament pentru directorii candidați

400
de business-
mentori voluntari
care i-au sprijinit 
pe directori

250
dintre ei au oferit
până la 5 ore de 
consultanță
individuală unui
director

174
de specialisti de HR au 
voluntariat pentru Comisiile de 
Evaluare Finale (Proba de 
interviuri) ale directorilor

Implicarea comunității de business.

95% dintre candidați au trecut proba de interviu și 80% dintre 

candidați atribuie reușita la proba de interviu activității din Antrenament în 
foarte mare și mare măsură 



Academia de Leadership și Management Școlar

Anul acesta am recrutat noua cohortă de directori care vor participa la 
Academia de Leadership și Management Școlar. Aceștia au trecut printr-un 
proces complex de selecție, în 3 etape: screening-ul aplicațiilor, evaluarea
personalității pe bază de chestionar standardizat, respectiv interviuri.

Începând cu 2017, am reușit să ducem Academia în 152 de școli. Strategia 

de scalare își propune o țintă de 1000 de școli în următorii 3 ani. 
Acesta este punctul critic care, conform DOI (Diffusion of Innovation, Everett 

Rogers,1962), va genera mișcarea de schimbare a întregului sistem de 

învățământ preuniversitar.

2022-2023 - Recrutare

181 directori 
admiși la 

etapa 3 de 
interviuri

139 de 
directori 

acceptați în 
Academie

121 directori care 
au început 

programul în 
septembrie2022

340 aplicații 
eligibile

8

01 Dezvoltarea leadershipului în rândul directorilor de grădinițe, școli și licee

Rezultatele procesului de recrutare:



Crearea Standardului de evaluare pentru directori
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Cum știm dacă un director de școală este performant?

Deoarece o parte importantă din intervențiile noastre constă în evaluarea 
corectă a situației de bază și a contribuției, pentru a ne fundamenta corect 
sprijinul, anul acesta am dezvoltat un instrument de evaluare standardizată 
a competențelor de leadership în rândul directorilor de școli.

Demersul a fost realizat cu sprijinul BRIO România și al experților Dragoș 
Iliescu și Diana Buruiană.

Instrumentul constă într-un chestionar dezvoltat în jurul a opt dimensiuni de 
leadership și a fost rafinat integrând feedback de la directori absolvenți ai 
Academiei de Leadership și Management Școlar.

Instrumentul va fi aplicat pentru prima dată în cadrul Academiei de 
Leadership și Management Școlar 2022-2023.

Dimensiuni ale standardului

1. Conducerea școlii și luarea deciziilor

2. Sprijin și cooperare în cadrul școlii și în afara ei

3. Interacțiune și prezentare

4. Analiză și interpretare

5. Creare și conceptualizare

6. Organizare și executare

7. Adaptarea și gestionarea presiunilor

8. Antreprenoriatul școlii



HumanKind și
Edu Bright Talks
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Pentru o lume responsabilă, empatică și cu mai
multă compasiune, în care copiii învață chiar din 
școală că emoțiile lor contează.



HumanKind: Programul de educație socio-emoțională

Ce este programul HumanKind de la AVE?
Este programul dezvoltat alături de partenerii noștri de la MindUP | The Goldie 

Hawn Foundation. Îi sprijinim pe profesori să-și dezvolte competențele socio-

emoționale și, indiferent de materia predată la clasă, să găsească oportunități

de învățare pentru elevi. Educația din secolul XXI nu este posibilă fără aceste

competențe.

Calendarul activităților
Am deschis apelul pentru candidaturile școlilor la mijlocul lunii decembrie 2021.

20 de școli din 138 aplicante au trecut printr-un interviu referitor la motivația de 

a participa în program, 12 fiind selectate. Am extins cu două școli programul

față de ținta inițială de 10 în urma discuțiilor cu partenerii noștri educationali de 

la MindUp.

Learning journey
Intervențiile au inclus:

• 5 sesiuni de mentorat/școală

• 7 sesiuni de formare/webinarii, dintre care două organizate de către MindUp

• Wellbeing assessment inițial în fiecare școală

• 2 zile de retreat (18h de formare) de conectare și de învățare la Moieciu, în 

cadrul cărora au fost abordate mai multe teme, între care depășirea 

credințelor limitative și alte aspecte care țin de asumarea unei mentalități 

constructive.

de la AVE în parteneriat cu MindUP - 12 şcoli, 72 profesori şi directori, 1500 copii între 6 şi 14 ani

11
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Edu Bright Talks
Învățarea într-o lumină nouă!

EDUbright Talks este primul podcast gratuit din România pentru profesori și părinți, în
care sunt abordate teme legate de sănătatea și dezvoltarea socio-emoțională a 
copiilor. În contextul în care presiunea emoțională asupra copiilor este în creștere, 
scopul acestui demers este de a pune la dispoziția părinților și profesorilor din România
o resursă de învățare, care să îi ajute să gestioneze eficient provocările pe care le 
întâmpină copiii.

Sezonul I a inclus 9 episoade. În sezonul II, au fost transmise 11 episoade.
Am adus la microfon până acum specialiști în psihologie, mindfulness și neuroștiință.

EDUbright Talks S2 | Ep. 5: Cum răspundem 
la emoțiile adolescenților?

Andreea Brașovean –
moderator sezon I  
Edu Bright Talks

Cristina Dinu-Popa –
moderator sezon II 
Edu Bright Talks

Vizualizări totale pe YouTube: 20.043

12
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www.ave-romania.ro/edubright-talks/

YouTube

Psihoterapeut și consultant 
pentru inovație în educație

Jurnalist și om de televiziune

http://www.ave-romania.ro/edubright-talks/
https://www.youtube.com/watch?v=7W-dpOWN6ZA&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=7W-dpOWN6ZA&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=7W-dpOWN6ZA&t=19s


13

Alfabetar este cea mai modernă platformă online care oferă
acces gratuit la resurse digitale pentru prevenirea și reducerea
decalajelor de literație. Scrisul, cititul și înțelegerea textelor reprezintă
competențe fundamentale, necesare fiecărui individ pentru a avea o 
viață împlinită.

În momentul de față, România are unul din cele mai mari niveluri de 
analfabetism funcțional din Uniunea Europeană, aspect care face 
intervențiile din zona literației atât necesare, cât și urgente.

dintre elevi nu înțeleg ce citesc.44%

sursa: Rezultate PISA 2018 pentru România

Alfabetar și
Brio-Literație

03

dintre elevi nu pot să rezolve probleme 
matematice de bază47%

România e pe locul 47 din 79 în clasamentul PISA

https://alfabetar.ro/
https://www.alfabetar.ro/literatia-conteaza


Instrumentul de evaluare BRIO

15 cadre didactice
1 coordonator (Daniela Stoicescu)

9 cadre didactice
2 experți care au verificat itemii (Maria 

Kovacs și Alina Răducanu)

Aproximativ 3 500 de itemi noi

Aproximativ 1 500 de itemi noi

Clasele I-IV

Clasele V-VIII

Până la finalul lunii August 2022, am reușit să implicăm 24 de cadre didactice și 2 coordonatori

tehnici, cu sprijin din partea partenerilor noștri InfinitEdu și Teach for Romania. Astfel, 5 000 de 

itemi noi au fost creați pentru instrumentul BRIO de evaluare a literației. Demersul a continuat și
în lunile septembrie și octombrie, itemii fiind gata de utilizare prin platforma Brio începând cu 
luna noiembrie 2022.

Creșterea semnificativă a numărului de itemi, care vor fi adăugați la cei 3 000 de itemi existenți
pentru evaluarea nivelului de Literație, contribuie la creșterea fidelității testelor. Pe lângă acest
demers, au fost analizați și itemii existenți în platformă conform modelelor Item Response 
Theory, fiind identificate nevoile de îmbunătățire la 130 dintre aceștia.

Pe data de 12 mai a fost lansat Raportul realizat de echipa BRIO privind nivelul de literație al 
elevilor din România. Conform acestuia, un procent de 42% dintre elevi se plasează în zona 
"nefuncțional”, doar 11% intrând fără echivoc la categoria „funcțional”. Raportul va permite 
evaluarea pe termen lung a evoluției nivelului de literație în comunitățile școlare.

Acesta poate fi accesat aici: Raport literatie 2022 (edupedu.ro)
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https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2022/05/Raport-literatie-2022.pdf


Perioada de raportare: noiembrie 2021- august 2022

EduNetworks

Programul Național
de Transformare a 
Educației din   
România Anul III

15
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Despre EduNetworks
04 Programul Național de Transformare a Educației din România Anul III

EduNetworks

www.edunetworks.ro

EduNetworks reprezintă o alianță coordonată de AVE, în care ONG-uri 
din educație lucrează împreună, timp de 4 ani, în circa 100 de școli. 

Un program de intervenție integrată, bazată pe transformarea 
sistemică a școlilor, care își propune crearea de instituții fanion în 
comunități marginalizate din întreaga țară.

Școlile participante au acces la resurse, instruire, consultanță, 
mentorat, facilitatori profesioniști și instrumente de lucru noi și 
moderne, precum și la organizarea unor sesiuni de lucru cu 
comunitatea locală.

Școlile au parte de multă autonomie în stabilirea obiectivelor pe 
care își doresc să le adreseze în acest proiect și a resurselor pe 
care vor să le acceseze.

În funcție de obiectivele și activitățile pe care fiecare școală și 
le-a setat în colaborare cu echipa de proiect, se pot accesa 
până la 25 de zile de formare/facilitare sau coaching pe an 
dedicate părinților, profesorilor, directorilor și comunității locale.

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



Rezumatul anului III

Anul acesta am ajuns în 101 școli, 

adică aproximativ 47 de mii de elevi

De asemenea, a continuat efortul de 

sprijin pentru școli pentru a-și

dezvolta echipe executive

Au fost pilotate patru granturi în două clustere, 

demersul fiind extins pentru toate clusterele pentru anul IV

Au fost înregistrate peste 1 884 de înscrieri din partea

profesorilor în programe complexe de dezvoltare a 

competențelor, cu o rată de absolvire medie de 70,86%.

Astfel, au fost pregătiți oameni-resursă în fiecare școală, pentru a 

putea scala programul pe fiecare tip de intervenție

17
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Arhitectura programului

Obiective

Activități

Impact vizat
pe termen 

lung

Piloni de conținut

Literație Digitalizare Comunități de practică
Procese de transformare în școli

Piloni de infrastructură

Academie

1. Creșterea competențelor

pedagogice la profesori

2. Creșterea nivelului de 

literație al elevilor

1. Creșterea competențelor de 

pedagogie digitală la 

profesori.

1. Creșterea capacității de facilitare a 

comunităților de practică la nivel de 

școală. 

2. Utilizarea capacității de facilitare în

dezbaterea temelor de interes comun

participativ

1. Creșterea

competențelor de 

leadership și

management școlar

pentru directori

1. Dezvoltarea competențelor

consultanților educaționali

2. 2. Îmbunătățirea proceselor

interne ale școlilor pentru a-și

atinge obiectivele

Includ activități de:

Evaluare

Formare, mentorat, coaching

Comunități de practică

Creare de resurse

Formare

Crearea de planuri de lucru.

Mentorat și coaching 

pentru implementarea

planurilor de lucru

Sesiuni de facilitare cu echipa școlii

- trec prin procesul de identificare, 

prioritizare, planificare, 

monitorizare pe specificul școlilor

Creșterea motivației și dezvoltarea abilităților secolului 21 pentru profesori

Creșterea performanței elevilor

Scăderea abandonului școlar și creșterea participării grupurilor vulnerabile

Dezvoltarea unei culturi organizaționale democratice, orientate spre wellbeing, dezvoltare sustenabilă și inovare

Comunitate mai implicată în educație

Cluster manageri
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*Procentull de profesori înscriși este estimat luând în

calcul numărul de profesori înscriși în fiecare pilon în

anul III și numărul total de norme existente în

școli. Normele sunt calculate conform datelor

disponibile din Edusal, An școlar 2019-2020. E un 

număr ușor mai mic decât nr. de profesori.

Număr de profesori înscriși și număr de profesori absolvenți în pilonii de formare – anul III

Cei mai mulți profesori sunt înscriși în pilonul Digitalizare, fiind aproape 28,93% din totalul normelor.

Cei mai mulți profesori înscriși la cursuri provin din clusterele Buzău, Galați și Olt.

Procent de profesori înscriși în pilonii de formare din totalul profesorilor din școlile implicate în

programul EduNetworks - anul III

Privire de ansamblu – implicarea profesorilor în
intervențiile de formare

Cluster
Total ONGuri
Digitalizare

(înscriși)

Total ONGuri
Digitalizare
(absolvenți)

Total ONG-uri
Literație
(înscriși)

Total ONG-uri
Literație

(absolvenți)

Comunități -
Teach for 
Romania 
(înscriși)

Comunități -
Teach for 
Romania 

(absolvenți)

Bacău 164 119 80 57
n/a (implicați

doar în
anul II de EN)

n/a

Bistrița-Năsăud 84 68 38 25 7 4

Brad 53 46 39 34 29 14

București-Ilfov 103 71 70 47 13 4

Buzău 163 102 111 52 27 24

Dâmbovița 106 91 95 67 22 21

Galați 147 130 79 64 20 19

Valea Jiului 114 88 55 39 14 9

Olt 76 57 149 68 26 15

Total 1010 772 716 453 158 110

Cluster
Total elevi în

Școlile implicate 
în fiecare cluster

Total norme de 
profesori în școli

implicate în
fiecare cluster

Procent estimativ
de

profesori înscriși -
Digitalizare

Procent estimativ de
profesori înscriși -

Literație

Procent estimativ de
profesori înscriși -
Comunități de 

practică

Bacău 6,210 478.37 34.28% 16.72% n/a

Bistriţa-Năsăud 5,059 361.39 23.24% 10.52% 1.94%

Brad 2,609 198.06 26.76% 19.69% 14.64%

București-Ilfov 8,242 448.59 22.96% 15.60% 2.90%

Buzău 3,037 295.71 55.12% 37.54% 9.13%

Dâmboviţa 3,587 286.52 37.00% 33.16% 7.68%

Galaţi 7,958 492.53 29.85% 16.04% 4.06%

Olt 5,201 381.42 19.93% 39.06% 6.82%

Valea Jiului 5,773 548.19 20.80% 10.03% 2.55%

Total EN 47,676 3,490.77 28.93% 20.51% 4.53%
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Exemplu de intervenție: Pilon Digitalizare – curs InfinitEdu

Durata: 85 ore - 45 ore sincron, 40 ore asincron pe 
platforma Microsoft

Beneficii: 21 de credite profesionale transferabile

Competențe:
• Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

• Microsoft Teams 

• Whiteboard, Video Editor, Sway, Forms, LearningApps, 
Livresq, Nearpod, Canva, Kahoot, Quizizz, EdPuzzle, 
ThingLink, PixlR editor etc. 

• Planificări și proiectări integrate, cu resurse digitale
incluse

• Învățare prin cooperare, pe bază de proiecte

În perioada octombrie 2021 - februarie 2022, au participat 456 de cursanți, dintre care au promovat 387 – 84,87%. Cei mai mulți ditre aceștia
sunt din clustere Bacău, Buzău și Dâmbovița.

Cursul este acreditat și recunoscut de Ministerul Educației.

Cluster Total înscriși Procent promovați

Bacău 83 83.13%

Bistrița-Năsăud 31 90.32%

București-Ilfov 32 71.88%

Buzău 93 66.67%

Dâmbovița 64 95.31%

Galați 54 100.00%

Brad 21 100.00%

Valea Jiului 36 88.89%

Olt 42 88.10%

Total 456 84.87%
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InfinitEdu – feedback comunitate

„Formatori foarte bine pregătiți de la 
care am avut multe de învățat: foarte
multe aplicații care ne sunt 
folositoare la clasă, multe informații
tehnice, pe care eu, sincer, nu le 
stăpâneam. Un curs foarte interesant, 
care m-a ținut ”în priză” la fiecare
ședință și la care am participat cu 
plăcere. Drept dovadă, nu am avut
nici o absență.”

Daniela M, Bacău

„Acest curs este „de făcut”: este
gratuit, se adresează chiar
educatoarelor/ învățătoarelor, 
materie structurată, formatori
minunați, ne ajută foarte mult în
activitatea de la clasă, este un 
update pentru noi, are și credite. 
V-am convins, nu?”

Aurora H, Bacău

„Un curs interactiv, profi care și-au 
dat silința pentru ca fiecare cursant
să plece cu lecția învatată din 
clasă, iar cele învățate sunt 
informații foarte valoroase pentru
activitatea didactică.”

Andreea P, Olt.

„Este un curs la care înveți lucruri
concrete, atractive și de actualitate. 
Deși poate folosești acele
instrumente, tot vei descoperi unele
aspecte pe care nu le știai. 😉”

Alina P, Galați.

„Mă declar mulțumită sută la sută de 
acest curs, fiind un curs interactiv
(total neplictisitor) și extrem de bine 
organizat. Îl recomand cu căldură
tuturor colegilor. Mulțumesc echipei! ”

Rodica A, Buzău.

„Vă recomand cu încredere acest
curs, întrucât vă vor fi lămurite 
multe lucruri legate de platforme de 
învățare și de aplicații digitale
interactive, veți găsi variate și 
superinteresante resurse pentru
activitatea cu elevii.”

Mariana B, Bistrița.

„Un pachet complet-metode de 
predare, mijloace și aplicații 
interesante, eficiente pentru a 
organiza cele mai bune activități cu 
elevii. ”

Elena V, Dâmbovița

„Este un curs care îți explică pas cu 
pas cum să îți creezi propriile
resurse digitale și care, în același 
timp, îți crează o astmosferă
relaxantă, cu pauză de 
deconectare, în care învățarea nu e 
forțată ci e un proces normal, 
interesant, plăcut.”

Mihaela C, Valea Jiului
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Formarea profesorilor
• Cei mai mulți profesori sunt înscriși în pilonul Digitalizare. Raportându-ne 

la normele existente în 2020 în școlile din EN, observăm că în anul 3 am 

ajuns la aproximativ 29% din profesori înscriși la intervențiile pe
digitalizare și 21% la intervențiile pe literație.

• Ratele medii de absolvire/prezență se plasează la 70,86%

• În privința progresului profesorilor, evaluările temelor de către echipa

InfinitEdu în domeniul Literației arată că circa 70% aplică la clasă cele
învățate. În cazul Digitalizării, Școala de Valori indică un progres de 
aproximativ 6 puncte la autoevaluarea cu DigCompEdu pentru 94 de 
profesori retestați, respectiv cercetarea lor indică dezvoltarea de soft 
skills la profesori, însă un progres mai lent cu privire la capacitatea lor de 
predare și evaluare a lecțiilor.

Sinteza concluziilor
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Situația elevilor
• Contribuția la progresul elevilor trebuie privită cu precauție. În cazul evaluării

cu BRIO, se observă că mai puțini elevi se implică în testare, însă

performanța celor retestați a crescut cu o medie de 6,05 puncte.

• Mediile la Evaluarea Națională calculate în baza datelor disponibile pe 

data.gov.ro ne indică faptul că școlile din EduNetworks au rezultate cu 

câteva sutimi peste media națională, în special dacă au participat la 

Academia de Leadership.

• Liceele din EN sunt licee cu provocări, însă au evoluat pozitiv la examenul de 

bacalaureat de când sunt în EN, mai bine decât restul liceelor din țară. 



Transformare

Sinteza concluziilor
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5,775 Este numărul de ore investit de Cluster 
Manageri în școli

67.66% Procentul mediu al cadrelor didactice care 
participă la procesele de transformare

70.51%
Gradul mediu de îndeplinire a 

targeturilor din planul de acțiune al 
școlii

Gradul de îndeplinire a target-urilor variază, însă acesta ține și de percepția persoanelor 
implicate în evaluare și tipurile de targeturi. Implicarea cadrelor didactice a crescut treptat, 
iar școlile au reușit să facă progrese semnificative în atingerea obiectivelor.
De asemenea, patru granturi au fost implementate de Cluster Manageri: 
• Două granturi comune pentru Clusterele Valea Jiului și Bistrița Năsăud
• Un grant pentru un liceu din Bistrița
• Un grant în Clusterul Olt



Cum s-a desfășurat Gala în 2021?

Ca în fiecare an, am celebrat directorii de școli, 
grădinițe si licee care fac tot ce pot pentru 
transformarea educației din România.

6.647 de persoane au fost alături de noi și au 
urmărit Gala online.

112 directori de școli s-au înscris în competiție

Câte 5 directori au intrat în etapa de jurizare pentru

fiecare categorie de premiu: Antreprenoriat, Inovare 
și Egalitate de Șanse 

29 de lideri din business, parte a comisiilor de 

jurizare, au evaluat și notat directorii înscriși 
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Poate fi vizionata live aici: www.youtube.com/watch

http://www.youtube.com/watch


Câștigătorii Galei 2021

Directorul Anului 2021 pentru
Egalitate de Șanse
Adrian Emanuel Silimon
Școala Gimnazială nr.4 Turnu Măgurele

• A oferit șanse egale la educație pentru 60 de copii
din medii defavorizate

• A crescut nivelul de literație și competențe
numerice la copiii din clasele primare

• 200 de copii cu CES au primit șansa la un
învățământ de calitate

Directorul Anului 2021 pentru Inovare
Cătălin Condrea
Școala Gimnazială Specială Pașcani

• 130 de părinți implicați în proiecte de parenting, 
pentru a-și înțelege mai bine copiii

• Formare pentru competențe educaționale și
terapeutice pentru 40% din cadrele didactice

• Grile de evaluare pentru o mai bună monitorizare
a rezultatelor copiilor

Directorul Anului 2021 pentru Antreprenoriat
Adriana Lefter
Școala Gimnazială „Elena Doamna” Tecuci

• A obținut 150.000 de Euro în 6 proiecte Erasmus
• Este ambasador eTwinning la nivel național și 

internațional
• A devenit Consul al spațiului în România pentru 

activitățile STEM

Directorul Anului 2021
Adina Romanescu
Liceul Teoretic de Informare Grigore Moisil Iași

• A derulat 7 proiecte cu finanțare de la Comisia 
Europeană, alături de profesorii din cancelaria 
liceului

• A înființat un laborator de realitate virtuală
• A încheiat parteneriate în zona imprimării 3D și a 

tehnologiei dronelor
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„O Voce pentru Educație” este o alianță constituită cu scopul de a 
contribui la reformarea sistemului de învățământ din România, în 
contextul publicării unui nou proiect de lege a educației (2022). 
Alianța reprezintă o parte a societății civile și este formată din 
actori relevanți, cu experiență și pricepere în educație: organizații 
non-profit, camere de comerț și grupuri de business.

Site-ul alianței: www.ovoce.ro
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Manifest
Alianța a propus atât Ministerului Educației, cât și Administrației Prezidențiale mai multe 

teme de reformă, care sprijină modernizarea educației pe 10 teme stringente de reformă, 

care au fost selectate pentru a contribui la modernizarea educației din România: 

(1) Cariera didactică și parcursul profesional al cadrelor didactice 

(2) Management școlar și guvernanța sistemului de educație, 

(3) Finanțare

(4) Curriculum (abordări curriculare pentru susținerea dezvoltării competențelor 

relevante în societatea actuală – literație, STEM și SEL – social and emotional 

learning)

(5) Evaluarea rezultatelor învățării

(6) Alfabetizare funcțională

(7) Educație incluzivă

(8) Digitalizare

(9) Învățământ dual 

(10) Infrastructură.

Manifestul poate fi accesat la adresa: 

https://ovoce.ro/wp-content/uploads/2022/06/manifesto-ovoce.pdf

06 O Voce pentru Educație

Propunerile alianței

https://ovoce.ro/wp-content/uploads/2022/06/manifesto-ovoce.pdf


AVE și-a asumat misiunea de a conecta sectorul de business 
cu sectorul educațional și de a facilita colaborarea dintre
acestea. În perioada septembrie 2021-august 2022 1 089 de 
lideri din business au participat la cel puțin un demers, 
eveniment sau proiect AVE.

28
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de business



Participarea sectorului de business în activitățile AVE
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07 Implicarea sectorului de business în activitățile AVE

327
au fost Key Decision Makers

1 089
de lideri din business în

cel puțin un proiect AVE.

dintre 
care

Cum s-au implicat?

181
de lideri din business cu experiență de peste 5 ani în 
managementul echipelor sunt Business-Mentori pentru
directorii din Academia de Leadership și Management 
Școlar.

400 de mentori din mediul de business au voluntariat în
Antrenamentul pentru concursul de directori.

84
de comisii de evaluare a candidaților din cadrul 
Concursului Național pentru ocuparea funcțiilor de directori
au inclus cel puțin un reprezentant din comunitatea de 
business.



În perioada septembrie 2021 – august 2022, bugetul AVE a fost de 1,34 
milioane de euro. Dintre aceștia, 82% (1,1 milioane de euro) au fost investiții
în programe și 18% (239 de mii de euro) cheltuieli administrative, de 
management, comunicare și fundraising.

Din total, 597 de mii de euro a fost bugetul EduNetworks, din care 27% (162 
de mii de euro) cheltuieli la nivel central și 73% (435 de mii de euro) 
repartizați la nivelul clusterelor.

8%

12%

45%

7%

4%
6%

18%

Academia de Leadership și Management Școlar

Alfabetar

Edunetworks

HumanKind

Gala Directorul Anului

One Voice

Cheltuieli administrative, de management, 
comunicare și fundraising.
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Raportare financiară

Raport financiar AVE septembrie 2021 – august 2022
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Premiile 
obținute

Alfabetar - premiat de către Națiunile
Unite în cadrul Galei WSA ca European 
Young Innovator Winner 2021

Academia de 
Leadership și Management Școlar -
Premiul I la categoria Programe, în
cadrul Galei Societății Civile 2022



Configurarea și promovarea unui standard 
de școală fanion și a unui sistem gratuit de 
măsurare.

Agregarea de soluții externe și dezvoltarea
capacității pentru a sprijini continuu școlile
în transformarea lor.

Validarea unor soluții eficiente pentru 
literație, STEM și educație emoțională.

Construirea capacității organizaționale AVE
ca backbone organization.

Sprjin pentru implementarea cu succes a 
10% din măsurile critice propuse de către
Alianța o Voce pentru Educație în noua lege
a educației.

32
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Mulțumim tuturor partenerilor
pentru implicare!

www.ave-romania.ro/parteneri

septembrie 2021 - august 2022

https://ave-romania.ro/parteneri/
http://www.ave-romania.ro/parteneri


Educația nu mai 
poate aștepta!
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Dacă îți dorești să contribui, te întâmpinăm 
cu brațele deschise!

www.ave-romania.ro
office@ave-romania.ro

Strada Semilunei nr.4, etaj 3, sector 2, 
București, cod poștal 020797
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