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• Simona David-Crisbășanu, liderul Asociației ROI, a introdus coachingul în 
educație în urmă cu 10 ani. A inițiat proiectul Zburd-Educație prin coaching, bazat 
pe voluntariat, care a urmărit îmbunătățirea rezultatelor a 5 licee dezavantajate 
cu rezultate slabe la BAC.  A produs filmul documentar “Ba se poate!” despre 
acest proiect. 

• Este unul dintre inițiatorii și vicepreședintă a Coaliției pentru Educație, o federație 
a ONG-urilor din domeniu.

• Nominalizată, în 2014, de către revista Foreign Policy Romania printre cei 100 
de români care prin puterea ideilor sau a exemplului mișcă lucrurile în 
România. In 2017, s-a aflat pe harta inovatorilor sociali din România publicată de 
Ashoka. 

• Simona este dezvoltator de proiecte, expert în comunicare, coach, consilier de 
dezvoltare personală, consilier vocațional și formator. Este, de asemenea, 
facilitator în programul de educație parentală “Cercul Siguranței”. Un interviu 
acordat de Simona pentru Dilema veche – aici.

http://www.zburd.ro/
http://www.coalitiaedu.ro/
http://adevarul.ro/international/foreign-policy/top-100-fpromania-2013-suta-nume-misca-tara-directii-bune-1_530699abc7b855ff5686c52c/index.html
http://ro.linkedin.com/pub/simona-david-crisb%C4%83%C8%99anu/9/a36/221
https://dilemaveche.ro/sectiune/tilc-show/articol/ba-se-poate-interviu-cu-simona-david-crisbasanu


Te confrunți cu cel puțin una dintre situațiile pe care le 
întâmpină majoritatea directorilor de școli: 

✔ Îți dorești mai mult sprijin și mai multă implicare din 
partea colegilor profesori 

✔ Ai nevoie de o echipă mai unită
✔ Vrei ca elevii să fie mai motivați
✔ Vrei părinți mai implicați
✔ Îți dorești un mediu mai prietenos
✔ Ai nevoie de mai multe resurse
✔ Vrei rezultate mai bune pentru școala ta
✔ Vrei să previi sau să scadă absenteismul și abandonul 

școlar

VREI O TRANSFORMARE REALĂ ÎN 
ȘCOALA TA?



EȘTI GATA SĂ CERI SPRIJIN ȘI SĂ ÎI 
INVIȚI ȘI PE CEILALȚI SĂ CONTRIBUIE?



❖ Ați avea (și) mai multă energie?

❖ Ați îndrăzni să visați împreună?

❖ Ați planifica și parcurge împreună calea 
spre realizarea unei viziuni comune? 

❖ Ați vedea ce este posibil? 

❖ V-ați bucura împreună de rezultate?

CUM AR FI DACĂ...



❖ Fiecare ar avea o voce și aceasta ar fi 
ascultată și ar conta: fie că e vorba despre 
profesori, elevi, părinți? 

❖ Profesorii, elevii și părinții ar putea contribui 
cu idei care s-ar transforma în soluții / acțiuni 
la nivel de clasă / școală? 

❖ S-ar forma un adevărat spirit de echipă în 
școală?

❖ Școala ar avea un mediu mai prietenos și ar 
obține și rezultate mai bune?

❖ Școala ta ar deveni un model pentru alții?

ȘI DACĂ...



Un program de coaching care îți oferă sprijin în procesul de 
TRANSFORMARE și care și-a dovedit viabilitatea prin faptul că școlile au 
găsit soluții pentru: 

❖ Performanțe mai bune la nivel de școală

❖ Creșterea promovabilității

❖ Reducerea absenteismului

❖ Reducerea violenței 

O școală mai prietenoasă, incluzivă, unde contează starea de bine

=> UN MEDIU ȘCOLAR MAI SIGUR, FAVORABIL,

ȘI CU REZULTATE MAI BUNE

BA SE POATE!
SOLUȚIA PENTRU ȘCOALA TA



❖ Îți stabilești de obiective clare

❖ Te organizezi mai bine și să te concentrezi pe ceea 
ce e important cu adevărat 

❖ Îi motivezi pe profesori, elevi și părinți să se implice

❖ Îți formezi o echipă pe care să te poți baza

❖ Găsiți împreună soluții și bune practici pe care le 
aplicați

❖ Identificați și accesezi resurse interne și externe

SCHIMBAREA MENTALITĂȚII

SE POATE ATUNCI CÂND...



PRIN:
• Comunicare și relații mai bune
• Asumarea responsabilității
• Participarea elevilor și a părinților
• Inițiativă și acțiune la nivel de școală / clasă

ADICĂ PRIN SCHIMBARE DE MENTALITATE
ȘI TRANSFORMAREA CULTURII ȘCOLII

REZULTATE și BENEFICII



❖ Contribuim la transformarea școlii, dezvoltarea personală a 
participanților și la formarea de echipe prin sesiuni de grup 
regulate care combină metode de training, coaching și mentorat

❖ În primul rând pentru profesori și, separat, pentru directori –
vom lucra cu mai multe școli simultan și veți beneficia de 
susținerea comunității

❖ În al doilea rând, în funcție de buget, putem lucra cu echipe 
mixte – profesori-elevi-părinți, în intervenții pe școală 

❖ Sprijin și ghidare din partea facilitatorilor noștri pe parcursul 
programului

❖ Transfer către echipa din școală a instrumentelor pe care le 
folosim, astfel încât școala să devină autonomă în 3 ani 

CUM? – ACTIVITĂȚI



❖ ”Zburd - Educație prin coaching”

❖ ”Adoptă un liceu” 

❖ ”YEEI – Antreprenoriat la Puterea Tinerilor”

❖ ”Ucenic Electrician” 

❖ ”ROSE” – București, Călărași, Vatra Dornei, 
Trușești, Pașcani

❖ Formări pentru profesori – ISE

❖ Comunitatea școlilor care transformă educația –
www.scoalazburd.ro

❖ Programul „Cercul Siguranței” pentru cadre didactice și 
părinți 

PROIECTE

http://www.scoalazburd.ro/


www.zburd.ro

www.adoptaunliceu.ro

http://zburd.ro/ba-se-poate/
http://www.zburd.ro/
http://www.adoptaunliceu.ro/


Vizionează filmul

“Ba se poate!” aici:

www.zburd.ro/scoala-altfel/

http://zburd.ro/ba-se-poate/
http://www.zburd.ro/scoala-altfel/


www.adoptaunliceu.ro

http://www.adoptaunliceu.ro/


Cadrul PNRAS:

În proiect, puteți aloca 15% din buget pentru servicii

• Activitățile de prevenție și activitățile de intervenție

includ:

• Activități de formare autorizate și îndrumare (coaching) 

pentru cadre didactice și personal auxiliar din unitatea de 

învățământ (de ex. îmbunătățirea practicilor de predare, 

crearea unui climat școlar favorabil, orientarea în 

realizarea activităților pedagogice prevăzute în proiect).



MODELUL ROI



MODELUL ROI

ROI – vine de la roi de albine, așadar, în primul rând, 

lucrăm ÎMPREUNĂ:

❖ Resurse - descoperirea resurselor personale, de grup și echipă

❖ Observare – Conștientizarea și valorificarea Oportunităților și 

depășirea Obstacolelor 

❖ Integrarea și Implementarea unei Viziuni comune prin 

asumarea responsabilității și pași concreți  



Ce activități oferim:

Activități de îndrumare/coaching și facilitare
- activități externalizate

SCOP: dezvoltarea abilităților socio-emoționale ale profesorilor - diriginți, ale 
elevilor și ale părinților, inclusiv a abilităților de comunicare și lucru în echipă. 
Facilitatorii Asociației ROI vor lucra, în primul rând, cu profesorii, dar este
important să fie implicați în activități și elevii, și părinții, ținând cont de 
obiectivele pe care și le propune școala.

Pot fi organizate sesiuni de grup sau individuale, la distanță sau față în față mai
întâi pentru profesori, pentru dezvoltarea abilităților de coaching și facilitare de 
bază ale acestora. Profesorii își vor dezvolta competențele de lucra mai departe
cu elevii și părinții, astfel încât să reușească să crească gradul de motivare și
implicare a acestora. Recomandăm ca programul de coaching să includă și
ateliere de grup separate și mixte pentru profesori, elevi și părinți. 

Programul, tematica și formatul sesiunilor va fi flexibil și adaptat la nevoile
participanților și în funcție de obiectivele proiectului.



Activități de îndrumare/coaching și facilitare
- activități externalizate

Activitățile vor contribui la crearea unui mediu favorabil actului educational și la 
găsirea de soluții concrete pentru ca elevii să participe și să își asume propriul
proces de învățare. 

Profesorii vor dobândi și aplica instrumentele de coaching, facilitare și feedback 
care vor face activitățile de la clasă mai atractive pentru elevi. 

Profesorii și părinții implicați vor fi capabili să identifice nevoile emoționale ale 
elevilor și vor dezvolta strategii de a răspunde în mod adecvat acestor nevoi, 
creând un mediu mai sigur și relații mai bune cu copiii. 

Proiectele de coaching derulate în școli au arătat că efectul acestor activități se 
vede în relațiile mai bune profesori-elevi-părinți, în comportamente prosociale
ale copiilor, în implicarea și motivarea acestora, precum și în rezultatele lor 
școlare.

Ce activități oferim:



Exemple de sesiuni din Proiectul ROSE pentru licee

Sesiuni pentru elevi, profesori, părinți

Ce activități oferim:



Sesiuni pentru elevi, profesori, părinți

Ce activități oferim:

Exemple de sesiuni din Proiectul ROSE pentru licee



VOCEA ELEVILOR – proiectul ROSE

Sesiuni pentru elevi: ce spun elevii că le place / nu le place / 

și-ar dori să înceteze sau să fie introdus în școala lor

Ce activități oferim:



Sesiuni pentru elevi: ce spun elevii că le place / nu le place / 

și-ar dori să înceteze sau să fie introdus în școala lor

Cum ar fi dacă elevii ar veni cu soluții pentru a fi mai implicați 

și mai motivați la școală?

Ce activități oferim:

VOCEA ELEVILOR – proiectul ROSE



Programul “Cercul Siguranței” pentru cadre didactice și / sau pentru părinți
Pe parcursul a 8 sesiuni la distanță sau față în față (de 2 ore), acest program vă ajută 
să identificați nevoile emoționale ale copiilor și să le răspundeți în mod adecvat

EFECT: relații mai bune, interes mai mare pentru învățare și rezultate mai bune.   

Ce activități oferim:



CÂT? - buget modular:

❖ Modular – în funcție de școală, nevoi și de grant

❖ Vom lucra cu consorții de școli, pentru ca bugetul să fie accesibil

❖ Între 1.800 și 6.000 euro/an școlar, în funcție de activități, de 
numărul de profesori și numărul de școli implicate:

⮚ Nivelul de bază: formare, practică și sprijin pentru comunitate cu 
ghidare de la distanță și cu participarea mai multor școli 

⮚ Nivel intensiv 1: coaching și facilitare pe școală – față-în-față și 
on-line 

⮚ Nivel intensiv 2: ateliere față-în-față în școală – o dată sau de 2 
ori pe an 



Școala voastră poate deveni parte din comunitatea școlilor ZBURD, 

care deja transformă educația în România

www.scoalazburd.ro  

Alte beneficii:



Ce spun alți directori:

A fost o cotitură în viața mea. In 2011, am înțeles că merită să lupt pentru un pic, dar 

un pic în fiecare an școlar a dat satisfacție și celor din jurul meu, și mie. 

Am înțeles că nu trebuie să fii negativist și să te resemnezi. Am înțeles că se poate 

orice, dacă vrei și ești perseverent, muncești și urmărești ceea ce vrei să faci! Dacă 

vrei, poți! Voi, coachii, ne-ați învățat să colaborăm! Absenteismul a scăzut la 

jumătate! 

În 10 ani, am atins multe scopuri la care aș fi renunțat altfel. Am scos generații de care 

sunt foarte mândră, am reușit să mai schimb mentalitatea unor profesori, pentru că 

nu poti la toată lumea. Dar și eu mi-am schimbat mentalitatea în proporție de 80% 

față de acum 10 ani! Am schimbat ceea ce gândeam despre profesori, despre elevi - că 

nu se poate nimic! 

Flori Millea, director Liceul “I. C. Brătianu” București, despre proiectul Zburd-
Educație prin coaching



Am reușit să depășesc teama inițială că n-o sa se schimbe nimic. Am reușit să comunic 

mai bine, să găsesc sprijin din partea unor parteneri, să trec peste momente dificile, să îmi 

depășesc propriile limite

Activitățile privind dezvoltarea personala a elevilor, colaborarea cu agenții economici 

parteneri în proiectul "Adopta un liceu", au făcut ca școala să se afle printre cele mai 

frumoase și dotate din țară.

Viorica Cârstea, fost director adjunct al Liceului Tehnologic Auto Craiova, 
despre colaborarea cu Asociația ROI în cadrul proiectului Adoptă un liceu

Ce spun alți directori:



Am avut la cine să apelăm și am găsit de fiecare dată soluția și am putut 

face ceea ce ne-am propus. Ați dus acest program la un nivel centrat pe 

elev, pe grupă și acest lucru vă face cinste tuturor. Sunt încântată și de 

colegii din alte școli. Fără să vrea, m-au stimulat prin ideile pe care le-au 

prezentat în întâlnirile on-line. 

Dragomira Becheru, Liceul Tehnologic Nr. 1 Alexandria, despre programul 
Ucenic Electrician

Ce spun alți directori:



FILMUL ”BA SE POATE!”

Puteți afla aici mai multe despre ceea ce putem realiza împreună:

www.aroi.ro , https://zburd.ro/despre-noi/

Ba se poate! - Varianta de 30 min:

https://youtu.be/1JmdaA2vYkM

Ba se poate! - Varianta de 5 min:

https://youtu.be/1JmdaA2vYkM

http://www.aroi.ro/
https://zburd.ro/despre-noi/
https://youtu.be/1JmdaA2vYkM
https://youtu.be/Xi0tUnCt6Ug


Nu te putem ajuta dacă...

❖ Vrei doar să bifezi niște activități 

❖ Îți dorești o scurtătură sau o rețetă secretă aplicabilă 
tuturor

❖ Preferi să lucrezi singur/ă, în locul colaborării 

❖ Nu îți dorești o atmosferă mai prietenoasă în școală

❖ Nu vrei să te implici în găsirea soluțiilor sau în aplicarea lor 

❖ Nu îți asumi transformarea procesului educațional

❖ Crezi că doar tu ai dreptate

❖ Ești ferm convins/ă că “Nu se poate!”



Formatori, coachi, facilitatori, consilieri vocaționali, psihologi, 

experți pasionați de educație care ajută școlile să transforme 

învățarea, mentalitățile, relațiile și mediul școlar.

ECHIPA ROI



contact:

www.aroi.ro

Simona David Crisbășanu

simona@aroi.ro

stup@aroi.ro  

0754 222 007

membru fondator

HAI SĂ VORBIM,

SĂ VEDEM DACĂ NE POTRIVIM!

http://www.aroi.ro/
http://simonadavid.ro/sunt/
mailto:simona@aroi.ro

