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R O

La început a fost o revoluție. Întâi la Timișoara, despre care am aflat stând cu întreaga 
familie sub pătură și ascultând radio Europa Liberă. Apoi la Cluj.

În momentul în care am auzit rafalele de pușcă mitralieră, în centrul orașului, am 
lăsat totul baltă în curtea casei în care locuiam și am alergat în piață și m-am alăturat 
celor câtorva mii de manifestanți care scandau „Li-ber-ta-te”, „Li-ber-ta-te”, 
„Li-ber-ta-te”. Au trecut apoi doi ani de la aceste momente unice, timp în care am 
așteptat mereu să vină cineva să ne spună cum să ne schimbăm viața în bine, cum să 
facem acest lucru și așteptam acest lucru uitându-ne practic toata ziua la televizor. 
După ce au trecut cei doi ani și am văzut că nu vine nimeni să ne ia de mână și să ne 
explice cum se poate face acest lucru, am înțeles că răspunsul era numai la noi. Și așa 
am pornit în aventura vieții noastre, care a început într-una din camerele aparta-
mentului în care locuiam. Era o grădiniță cu 12 copii, care s-a numit Happy Kids. 

În cei 25 de ani de la înființare, a fost vorba despre prieteni, despre ușa mereu 
deschisă a casei noastre, despre setea de a întâlni oameni din alte țări, despre multe 
călătorii în străinătate. Ne-am mutat de la o adresa la alta, până când am reușit în 
1998 să ne construim primul sediu pe strada Plugarilor. Aici am fost ajutat de un 
tătic să plantez gard viu din tuia și foarte multe flori, pe care le-am pus în ghivecele 
așezate pe pervazul fiecărui geam. Așa simțeam atunci că puteam avea copii fericiți, 
numai în prezența florilor. În curtea grădiniței am amenajat un loc de joacă, cu 
ajutorul unor oameni minunați de la organizația Bundesjugendwerk der AWO. Ei 
ne-au adus un camion uriaș încărcat cu mobilier special de joacă, confecționat numai 
din lemn. 

Apoi am început construcția de pe Aleea Băișoara. Din ce îmi aduc aminte, a fost 
vorba despre veri toride, în care trebuia transportat pământul rezultat din excavații, 
despre ploi care nu se opreau și nu ne lăsau să lucram în exterior, despre șape de 
beton care nu se uscau suficient de repede, despre facturi pe care nu le puteam plăti 
la timp și furnizori care sunau zilnic să ne amintească de plata acestor facturi. Și 
despre foarte multe persoane și firme care ne-au ajutat în perioada construcției să 
terminăm totuși la timp. 

Tot ce am făcut în acești ani, am încercat să fie impecabil. Uneori mi-a reușit, de 
foarte multe ori nu mi-a reușit. 

Apoi a fost Simona care a întâlnit-o pe Marianne, o prietenă din Germania, care 
cânta doina românească mai bine decât orice interpret local. 
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Marianne venea din Germania și ea i-a adus pe Jurgen și Michael care lucrau pentru Bundesjugendwerk der AWO. Marianne a înțeles de la 
început ce vroia să facă Simona când a zis că vrea să deschidem o grădiniță în casa noastră și a venit cu idei practice despre cum sa facem acest 
lucru. 

Apoi au fost Eric și Renilde din Belgia, care au venit într-o zi de Paște cu un camion plin de ouă de ciocolată pentru orfanii de la orfelinatul din 
Bistrița. Renilde era educatoare la o grădiniță din Belgia și s-a oferit, plină de entuziasm, să ne ajute să ne organizăm. Apoi au fost Leanne, 
Marcel și Ana Bigelaar din Noua Zeelandă, care ni i-au recomandat pe Lucinda și pe Alexander Scott. În timp, Lucinda și Alexander au devenit 
îngerii păzitori ai grădiniței și școlii noastre. Apoi au fost Robert și Ann McNamara din Belgia, care în timpul lor liber au organizat colectarea 
de mobilier, jucării și material didactic, pe care le-au adus cu mai multe TIR-uri în România. 

Așa au apărut primii „copii fericiți”. Un vis devenit realitate, o poveste frumoasă, care continuă și azi. O poveste despre recunoștință, prietenie 
și curaj care nu ține cont de dificultăți, o poveste despre pasiune fără margini. O poveste despre o casă plină de musafiri, despre uși deschise, 
despre o casă pe a cărei plăcuță de la intrare va scrie mereu: „Vă rugăm să ne deranjați, veți fi întotdeauna bineveniți”.Am trăit împreună o 
poveste din care am învățat cu toții să fim generoși, ce înseamnă compasiunea și solidaritatea dincolo de orice granițe. O poveste în care mereu 
și mereu ne-am întrebat când vom putea plăti înapoi atât amar de bine pe care l-am primit în cei 25 de ani.

Apoi au fost alte transporturi cu jucării și mobilier și echipamente. Rolul meu era sa conduc aceste TIR-uri de la granița cu Ungaria până în Cluj. 
Îmi aduc aminte cât de mândru eram în Dacia mea 1310, conducând țanțos în fața TIR-ului care, din când în când, mă claxona ca să îmi dea un 
fel de curaj să mergem mai departe. 

În primii 20 de ani nu am avut un plan bine stabilit, am avut drept ghid doar viziunea noastră, ca toți copiii care ne trec pragul să fie fericiți. 
Am construit clădiri, săli de clasă, bucătării și săli de mese, locuri de joacă. 
Ceea ce contează acum este să ne gândim cum va continua visul nostru  în următorii 50 de ani. Fără niciun fel de teamă și remușcare, înțele-
gem și acceptăm că practic tot ce am construit, sub formă de săli de clasă cu uși și birouri cu pereți și compartimente, va trebui să dispară. Sau 
cel mai bine să-i întrebam pe copii și profesori despre cum își imaginează școala în viitor. 
E o poveste despre cum să fim liberi fără să fim agresivi, fără judecată, fără prejudecăți și discriminare. 
E o poveste despre o femeie și bărbatul său și despre povestea lor neconvențională de iubire. Și despre o fată și un băiat trimiși de Dumnezeu 
de pe două planete diferite să continue munca părinților lor. 

Mulțumesc tuturor părinților pentru încrederea cu care și-au adus copiii la grădinița și școala noastră. Mulțumesc tuturor profesorilor care au 
avut „curajul” să lucreze într-un mediu complet nou pentru ei. 

În an aniversar gândurile noastre se întorc către oameni și prieteni care ne-au fost alături: Alexander și Lucinda Scott, Susan Shapiro, Daniel 
Shapiro, Michael și Elisabet Mates, Paolo și Giovanna Basetti, Indrei și Pamela Rațiu, Hildegard Gacek, Anca Harasim, Nadia Crișan, Frieda 
Van den Eede, K.H. Kempen, Peter și Elizabeth Sealey, Horia și Simona Ciorcilă, Marianne Blum, Waltraud Huhla, Agnes Schmidts, Renilde 
Haesendonckx, Bundesjugendwerk der AWO, Erik de Smet și Chris, Murray și Leanne Wood, Roxana Jaeger Gassert, Robert și Ann Everts 
- McNamara, Antonia van den Eeke.
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In the beginning there was a revolution. First in Timișoara, and we found out about it while sitting with my entire family, under a blanket, listen-
ing to Radio Free Europe. Then it came to Cluj.

The moment I heard the machine-gun sounds in the city centre, I dropped everything I was doing in the yard of our house, ran to the square 
and joined the few thousand demonstrators chanting ‘Free-dom’, ‘Free-dom’, ‘Free-dom’. Then two years passed from those unprecedented 
moments, a period during which we kept waiting for someone to come and tell us how to change our lives for the better, how to do it, and we 
were waiting for it by basically watching the telly all day long. After those two years passed and we realised no one coming to take us by the 
hand and explain to us how to achieve that thing we wanted, we recognised the answer lay only with us. So this is how we embarked on the 
adventure of a lifetime, which began in one of our flat’s rooms. It was a kindergarten, with 12 children enrolled, and we called it Happy Kids. 

During these 25 years since the school’s establishment, it’s been all about friends, about keeping the doors of our house always open, about 
the eagerness to meet new people from other countries, about many trips abroad. We moved from one address to another until 1998, when 
we succeeded in building our very first headquarters, on Plugarilor Street. It was here that a dad helped me to plant a thuja hedge and many, 
many flowers, which I laid in pots on every window sill. At the time that’s how I felt the kids could be happy, only in the presence of flowers. 
In the courtyard we set up a playground with the help of several wonderful people from the Bundesjugendwerk der AWO Organisation. They 
brought us a truckload of special playground furniture, completely made out of wood. 

Then we began the construction works for our new headquarters on Băișoara Alley. From my recollections, it involved torrid summers, when 
we had to carry the soil from the excavations, relentless rains preventing us from working on the exterior, concrete floor slabs that wouldn’t 
dry quickly enough, bills we couldn’t pay on time and suppliers calling us daily to remind us that we were overdue. And it also involved many 
people and companies lending us a hand, to ensure we finished in time. 

I’ve tried to make everything I’ve accomplished all these years beyond reproach. Sometimes I succeeded, many times I failed. 

And then it was Simona, who met Marianne, a friend from Germany that could sing the Romanian ‘doina’ better than any local singer. 
Marianne came from Germany and she brought with her Michael and Yurgen, who were working for Bundesjugendwerk der AWO. Marianne 
understood from the very beginning what Simona was trying to achieve when she told her of our plan to open a kindergarten in our home, so 
she gave us practical advice on how to achieve that. 

Then came Eric and Renilde, from Belgium, who, one fine Easter day, brought a truckload of chocolate eggs for the kids in the Bistrița 
orphanage. Renilde was a kindergarten teacher in Belgium and she eagerly o�ered to help us organise ourselves. 

Then were Leanne, Marcel and Ana Bigelaar, hailing from New Zeeland, who recommended Lucinda and Alexander Scott to us. In time, 
Lucinda and Alexander became the guardian angels of our kindergarten and school. Then came Ana and Robert McNamara from Belgium, 
who, in their spare time, organised a collection of furniture, toys and teaching materials, which they transported to Romania by several trucks. 

This is the story of how the first ‘happy kids’ appeared. A dream come true, a beautiful story which is still going on today. A story about 
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gratitude, friendship and courage that overlooks di�culties, a story about boundless passion. A story about a house full of guests, open doors 
and an entrance plate on the door which will forever read: ‘Please disturb us, you will always be welcome here’.

Together, we’ve lived a story which taught us to be generous, and what compassion and solidarity mean, surpassing any borders. A story during 
which we’ve constantly asked ourselves when we would be able to repay the enormous amount of good we’ve received throughout these 25 
years.

We secured numerous other shipments, with toys, furniture and equipment. My job was to guide the trucks from the Hungarian border to 
Cluj. I remember how proud I was in my Dacia 1310, pompously driving in front of the truck, whose driver would blow the horn every now and 
again to give me some sort of courage to carry on. 

In those first 20 years, we didn’t quite have a well-defined plan. Our only guide in this journey was our vision, to make sure that every child 
crossing our threshold was happy. 

We erected buildings, set up classrooms, kitchens and lunch halls, as well as playgrounds. 

The important thing now is to consider how our dream will go on in the next 50 years. Without any qualms and remorse, we understand and 
accept that basically all we’ve built so far, in the form of classrooms with doors and o�ces with walls and compartments, will have to disappear. 
Better still, let’s ask the students and the teachers how they envision the school in the future. 

It is a story about how to be free, without being aggressive, without judgment, preconception and discrimination. 

It is a story about a woman and her husband, and their unconventional love story. And about a boy and a girl who were sent by God from two 
di�erent planets to continue their parents’ work. 

An immense thank you to all the parents for the trust they showed in enrolling their children in our kindergarten and school. Thank you to all 
the teachers for ‘daring’ to work in a completely new environment for them.
 
In this anniversary year, our thoughts go back to the people and friends who stood by us: Lucinda, Alexander, Daniel Shapiro, Elisabeth & 
Michael Mates, Paolo Basetti, Indrei Rațiu, Hildegard Gacek, Anca Harasim, Nadia Crișan, Frieda Van den Eede, K.H. Kempen, Elisabeth 
and Peter Sealey, Horia and Simona Ciorcilă, Susan Shapiro, Marianne Blum, Waltraud Huhla, Agnes Schmidts, Renilde Haesendonckx, 
Bundesjugendwerk der AWO, Erik de Smet and Chris. Leanne Wood and Murray. Roxana Gasert, Ann and Robert Everts - McNamara, 
Antonia van den Eeke.
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Povestea Transylvania College a început în anul 1993 când, împărtășind cu soțul meu 
Dan pasiunea comună pentru cunoaștere, inovare și schimbare în educație, am 
hotărât să deschidem propria noastră grădiniță, oferindu-le copiilor bucuria învățării.

Când ne uităm înapoi, vedem sute de copii, timizi la început, dar curioși, care au 
trecut pragul școlii noastre, de mână cu părinții. Dacă ne uităm în viitor, vedem 
generații de tineri realizați, încrezători în ei și în forțele proprii, descoperindu-și vocea 
și făcând o diferență în lumea în care trăiesc. Trecutul nostru este puntea înspre 
viitor. 25 de ani reprezintă gânduri, emoții și sentimente venite din experiențele 
trăite în toți acești ani.

Așa s-a născut Happy Kids, o grădiniță care și-a propus să aducă zâmbete și sclipire 
în ochii copiilor. Happy Kids a început acolo unde era și familia noastră, în aparta-
mentul nostru. Astfel, data de 1 septembrie 1993 marchează începutul celor 25 de 
ani de când primii 12 copii au pășit în grădinița noastră. I-am primit cu brațele 
deschise, să explorăm împreună un univers nou al cunoașterii și descoperirii. 

Îmi aduc aminte cu drag de începuturi, de primele cântece și jocuri în limba engleză, 
învățate seara târziu, când îmi făceam planul de lecție pentru a doua zi. Resursele 
foarte limitate de atunci: fără jocuri, cărți și jucării, au fost înlocuite cu multă creativ-
itate de povești, cântece și activități distractive. Pe rafturile din cămară, care au 
devenit rafturi de grădiniță, stăteau jucăriile cusute de mine cu mult drag. Nici Dan, 
nici eu nu știam atunci încotro se vor îndrepta pașii noștri, cum vom crește și câți 
copii ne vor trece pragul în viitor.

În anii care au urmat, numărul copiilor a crescut, iar conceptul Happy Kids s-a 
dezvoltat, punând bazele școlii înființate în anul 2000. 

Azi îi salutăm cu drag pe cei 630 de elevi care deschid în fiecare zi ușa școlii cu 
speranța că vor găsi aici îndrumarea și suportul de care au nevoie pentru a-și desco-
peri pasiunea și dragostea de a învăța și de a cunoaște. Zâmbetele dascălilor îi încura-
jează și le transmit iubirea și încrederea de care au nevoie zilnic. De-a lungul timpului 
ne-au fost alături profesori, părinți și prieteni dragi, care ne-au încurajat și ne-au 
susținut necondiționat. Suntem recunoscători pentru fiecare dintre ei, pentru 
lecțiile pe care le-am învățat și pentru contribuția lor în dezvoltarea școlii noastre. 
Școala a ajuns să fie recunoscută la nivel național și internațional, ceea ce ne 
onorează, dar cele mai frumoase aprecieri sunt rezultatele obținute de elevii noștri. 

S I M O N A

B A C I U

P R E S I D E N T  
T R A N S Y L V A N I A  
C O L L E G E  
F O U N D A T I O N  
&  F O U N D E R  
T R A N S Y L V A N I A  
C O L L E G E



Ei sunt cei care ne oferă garanția că investiția în educația lor a avut un rost și că am reușit să creștem tineri hotărâți, încrezători și cu vise 
mărețe.
Povestea „25 de ani de Transylvania College” este scrisă alături de noi, fondatorii, de întreaga comunitate cu care împărtășim aceeași viziune, 
păstrând viu spiritul de copil fericit. 

E N

Transylvania College’s story began in 1993 when, sharing with my husband a common passion for knowledge, innovation and change in educa-
tion, we decided to open our own kindergarten and to o�er the joy of learning to the children. Looking back, we see hundreds of children who 
walked through our school’s doorway, shy at first, but still curious, holding their parents’ hands. Looking ahead, we see generation after gener-
ation of accomplished and self-assured young adults, confident in their own abilities, discovering their voice and making a di�erence in the 
world. Our past is the bridge to the future. These 25 years represent thoughts, emotions and feelings hailing from the experiences we’ve lived 
through all this time.

This is how Happy Kids was born, a kindergarten whose mission was to bring smiles and a twinkle to children’s eyes. Happy Kids began in the 
same place where our family was, in our flat. So, September 1st 1993 marks the beginning of the 25 years since 12 children stepped into our 
kindergarten. We greeted them with open arms, excited to explore together a new universe of knowledge and discovery. 

I remember those beginnings fondly, the first songs and games in English, learnt late in the evenings while planning my lessons for the next 
day. The very limited resources back then: no board games, books and toys, they were creatively replaced by stories, songs and fun activities. 
The pantry shelves, which turned into kindergarten shelves and housed the toys I sewed with so much love. Neither Dan, nor I knew back then 
where our steps would take us, how much we would grow and how many children would end up at our school. 

In the years that followed, the number of children increased and the Happy Kids concept evolved, laying the foundation for the school we 
would create in 2000. 

Today, we lovingly greet our 630 students, who come each and every day to our school, hoping to find here the guidance and support they 
need to discover their passion and love for knowledge and learning. The teachers’ smiles encourage them, conveying the love and trust they 
need on a daily basis. Throughout the years, we’ve had teachers, parents and dear friends stand beside us, encouraging and supporting us 
unconditionally. We are grateful for each and every one of them, for the lessons we’ve learnt and for their contribution to the progress of our 
school. Transylvania College has developed into a nationally and internationally recognised learning institution, a fact which honours us, but 
the most beautiful appreciations are the results of our students. They are those who o�er us the guarantee that the investment we’ve made 
in their education has a meaning, and that we’ve managed to raise tenacious, confident young adults, who dare to dream big.

This story, ‘25 Years of Transylvania College’, is being written alongside us, the founders, by all the members of our community with whom we 
share the same vision, keeping the spirit of a happy kid alive. 
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Make a di�erence!
Este un mesaj care trăiește în sufletul meu și al membrilor comunității noastre. În 
urmă cu 25 de ani, cu mult curaj și dorință de a face ceva diferit, fără a ști ce presu-
pune asta, mama mea, sprijinită de tatăl meu, a început, în camera noastră, a copiilor, 
prima grupă de grădiniță.  Am crescut împreună cu grădinița și școala noastră și am 
ales, la fel ca părinții mei, să dau mai departe ceea ce am primit și noi. 
I-am văzut pe părinții mei renunțând la multe lucruri pentru ca toți copiii din școală 
să aibă resursele necesare, lucrând nenumărate ore, asumându-și orice rol a fost 
nevoie, dând sfaturi și găsind soluții la multe din situațiile de viață ale oamenilor cu 
care s-au întâlnit în această călătorie. 
În acești ani, am avut foarte mulți prieteni sau prieteni de-ai prietenilor, care au 
trecut pragul casei noastre și al școlii, cu dorința de a ajuta, de a contribui. Au venit 
din Germania, Belgia, Anglia, America și multe alte țări. Au contribuit cu expertiza 
lor, ne-au dăruit resurse pentru învățare, bunătate și ne-au încurajat în dorința de a 
continua. S-au dedicat. 
Ne-au oferit, de-asemenea, șansa de a călători în lumea largă pentru a vedea ce e 
posibil în educație. Am putut fi astfel inspirați să facem o diferență în România.  
Au fost și momente grele în acești 25 de ani, momente din care am învățat despre 
puterea fiecăruia în fața greutăților, despre umanitate, despre implicare 
necondiționată, despre recunoștință, compasiune și curaj. Am învățat unii de la alții, 
de la copii, de la profesori și de la părinți. 
Sunt foarte mândră de relațiile pe care le-am construit și oamenii pe care îi creștem 
în școală. Știu că își cultivă în sufletul lor dorința de a face bine oriunde îi va purta 
călătoria vieții lor.
Am fost martorul multor transformări în școala noastră. Fiecare din acestea are în 
spate transformări ale oamenilor din școală. Oameni cărora le pasă, care doresc să 
vadă copii zâmbind și cu sclipire în ochi, devenind mai calzi, mai puțin critici cu ei 
înșiși, mai pregătiți să primească, mai onești și dornici să confrunte situațiile dificile, 
să trăiască în autenticitate cu cine sunt. Starea de bine a fiecăruia contribuie la starea 
de bine generală. Acești oameni, colegii mei, părinții din comunitatea noastră, elevii, 
sunt cei care creează MAGIA Transylvania College, care există în fiecare interacți-
une, în fiecare proiect și inițiativă.
Aștept cu entuziasm următorii 25 de ani, pentru că suntem motivați să contribuim 
la transformarea din interior a școlilor din România, să dăm mai departe binele de 
care noi avem parte, să le redăm profesorilor, directorilor de școli încrederea în 
puterea lor de transformare, să le reamintim că lumea poate fi mai bună, mai 
generoasă, mai curajoasă. Să le redăm încrederea să facă lucrurile corecte chiar și 

R U X A N D R A
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atunci când e greu. Sunt recunoscătoare că sunt parte a acestei povești, că am șansa de a simți și a trăi un sentiment autentic de apartenență 
la o comunitate generoasă, implicată, dedicată. Magică. 
Le mulțumesc tuturor celor care cred în viziunea și misiunea noastră și care simt, la fel ca fondatorii, că e misiunea fiecăruia să facă o diferență 
în viața altora. 

E N

Make a di�erence!
It’s an enduring message in my soul and in the souls of all those who are part of our community. 25 years ago, with a lot of courage and the 
desire to make something di�erent, without quite knowing what it involved, my mother, supported by my father, started the first kindergar-
ten class right there in our room. We grew up together with our kindergarten and school and we chose, same as my parents did, to pass onto 
others what we ourselves had also received. 
I saw my parents give up on many things to ensure that all the children in the school had the required resources available, working hours on 
end and taking on whatever role was necessary, giving advice and finding solutions to many of the life situations of the people they encoun-
tered throughout this journey. 
In all these years, we’ve had many friends or friends of friends step into our home and our school, eager to help, to contribute something. They 
came from Germany, Belgium, England, America and so many other countries. They gave us their expertise, learning resources, kindness and 
they encouraged us in our desire to carry on. They dedicated themselves. 
They also made it possible for us to travel the world and see what was achievable in terms of education in other places. This inspired us to make 
a di�erence here, in Romania. 
These 25 years were nonetheless marked by hard times also, which taught us about every person’s strength in the face of hardship, about 
humanity, unconditional commitment, gratitude, compassion and courage. We learnt from one another, from the children, the teachers and 
the parents. 
I am extremely proud of the relationships we’ve build and the people we’re raising in our school. I know they’re cultivating within them the 
desire to do good things, wherever life takes them.
I witnessed many transformations in our school, and behind each of them there’s a transformation of the people in this school. People who 
care, who wish to see children smiling with twinkles in their eyes, becoming more loving, less harsh with themselves, more prepared to receive, 
more honest and eager to face di�cult situations and lead their lives true to who they are. Each and every person’s wellbeing contributes to 
the general wellbeing. These people, my colleagues, the parents in our community, the students, they are the ones who create the MAGIC 
of Transylvania College, which emerges in every interaction, project and initiative.
I am looking forward to the next 25 years, because we are motivated to contribute to the transformation of Romanian schools from within, 
to give back some of the good things that we’ve had happen to us over the years, to restore in teachers and school directors the confidence 
in their own powers of transformation, to remind them that the world can indeed be better, braver and more generous. To restore their 
confidence to do the right thing even when it’s hard.
I am grateful to be a part of this story, to have the opportunity to experience such an authentic feeling of belonging to a generous, committed 
and dedicated community. To a magical community. 
Thank you to all who believe in our vision and mission, and who feel, same as the founders, that it’s every person’s mission to make a di�erence 
in the life of others.
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O coincidență personală frumoasă face ca sărbătoarea de 25 de ani a Transylvania 
College să coincidă cu cei 10 ani pe care i-am împlinit fiind parte din această minun-
ată poveste. Acum zece ani, școala tocmai împlinea un an de la mutarea în clădirea 
cea nouă de pe strada Băișoara.  Existau încă destule săli libere și mi-o amintesc pe 
Miss Simona întrebându-se „când se va ocupa tot spațiul acesta?”. Erau exact 143 
de elevi în acel an, de la creșă până la primul an de liceu. Școala a trecut prin atâtea 
transformări în acești ani! A crescut în fiecare an, puțin câte puțin, mergând mereu 
înainte, pas cu pas. Niciodată înapoi, dezvoltându-se încet sau mai rapid. Privind 
mereu spre viitor, căutând întotdeauna ceva care să transforme experiența 
educațională a elevilor în ceva mai bun … în fiecare an mai bun. 

Auzim deseori expresia „școala face” sau „școala decide” sau „școala spune”. Ei bine, 
cine este „școala”? Evident că nu clădirea roșie cu câteva etaje, cu săli și geamuri, cu 
piscine și cu două săli de sport prea mici pentru câtă energie au copiii care învață aici. 
„Școala” este grupul acesta minunat de oameni care lucrează la Transylvania 
College, fie în sălile de clasă, fie în cafeterie sau în birourile administrative, la poartă 
sau la recepții! „Școala” este grupul extraordinar de elevi venind în fiecare zi la cursu-
ri, gata să învețe ceva nou sau să pună încă o piatră la temelia propriei vieți. „Școala” 
sunt părinții sau bunicii care își însoțesc în fiecare zi copiii sau nepoții până la porțile 
ei. „Școala” sunt copiii mei care merg fericiți în fiecare zi la cursuri. „Școala” este 
Simona Baciu, Dr. Dan Baciu, Ruxandra Mercea, cei al căror vis a devenit o realitate 
pentru atâtea destine! „Școala” este reprezentată de toți acești oameni care își 
intersectează istoriile aici și care sunt uniți de o serie de valori și interese comune. Ele 
creează legătura intrinsecă dintre toate aceste persoane care astfel formează o 
comunitate cu adevărat extraordinară.   

A construi o comunitate este un proces de durată, care necesită multă perseverență 
și răbdare. E nevoie, în primul rând, de identificarea acelor elemente care să-i 
apropie pe oameni, să-i facă să se identifice cu acele valori și acțiuni. Transylvania 
College a pornit de la ideea de învățare. Elevii noștri învață, în fiecare zi, ceva nou 
despre lume, despre propria viață, despre rolul lor, despre contribuția pe care și-o pot 
aduce la evoluția societății în care își vor desfășura activitatea. 

Învață să aibă încredere în ei, să comunice, să lucreze în echipe, să fie liniștiți cu ei 
înșiși și cu deciziile lor. Profesorii învață și ei, zilnic, despre propria profesie, despre ce 
înseamnă să creezi experiențe memorabile pentru elevi în fiecare oră, chiar și atunci 
când au ei înșiși o zi mai puțin bună. Învață ceva despre elevi, despre persoanele din 
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fața lor cu care interacționează și cu care își doresc să construiască o relație sănătoasă. 

Părinții învață cum să fie părinți mai buni pentru copiii lor, cum să le fie alături, cum să-i înțeleagă și cum să-i asculte. 

Iar noi toți învățăm ceva despre noi înșine, despre călătoria noastră interioară spre a fi oameni mai buni. Învățarea aceasta ne unește și creează 
sinergie. Creează magie!!! 

Învățarea aceasta continuă duce la schimbarea mentalităților. Toți cei care lucram sau am lucrat la Transylvania College am fost / suntem 
provocați în mod constant să reflectăm asupra propriei evoluții atât ca profesioniști, dar și ca ființe umane. Să fim mai buni pentru elevii cu care 
lucrăm, dar și să fim mai buni pentru noi și pentru familiile noastre. Am fost puși mereu în situația de a ne testa paradigmele, de a valida convin-
gerile noastre despre educație sau despre psihologia umană. 

Lucrând în școală am avut ocazia de a crește mereu, de a mă dezvolta mereu pe plan profesional. Am fost sprijinit necondiționat și am primit 
toată încrederea de care aveam nevoie. Am avut ocazia să cercetez, să citesc, să întâlnesc specialiști extraordinari, să călătoresc, să vizitez școli 
foarte bune din România și din străinătate, să particip la conferințe de mare calitate, să fac training-uri foarte eficace. Ce-ți poți dori altceva 
de la un loc în care îți petreci o bună parte din viața ta?! E acesta un loc de muncă? Mai degrabă un loc ca al tău. Ca acasă! 

Uitându-mă înapoi, am multe de celebrat: am contribuit la absolvirea a șase generații de elevi; am pus umărul la construirea de sisteme 
educaționale; am avut ocazia să predau istorie, civică, geografie, religie, logică, public speaking și cultură generală; am învățat chestiuni ce țin 
de resurse umane, management, proiecte europene, comunicare; am trecut prin trei inspecții ARACIP, două inspecții BSO, patru inspecții 
Cambridge, o inspecție RODIS, toate încununate cu succes; am devenit inspector BSO; am colaborat la înființarea unui centru de training; 
am devenit formator; am aflat ce înseamnă viața de profesor din toate punctele ei de vedere, la toate nivelurile, cu toate provocările, de la creșă 
până la liceu. Toate acestea, și multe altele, au fost posibile tocmai pentru că am lucrat / lucrez alături de oameni extraordinari, de la care am 
învățat și învăț în fiecare zi. Cu care am devenit prieten. A fost posibil pentru că am fost mereu sprijinit, înțeles și mi s-a amintit că nu trebuie 
să-ți fie frică atunci când încerci să clădești ceva bun. 

Privind spre viitor, abia aștept să fiu parte din tot ce va urma, din toți pașii pe care îi vom face împreună, cu perseverență, cu muncă multă, cu 
curaj, cu bucurie, cu răbdare, cu umilință, cu dorința constantă de a învăța. Pentru toată această experiență, pentru ce a fost și pentru ceea ce 
va veni, le mulțumesc tuturor celor care fac parte din această frumoasa familie. Le mulțumesc Fondatorilor și Ruxandrei, pentru viziunea lor 
care a făcut ca toate acestea să fie posibile, pentru încrederea și sprijinul din toți acești ani!

Well, the best is yet to come!
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A beautiful personal coincidence makes it so that Transylvania College’s 25 year anniversary corresponds to the 10 years I’ve now been a part 
of this lovely story. Ten years ago the school was just celebrating one year since moving to the new building, on Băișoara Street. There were 
quite many empty classrooms and I remember Miss Simona asking herself ‘when will all this space fill up?’ There were exactly 143 pupils 
enrolled that year, from nursery to the first year of high school. This school has been through so many changes all these years! It grew every 
year, bit by bit, always going forward, step by step. Never backwards, but developing, at a slower or faster pace. Always looking ahead, 
constantly searching for something that could transform the children’s educational experience into something better … every year better. 

We often hear people saying ‘the school does this’ or ‘the school decides this’ or ‘the school says that’. Well, who or what is this ‘school’? 
Obviously not the red building with a few stories, with rooms and windows, with pools and two sports halls which are too small to handle all the 
energy radiating from the children enrolled here. ‘The school’ is actually that wonderful group of people working at Transylvania College, in the 
classrooms, or in the canteen or administrative o�ces, at the gate booth or at the reception desks! ‘The school’ is that extraordinary group of 
students coming in every day for class, ready to learn something new or lay another brick to the foundation of their own lives. ‘The school’ is 
the parents or the grandparents accompanying their children or grandchildren every day up to the school gates. ‘The school’ is my children 
who are happy to go to class every day. ‘The school’ is Simona Baciu, Dr. Dan Baciu, Ruxandra Mercea, whose dream became a reality for so 
many destinies! ‘The school’ is represented by all these people who join paths here and are united by a set of common values and interests, 
which form an inherent link between all these people making up a truly outstanding community. 
Building a community takes a long time and requires plenty of perseverance and patience. First and foremost, it’s necessary to determine the 
elements that bring people together and prompt them to identify with such values and actions. For Transylvania College it all began with the 
idea of learning. Our pupils learn on a daily basis something new about the world, about their own lives, their role and contribution to the 
betterment of the society in which they will function. They learn to have confidence in themselves, to communicate, to work in teams, to be 
content with themselves and their decisions. 

The teachers also learn on a daily basis about their own profession, about what it means to create unforgettable experiences for the children 
during every class, even when they’re having a less than stellar day themselves. They are learning about the pupils, about the persons with 
whom they interact and wish to forge healthy relationships. 

The parents learn how to be better parents for their children, how to be there for them, to understand and listen to them. 

And we all learn something about ourselves, about our inner journey towards being better people. It is precisely this process of learning that 
unites us and creates synergy. It creates magic!!! 

This continuous learning generates changes in mentalities. Everyone who works or worked in the past for Transylvania College is / was 
constantly provoked to reflect on our own evolution, as professionals, but as human beings also. To be better for the students we work with, 
but also to be better for ourselves and our families. We’ve always found ourselves in the situation where we had to verify our paradigms and 
validate our beliefs about education or human psychology. 
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Here, at the school, I’ve always had the opportunity to grow, to develop myself at a professional level. I received unconditional support and all 
the confidence I needed. I had the chance to do research, to read, to meet outstanding specialists, to travel, to visit very good schools in the 
country and abroad, to attend quality conferences, to carry out e�cient trainings. What else could you expect from a place where you spend 
a good portion of our life?! Is this a place for work? It’s rather a place for you. Like home! 

Looking back, I do have a lot to celebrate: I played a role in the graduation of six generations; I contributed to setting up educational systems; 
I had the chance to teach History, Civics, Geography, Religion, Logic, Public Speaking and General Knowledge; I learnt various things pertain-
ing to human resources, management, European projects, communication; we successfully passed three ARACIP inspections, two BSO 
inspections, four Cambridge inspections and one RODIS inspection. I became a BSO inspector; I helped to create a training centre; I became 
a trainer; I learnt all the aspects of being a teacher, at all levels and all challenges, from nursery to high school. All these and so much more have 
been possible precisely because I have been working, and continue to do so, alongside exceptional people, from whom I have been learning and 
go on learning something every single day. Whom I befriended. It has all been possible because I’ve always been supported, understood and 
reminded that I shouldn’t be afraid when trying to build something good.  

Looking ahead, I can hardly wait to be a part of what’s to come, of all those steps we will take together with perseverance and lots of work, with 
courage, joy, patience, humility and a constant appetite for learning. For this entire experience, for what was and for what’s to come I wish to 
thank everyone who is part of this beautiful family. A heartfelt thank you to the Founders and to Ruxandra for your vision that made all this 
possible, for the trust and support you’ve shown all these years!

Well, the best is yet to come!
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Asocierea mea cu Transylvania College a început în ianuarie 2016. Lucram ca Direc-
tor adjunct al unei școli internaționale de învățământ secundar din Phuket, Thailan-
da. Petrecusem ultimele 18 luni lucrând la scoală, și deși mi-a plăcut experiența, 
eram dornic să mă reîntorc în Europa, pentru a fi mai aproape de familie și prieteni.
Am început operațiunea de căutare a unui nou post într-o școală internațională din 
Europa. Chiar la începutul căutării mele am dat peste un anunț pentru postul de 
Director la Transylvania College. Pentru o clipă mi-a trecut prin gând că anunțul era 
de fapt o farsă. Crescusem cu povestea lui Dracula și asociam astfel Transilvania cu 
Dracula și castelul său. Mult timp am crezut în mod eronat că Transilvania era un loc 
mitic inventat odată cu povestea lui Dracula. 
Înainte de a aplica, am făcut un pic de muncă de cercetare și spre surprinderea mea, 
Transilvania exista și acolo era într-adevăr o școală internațională denumită Transyl-
vania College. Am descoperit de asemenea că Transilvania era o regiune cu o bogată 
istorie și cultură și era foarte pitorească, iar în plus, Cluj Napoca, capitala Transil-
vaniei, era un oraș vibrant, cu o istorie semnificativă și o arhitectură frumoasă.
Săpând mai adânc, am aflat că Transylvania College a pornit de la grădinița „Happy 
Kids”, dezvoltându-se de-a lungul timpului într-o școală internațională recunoscută. 

În lectura mea despre școală, m-am bucurat să descopăr că filozofia și viziunea sa 
educaționale erau foarte asemănătoare cu ale mele. Drept urmare, am aplicat 
pentru funcția de Director.

După câteva săptămâni, am primit un e-mail de la Transylvania College și am fost 
încântat să citesc că am fost invitat să susțin un interviu, prin intermediul Skype, cu 
Gillian Greenwood și Ruxandra Mercea. După doar câteva minute din interviu mi-a 
devenit clar că Transylvania College era o școală care s-a dezvoltat foarte repede și 
care a făcut progrese majore într-un timp relativ scurt. De asemenea, mi-a devenit 
evident că era o școală din care doream să fac parte, avea o viziune, o misiune și o 
etică cu care eram complet de acord. După un al doilea interviu prin Skype, mi s-a 
oferit poziția de Director și nu mai e nevoie s-o subliniez că am acceptat cu mare 
plăcere.

În luna august 2016 am ajuns personal la școală, și doar după câteva ore petrecute 
acolo, timp în care am întâlnit alți membri ai conducerii, profesori și personal auxiliar, 
am avut sentimentul că aceasta nu era doar o școală, ci o comunitate, o comunitate 
cu un scop. Mi s-a confirmat astfel că luasem decizia corectă în acceptarea poziției.
Sunt acum la începutul celui de-al treilea an la Transylvania College, deși simt că sunt 



aici de mult mai mult timp. În cei doi ani, am avut privilegiul de a fi martor la dezvoltarea și progresul continuu al școlii. Sunt de asemenea 
privilegiat să lucrez într-un mediu în care zilnic sunt înconjurat de oameni dedicați, inspirați, generoși (atât personalul, cât și elevii). Mă aflu 
într-o postură foarte norocoasă în care pot să spun sincer că îmi place job-ul și aștept cu nerăbdare să vin la școală în fiecare zi. (Din păcate, o 
mulțime de oameni nu au acest noroc). 

Nu am nici cea mai mică îndoială că peste încă 25 de ani Transylvania College va aniversa 50 de ani de existență, sărbătorindu-și succesul 
continuu și angajamentul neîntrerupt de a continua să inspire profesorii, elevii și alte instituții de învățământ.

E N

My association with Transylvania College began in January 2016. I was working as Deputy Head of an international secondary school in 
Phuket, Thailand. I had spent the previous 18 months working at the school, although I enjoyed the experience, I was eager to return to Europe 
to be closer to family and friends. I began the process of looking for a new post in an International school in Europe. Early in my search, I saw 
a job advertisement for the position of Head of Secondary at Transylvania College. For a moment I thought that the job advert was a hoax. I 
had grown up with the story of Dracula and associated Transylvania with Dracula and his castle. I had wrongly believed for many years that 
Transylvania was a mythical place invented with the story of Dracula. Before applying I did a bit of research and to my surprise, Transylvania 
did exist and there was indeed an International School called Transylvania College. Through my research, I discovered that Transylvania was 
steeped in history and culture and was very picturesque. In addition, Cluj Napoca the capital of Transylvania was a vibrant city, again with a 
great history and beautiful architecture.

From my investigations, I learned about the history of Transylvania College, beginning as a Kindergarten 'Happy Kids' developing over time 
into an established International school. In reading about the school I was happy to find that its educational philosophy and outlook was very 
much the same as mine and as a result, I applied for the position of Head of Secondary. After several weeks, I received an email from Transyl-
vania College, I was delighted to read I had been invited to a Skype Interview with Gillian Greenwood and Ruxandra Mercea. Within a few 
minutes of the interview, it quickly became apparent to me that Transylvania College was a school that had developed very quickly and had 
made rapid progress in a relatively short space of time. It also became apparent to me that it was a school that I was very eager to join, it had a 
vision, mission, and ethos that I completely agreed on. After a second Skype interview, I was o�ered the position of Head of Secondary, 
needless to say, I accepted with great delight.

When I arrived in person in August 2016 within a few hours of being in the school, meeting other members of the SLT, teachers and 
non-teaching sta�, I had a sense that this was not only a school, it was a community, a community with a purpose. It reassured me that I had 
made the right decision in accepting the position. I am now beginning my third year at Transylvania College, although it feels that I have been 
here a lot longer. In my two years, I am privileged to witness the continuous development and progress of the school. I am also privileged to 
work in an environment where each day I am surrounded by dedicated, inspirational, generous people ( sta� and students). I am in a very lucky 
position where I can honestly say that I love my job and look forward to coming to school each day. ( unfortunately, a lot of people are not in 
that position ).

I have no doubt that in another 25 years Transylvania College will be celebrating 50 years, celebrating its continued success, its continued 
commitment in continuing to inspire teachers students and other educational institutions.
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Și astăzi continui să am convingerea că, în viață, m-am confruntat cu suficiente 
situații care m-au adus la punctul de a lua decizii importante și critice pentru viitorul 
meu. Dacă ar fi să examinez câteva din aceste decizii majore pe care le-am luat în 
cursul vieții mele până în prezent, aș spune fără nicio urmă de îndoială că decizia de a 
mă înscrie la Transylvania College trebuie să fie cea mai bună dintre toate.
Îmi aduc încă aminte de luna septembrie a anului 2013 și de entuziasmul care m-a 
cuprins în timp ce pășeam în incinta școlii pentru a-mi începe prima zi din clasa a 
VIII-a. Inițial, dorința mea de a mă transfera de la școală de stat din Alba Iulia la 
Transylvania College era clădită pe o „fundație” puternică. Această fundație era visul 
meu de a studia arhitectura în Marea Britanie. La acea vreme, nu știam nimic sigur 
decât că vroiam să-mi cresc șansele de a-mi împlini visul. Drept urmare, era absolut 
logic să mă transfer la o școală internațională care oferea elevilor săi șansa de a studia 
după programa britanică. Odată cu trecerea lunilor, am descoperit că mediul și 
comunitatea erau propice pentru a mă dezvolta ca persoană, atât din punct de 
vedere școlar, cât și social. Colegii și profesorii mă motivau să învăț din greu și să mă 
implic mereu în cât mai multe activități extra-curriculare.
Pe măsură ce anii de liceu au zburat, m-am adâncit în responsabilități, iubind fiecare 
minut din activitățile întreprinse. De la a primi medalia de bronz și de argint la 
competiția The Duke of Edinburgh, respectiv premiul pentru rezultate excepționale 
COBIS la a prelua funcția de președinte al Consiliului de elevi și de Head Girl pe 
școală între 2017 și 2018, scopul meu era să-mi mențin cât mai ridicat gradul de 
implicare în comunitatea școlară.
Sunt multe motive pentru care aș dori să mulțumesc Transylvania College și person-
alului său că mi-au schimbat viața în mai bine. Unul din motive ar fi bursa pe care am 
primit-o pentru a merge în Tanzania, Africa cu o echipă internațională de elevi de la 
alte școli Round Square. În timpul excursiei, am avut ocazia de a ameliora facilitățile 
educaționale dintr-un sătuc african, construind, împreună cu colegii mei, o sală de 
clasă și o bucătărie pentru o școală primară. Oportunitățile de acest gen sunt cele 
care scot în evidență Transylvania College și o diferențiază de alte instituții educațio-
nale din țara noastră.
Pentru mine, fiecare zi de școală a însemnat încă un pas înspre împlinirea visului de a 
studia mai departe în Marea Britanie.
Sprijinul acordat de profesorii mei, precum și munca asiduă au culminat cu obținerea 
calificativelor A și A* la toate examenele Cambridge, îmbunătățindu-mi astfel 
considerabil șansele de a intra la o universitate bună. 
În ultimul an de liceu m-am simțit în mod special încurajată și susținută de personalul 
didactic, care era mereu acolo dacă aveai nevoie de orice mic ajutor, indiferent că era 
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vorba de aplicația pentru universitate sau de un sfat într-o chestiune personală.
Am ajuns să iubesc Transylvania College și amintirile frumoase pe care mi le-a dat în cei 5 ani petrecuți acolo. Sunt convinsă că fără această 
comunitate excepțională nu aș fi astăzi unde sunt. Pot cu mândrie să afirm că sunt studentă la arhitectură la Universitatea de Arte din Londra, 
dar știu însă că în spatele acestui titlu se află o echipă fantastică de profesori dedicați și de colegi care mi-au fost mereu alături. Și finalmente, 
aș dori cu aceste ultime cuvinte să mulțumesc Transylvania College că mi-a oferit cele mai bune ingrediente pentru a-mi îndeplini cel mai 
arzător vis. 

E N

To this day, I am fairly certain that I have encountered enough situations in life which led me to take important, life-changing decisions. If I 
were to review some of these major decisions from my upbringing until this point in time, I would say, without one shadow of a doubt, that 
coming to study at Transylvania College must be one of the best so far. 

I still remember in September 2013 the excitement that took control all over my body as I was entering the school to start my 1st day of 8 th 
grade. Initially, my desire to transfer from a Romanian state school in Alba-Iulia to Transylvania College was built on a strong ‘foundation’. I 
would like to refer to this ‘foundation’ as my dream of studying architecture in the UK. At that time, all I knew for sure is that I wanted to 
increase my chances of making this dream come true. 
Consequently, it only made sense to move to an international school, which o�ered its students the opportunity to study the British curricu-
lum. As months passed, I found the environment and the community an e�cient place to grow as a person, both academically and socially. 
The classmates and teachers motivated me to study hard and get involved in as many extra-curricular activities as possible. 

As the high school years flew by, I was immersed in responsibilities and I loved every minute of them. From receiving the Duke of Edinburgh 
bronze and silver award and the COBIS student award, to becoming the president of the Student Council and the Head Girl of the school in 
2017-2018, my aim was always to keep my involvement as high as possible within the school community. There are many reasons why I should 
thank Transylvania College and its sta� for changing my life for the better. One of these reasons must be the bursary I received for going to 
Tanzania, Africa with a team of international students from other Round Square schools. During this trip, I had the chance to improve the 
educational facilities of a small African village by building, together with my peers, a classroom and a kitchen for a primary school. Opportuni-
ties like these are what make Transylvania College stand out from other educational institutions around the country. 

To me, every day of school was one step closer to achieving my dream of studying in the UK. The support given by the teachers and a lot of 
hard work led me to achieve As and A*s in all of my Cambridge exams, increasing my chances of getting into a great university. In the last year 
of high school, I particularly felt surrounded by encouraging sta� members, who were always there if I needed help with anything, whether 
with my university application or just simple advice on personal matters. I grew to love Transylvania College and the beautiful memories it has 
given me in these past 5 years. I believe that without this great community I wouldn’t be in this position today. I can finally call myself an 
undergraduate architecture student at University of the Arts London, however, I know that behind this title lays a great team of passionate 
teachers and colleagues who were always there for me.
 
Finally, I would like to use these last few words to thank Transylvania College for giving me the best ingredients to make my most ardent dream 
come true.



R O

Pășesc în noua mea sală de clasă. Toți sunt așezați pe jos, într-un cerc și sunt atenți la 
un om despre care mi s-a spus că ar fi noul meu „dascăl”. Necunoscând o boabă de 
engleză, mă prefac totuși că înțeleg ce se întâmplă și mă așez pe o băncuță, lângă 
restul grupului. Mister Victor, de care probabil doar puțini din școală își mai aduc 
aminte, mă îndeamnă să „mă alătur grupului”. Mă uit la el complet derutat. El 
repetă: „Berni, mișcă-te”. Continui să fiu la fel de derutat gândindu-mă oare de ce 
bărbatul acesta crede că eu înțeleg ceva. Ceilalți copii i se alătură și încep să-mi 
spună să mă mișc. Eu, și mai dezorientat, rostesc încet și timid:„ Eu nu știu”.
Într-adevăr, pe atunci chiar nu știam…nimic. Acesta era începutul. Punctul de 
plecare. O minte nouă, proaspătă, având doar o înțelegere de bază a realității și care 
de abia poate fi clasificată drept conștientă de sine, învață prima lecție la această 
școală. „Mișcă-te, continuă să te miști”. Știu că nu asta vroia de fapt educatorul meu 
să spună, dar în timp, s-a dovedit a fi un principiu excelent. „Continuă să te miști”. 
Aparent, școala avea intenții similare, de a fi în continuă mișcare, încercând 
programe noi, schimbând strategii, redecorând sălile…Totul și toți erau în continuă 
mișcare. Încet, am început să înțeleg limba engleză și mi-am dat seama ce însemna 
denumirea școlii mele de atunci. „Happy Kids”, „Copii fericiți”. Și asta a fost lecția 
numărul doi. Indiferent ce mi se întâmplă în viață, „Sunt un copil fericit”. 
În 2008 am pus literalmente în aplicare lecția numărul unu și ne-am mutat într-o 
nouă clădire, în care puteau să încapă și mai mulți copii fericiți. Cunosc o grămadă de 
noi colegi, mulți cu care încă mai țin legătura. Pe măsură ce trec anii, adopt diverse 
strategii vis-a-vis de viața școlară. O perioadă mă concentrez pe distracția cu colegii 
de clasă, apoi după aceea poate îmi îndrept atenția mai mult spre învățătură, după 
care din nou la distracție și la vorbitul prea mult în timpul orelor. Dacă întrebi orice 
profesor care m-a cunoscut în acea perioadă îți vor spune că nu au crezut omenește 
posibil ca cineva să poată vorbi atât de mult fără să-i cadă limba afară din gură și să-i 
explodeze capul. Sunt foarte surprins de răbdarea de care au dat dovadă, deși unii 
dintre ei păreau că mai au puțin și cedează psihic. Dar, așa învăț să optimizez lucrurile 
care trebuie. Testez diferite abordări, încercând să-mi dau seama cât de mult îmi 
pasă de fapt de notele pe care le iau, cât de mult trebuie să vorbesc, de cine să ascult 
și de ce, etc. Și iată lecția cu numărul trei: „Optimizează lucrurile potrivite”. Dacă 
găsim proporția perfectă în tot ceea ce facem, experiența va fi cu atât mai plăcută, 
eficace și desăvârșită.  
Cele trei case sunt în sfârșit prezentate, creându-se astfel multiple oportunități 
pentru cooperare între generații. Au loc numeroase activități de team-building, cu 
elevi separați chiar și de 6-7 ani, menite să ascută abilitățile de comunicare ale 
tuturor celor implicați. Există de asemenea numeroase ocazii de a vorbi în public, 
cum ar fi la adunări, la evenimentele organizate de școală sau la jocurile caselor. Așa 
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ajungem la cea de-a patra lecție importantă: „Învață să comunici”. Indiferent de cariera pe care o alegem, vom intra mereu în contact cu alți 
oameni și ne vom împărtăși ideile cu ei. Ele singure, pe cont propriu, ideile nu au valoare, ci trebuie comunicate și răspândite în comunitate, 
pentru că acolo se regăsește puterea umanității. Capacitatea noastră de a schimba idei, de a avea convingeri comune, abstracte și de a trece 
peste diferențe în scopul cooperării pentru atingerea unor valori comune este ceea ce permite speciei noastre să existe.

Sosește și vremea pentru liceu, când avem posibilitatea de a ne specializa în funcție de ceea ce dorim să facem în viitor. În lumea noastră a fi 
cât de cât bun la toate este mai rău decât a fi expert într-un singur domeniu. Specializarea constituie cheia succesului, indiferent de forma în 
care vine. Atunci când ne concentrăm atenția pe doar 3 sau 4 discipline școlare pentru o scurtă perioadă de timp ne creștem de 10 ori mai 
mult nivelul de înțelegere și de asimilare a informației decât dacă ne-am concentra pe mai multe discipline și pentru o perioadă mai lungă de 
timp. De unde și cea de-a cincea lecție: „Concentrează-te pe un singur lucru”. Avem tot timpul din lume să realizăm lucrurile pe care ni le 
dorim, trebuie doar să le abordăm una câte una, pe rând. Încercând să faci mai multe dintr-o dată ajungi să nu faci de fapt nimic.

În ultimul an de liceu am avut privilegiul de a face 12 ore de matematică pe săptămână, singur, doar cu profesorii. În această perioadă am realizat 
cât de repede poate cineva progresa cu ajutorul unui mentor. Atunci când cineva ne acordă toată atenția și ne asigură toate acele lucruri pe 
care nu le-am conștientizat că ne sunt necesare, progresăm mai repede decât am fi crezut posibil. Nu va trebui niciodată să reinventăm roata. 
Sunt șanse destul de mari ca cineva înaintea noastră să fi realizat sau încercat deja ceea ce vrem noi să realizăm. Nu are sens să ne pierdem 
timpul învățând singuri. Ideea e să ne găsim mentori și să beneficiem de vasta lor experiență. Nu am învățat limba engleză doar folosindu-mi 
instinctele. Mister Victor și toți ceilalți dascăli pe care i-am avut atunci m-au ajutat și m-au îndrumat. Aceasta este una dintre uneltele cele 
mai subestimate din viață, dar Transylvania College mi-a arătat că poți găsi un mentor în orice domeniu dorești, chiar și pentru viața personală. 

În consecință, a șasea lecție pe care am învățat-o este: „Găsește-ți mentori”.

În final, privind înapoi la acești douăzeci de ani în care familia mea a făcut parte din această școală înțeleg cea mai importantă lecție pe care o 
oferă  Transylvania College. După ce am participat la zeci de concursuri, după toate lecțiile de teatru, susținerea prezentărilor în fața unui 
public mare, voluntariatul la diverse evenimente de caritate, practicarea sporturilor, participarea la conferințe internaționale, învățarea într-un 
mediu multicultural, primirea rolului de Ambasador, coordonarea Echipei de leadership, efectuarea stagiilor de practică, finalizarea programu-
lui Duke of Edinburgh Award, nivelul Gold și finalmente primirea poziției de Head Boy, înțeleg cu adevărat cât e de esențial să investești în tine 
însuți. Investește în educația ta. Investește în sănătatea ta. Investește în înțelepciunea ta. Investește în viața ta socială. Investește în calitățile 
tale personale și în competențele sociale. „Investește în tine!”

Acestea sunt cele 7 lecții extraordinare pe care școala a reușit să mi le întipărească în minte. Acum, încă tot „nu știu” multe lucruri, dar măcar 
mi-am construit structura necesară pentru a acumula informațiile, experiența și competențele. Văd mulți oameni care nu au avut aceste lecții 
care să-i îndrume în viață. Simt diferența dintre ei și cei din școala noastră sau alții care au învățat aceste lecții. Diferența nu poate fi măsurată, 
dar se simte. Poți doar să ai, nu să și măsori acel sentiment de ultra împlinire, de bucurie că ai o bunăstare fizică, psihică și socială. Poți doar să 
simți că prin acțiunile tale determini o diferență pozitivă în viețile celor din jurul tău. Și nu pot decât să mă simt recunoscător pentru toți acești 
ani. Sunt recunoscător părinților mei, că au ales să investească în educația mea, profesorilor mei care au contribuit la o experiență mai eficientă 
și mai plăcută în anii școlari, personalului, conducerii, directorilor și fondatorilor școlii că au făcut din visul lor o realitate și finalmente, sunt 
recunoscător prietenilor și colegilor mei pentru că datorită lor, acești ani și aceste lecții sunt absolut de neuitat.
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E N

I walk into my new classroom. Everyone is sitting on the floor in a circle listening to this man I’ve been told is my ‘new teacher’. Not knowing 
a word of English I pretend to understand what’s going on and take a seat on a bench next to the group. Mister Victor, who probably very few 
people in school still remember, asks me to ‘move in with the group’. I look at him in complete confusion. He repeats: ‘Berni, move’. I am still 
confused as to why this man thinks I understand anything. Soon enough, the other kids also join him and start telling me to move. I, even more 
ba�ed, let out a shy murmur: ‘Eu nu stiu’ (I don’t know).

Indeed, at that time, I really didn’t know...anything. This was the beginning. Ground zero. A fresh little mind, with only a basic understanding 
of reality, barely classifiable as self-conscious, learns its first lesson from this school. ‘Move, keep moving’. I know this was not what my teacher 
originally meant, but it turned out to be an excellent guideline. ‘Keep moving’. It appears the school had similar intentions of moving forward, 
testing out new programmes, changing strategies, redecorating rooms...Everything and everyone was in constant motion. I slowly started to 
understand English and I realised what my school’s name at that time meant. ‘Happy Kids’. And there was the second lesson. No matter what 
is going on in my life, ‘I am a happy kid’.

In 2008 we take the first lesson literally and actually move to a new building that can accommodate even more happy kids. I meet a bunch of 
new colleagues, with many of whom I’m still in close contact. As the years pass by, I have my fair share of di�erent strategies approaching 
school life. I might concentrate on having a good time with my classmates for a while, maybe after that, I would be more serious about study-
ing, then going back to having fun and talking way too much during classes. If you ask any teacher that met me in that period, they’ll tell you 
they never thought someone was physically capable of talking so much without their tongue falling out of their mouth and their head explod-
ing. I’m extremely surprised by their patience, although some seemed to be on the brink of a mental breakdown. But, this is how I learn to 
optimise the right things. I test all these di�erent approaches and figure out just how serious I have to be about my grades, just how much I 
have to talk, just who to listen to and why, etc. This is the third lesson, ‘Optimise the right things’. Finding this perfect mix in everything we do 
will make the experience more enjoyable, e�cient and fulfilling.  

The three houses are finally introduced. They open up many opportunities for intergenerational cooperation. There are numerous 
team-building activities with students separated even by 6-7 years that sharpen everyone’s communication abilities. We have plenty of 
occasions to speak in public, either at assemblies, school-wide events or house games. This is how we get the fourth great lesson. ‘Learn to 
communicate’. No matter what career we choose, we’ll always be in contact with people, and we'll have to share our ideas with them. Ideas 
alone hold no value. They have to be communicated and spread through a community, because that’s where the power of humanity lies. Our 
ability to share ideas, hold common, abstract beliefs and being able to leave di�erences aside in order to work towards a common set of values 
is what allows our species to exist.

High school comes around and we finally get to specialise in what we want to pursue in the future. In our modern world, being decent at all 
the things is worse o� than being world-class at one thing. Specialisation is key for success, no matter in what form it comes. Being able to 
pour all of your attention into only 3 or 4 academic areas for a short period increases our knowledge and understanding 10 times more 
e�ciently than concentrating on more areas for a longer period of time. Hence the fifth lesson: ‘Concentrate on one thing’. We have all the 
time in the world to do everything, but we have to tackle them one by one. By trying to do everything at once we will end up doing nothing.

Furthermore, during my final year, I had the privilege of having 12 math lessons a week, alone, with only my teachers. This is when I realised 
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how fast someone can progress with the help of a mentor. When someone can give us their full attention and supply us with all the things we 
never knew we needed, we progress way faster than we ever thought possible. We will never have to reinvent the wheel. The chances are 
someone has already done or tried to do what we want to do. Don’t waste your time learning alone. Get mentors and use their rich experience. 
I didn’t learn English using my gut feeling. Mister Victor and all the other teachers I had since then mentored me. This is one of the most 
underrated tools in life, but this school showed me that you can indeed find a mentor in everything that you want, even your personal life. So 
the sixth lesson that stuck with me is ‘Find Mentors’.

Finally, looking back to the twenty years my family has been part of this school, I understand the most important lesson that Transylvania 
College has to o�er. After participating in tens of contests, taking drama lessons, holding presentations in front of large audiences, volunteer-
ing in charities, practicing sports, attending international conferences, studying in a multicultural environment, becoming an Ambassador, 
coordinating the Leadership Team, going on internships, completing the Duke of Edinburgh Gold Award and finally, becoming the Head Boy, 
I truly understand how important it is to invest in yourself. Invest in your education. Invest in your health. Invest in your wisdom. Invest in your 
social life. Invest in your soft skills. ‘Invest in yourself!’

These are the 7 great life lessons that this school managed to lodge deep in my brain. Right now, I still ‘nu stiu’ so many things, but at least I 
have the framework I need to gain all the necessary knowledge, experience and skills. I see many people who never had these lessons to guide 
them. I can feel the di�erence between them and the people in this school and others that learn these lessons. The di�erence is not measur-
able, you can only feel it. You can only feel the extra fulfilment; you can only feel the joy of a healthy physical, mental, and social life. You can 
only feel that you are making a positive di�erence in the lives of the people around you. And I... can only feel grateful for these years. I feel 
grateful for my parents, because they chose to invest into my education, grateful for the teachers that made the experience more e�cient 
and enjoyable, grateful for the sta�, administration, directors and founders for making this a living reality, and finally, grateful for my friends 
and colleagues for making these years and lessons unforgettable.
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R O

Se împlinesc 5 ani de când eu și sora mea am pus pentru prima dată uniforma 
Transylvania College. 5 ani de când am trecut pentru prima oară de portar, prin 
poarta culisantă albă și am ajuns direct în curtea școlii unde amândoi ne-am început 
călătoria în calitate de elevi ai Transylvania College. 
Primul lucru pe care l-am observat la școală, din afară, au fost culorile ei. Majoritatea 
școlilor din Germania sunt în culori pale, iar roșul aprins al clădirii, steagurile 
fluturând de la intrare și  desenele copiilor din școala primară lipite de ferestre m-au 
înveselit în mod inconștient. Bineînțeles că în fiecare dimineață trebuia să verific 
dacă steagul Germaniei era arborat corespunzător. 
La început mi-a fost extrem de dificil, deoarece nu vorbeam engleza. A trebuit să-mi 
părăsesc prietenii și să mă mut într-un oraș nou, într-o țară nouă despre care 
aproape că nu știam nimic. Îmi aduc aminte cum stăteam între părinții mei la ședința 
cu profesorii din, care explicau, mai mult noilor părinți, cum urmau să decurgă zilele 
noastre la școală. Odată ședința încheiată, părinții mei au plecat și din nou m-am 
simțit un pic așa cum te simți în prima zi de școală când îți pleacă părinții. Îmi era frică 
să nu vină cineva să vorbească cu mine, pentru că nu le-aș fi putut răspunde. 
Încercam mereu s-o găsesc pe sora mea pe coridoarele școlii și eram întotdeauna 
ușurat când puteam vorbi cu ea. Deoarece era un mediu total nou pentru mine, în 
care prieteniile erau deja formate, mă simțeam singur, dar nici nu prea aveam ce să 
fac în privința asta pentru că nu comunicam cu nimeni altcineva. Spre norocul meu, 
nu eram singurul care nu știa engleza. Așa că, fără alte mijloace de comunicare 
exceptând câteva gesturi ciudate din mâini și Google Translate, mi-am format prima 
prietenie. Nu mă mai simțeam la fel de neajutorat, mi-am dat seama că timiditatea 
mea nu făcea bine nimănui și datorită profesorilor mei am început în curând să-mi 
găsesc în crederea de a vorbi. Am văzut că nu mă judeca nimeni din cauza capac-
ităților mele lingvistice așa că am început să vorbesc și mai mult, dar mai importat, să 
înțeleg.
Am fost repartizat la Golden Eagles House (una din cele trei case care concurează 
între ele în diverse domenii de-a lungul anului școlar) unde Mister Virgil m-a întrebat 
dacă doream să devin Prefect. Eram încă timid dar mi-am dat seama că era o șansă 
pentru mine de a evolua, de a-mi îmbunătăți engleza și de a conduce oamenii. Ceea 
ce nu știam era că eram mai mulți candidați la această poziție, așa că m-am trezit 
dintr-o dată lângă alți 3 elevi mai mari, bâlbâind emoționat un discurs improvizat în 
fața a 40 de copii, explicându-le de ce să voteze pentru mine. Am fost de-a dreptul 
fericit când am terminat și m-am putut așeza. Fericirea a fost însă înlocuită cu 
sentimente de surpriză și mândrie când am fost votat Prefect. Îmi place să cred că 
acesta a fost punctul de plecare al „carierei” mele la Transylvania College. 2 ani mai 
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târziu am ajuns căpitanul Casei. Iar după încă doi ani Deputy Head Boy, susținând prezentări și discursuri elevilor și profesorilor de care mi-a 
fost frică odată.
Pozițiile menționate mai sus nu mi-au căzut însă în poală. Participarea la conferințe naționale și internaționale, la programe de caritate, planifi-
carea evenimentelor școlare, coordonarea Echipei de Student Lighthouse, finalizarea probelor pentru The Duke of Edinburgh Award, susține-
rea de tururi în calitate de Ambasador și primirea funcției de reprezentant al școlii au fost doar câteva din activitățile care m-au întărit și din 
care am deprins aptitudini și lecții valoroase de viață. Transylvania College mi-a arătat că fiecare are potențialul de a ajunge cine dorește. Este 
decizia fiecăruia dacă profită de această șansă sau nu, dar ce nu trebuie să uitați este că această școală, profesorii și elevii ei, părinții și fondatorii 
se vor asigura mereu că nu vă rătăciți pe drum.  

E N

It has now been 5 years since my sister and I first put on the Transylvania College uniform. 5 years since we first drove past the gate keeper 
and through the white rolling gate, right onto the school yard, where both of us started our journey as Transylvania College students. 
The first thing I realised about the school, from the outside, was that it was incredibly colourful. Schools in Germany are mostly kept in rather 
pale colours and seeing the bright red of the building, the flags in front of the entrance and all the window pictures from primary kids, subcon-
sciously put me in a good mood. Obviously, I had to check if the Germany flag was in place every morning. 
At the beginning it was extremely di�cult for me, because I barely spoke any English. I had to leave all of my friends behind and move to a 
city in a country that I hardly knew anything about. I remember sitting between my parents as our Year 9 & Foundation Tutors started explain-
ing, mostly to the new parents, how our days at school would look like. Once that meeting was over and my parents left, I once again got a 
little bit of the feeling you get when your parents leave you on your first day of school. I was scared that people would talk to me because I 
wouldn’t be able to answer to them. I was always trying to find my sister on the hallways and I always felt relieved whenever I could talk to her.  
Given that it was a completely new environment for me with already existing friendships, I felt alone, but I couldn’t really do anything about 
it because I never spoke to anybody. Luckily, I wasn’t the only one who didn’t know English.  So, without any means of communicating with 
each other except for awkward hand signals and Google Translate, my first friendship was formed. I didn’t feel as helpless anymore, I realised 
that my being shy wouldn’t help anybody and thanks to my tutors I soon started gaining the confidence I needed to speak up. I saw that 
nobody would judge me based on my linguistic capabilities and so I started speaking, and more importantly understanding.
I was assigned to the House of the Golden Eagles (one of three houses that compete with each other in di�erent fields throughout the 
schoolyear), where Mister Virgil asked me if I wanted to be a sports prefect. I was still shy but I knew that this would be a chance for me to 
grow in character, improve my English and lead people. I didn’t know that multiple people signed up for this position, so I found myself, next 
to 3 older students, nervously stuttering an improvised speech to 40 people on why they should vote me as their sports prefect. I was just 
happy after I could sit down and not speak anymore. This happiness was replaced by a feeling of surprise and pride after I was voted to be the 
sports prefect. I like to believe that this was the starting point of my ‘career’ at Transylvania College. 2 years later I find myself in the position 
of House captain. Another 2 years later I am the deputy Head Boy, holding presentations and speeches to the students and teachers I was 
once scared of.
The previously mentioned positions didn’t just somehow fall into my hands though. National and international conferences, charity programs, 
planning of school events, coordinating the Lighthouse Team, completing the DofE , giving tours as an Ambassador and becoming a school 
representative where a few of the activities that strengthened my character and taught me valuable life skills and lessons. Transylvania College 
has showed me that everybody has the potential to become who they want to be. It’s your own decision whether or not you take this chance 
but remember that this school, its teachers, its students, its parents and its founders will always make sure that you don’t get lost on your way.  
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Este sfârșitul verii în 2002. Părinții unei fetițe sunt mai deciși ca oricând să-și înscrie 
fiica la Happy Kids. Spre deosebire de alte grădinițe, ei consideră că aceasta este cu 
adevărat specială, dar fetița lor nu știe nimic. Are doar 3 ani și bucuria ei este să se 
joace toată ziua sau să sară pe trambulină. Din păcate, după un an și jumătate, familia 
trebuie să se mute în București, astfel încât atât fetița, cât și fratele ei mai mare sunt 
obligați să plece de la Happy Kids.
Anii trec și ghici ce? Ea este acum în clasa a VIII-a, dar nu este foarte fericită la 
școală, din cauză că are mult prea multe teme și foarte puțin timp liber. Își amintește 
însă de școala despre care părinții ei vorbeau mereu și, cu asta în gând, îi spune 
mamei ei că ar dori s-o vadă. Se fac aranjamentele necesare și astfel, în timpul unei 
Zile a Porților Deschise, în februarie 2014, călătorește spre Cluj-Napoca pentru a 
vizita campusul școlii acum devenită  Transylvania College. Totul o surprinde, de la 
sălile de clasă și mobilier la modul în care se comportă profesorii și faptul că toată 
lumea e fericită. Întâlnește o mulțime de alți copii care vizitează și ei școala, precum 
Mara, dar și elevi de acolo, cum ar fi Timea, Berni, Luca sau Tania. Așa că se simte 
extraordinar aici. Atunci își dă seama că își dorește să meargă la această școală, deși 
încă nu se poate transfera, fiind mijlocul anului școlar.
Trec câteva luni și este septembrie 2014. Se întoarce de la „Balkan Jumping Cham-
pionship” (un concurs de călărie) și se mută la bunicii ei în Cluj-Napoca, deoarece 
părinții ei încă nu reușesc să se mute și ei. În prima zi la Transylvania College îl 
întâlnește pe Mister Ciprian, care o duce la clasă. Întotdeauna și-a dorit un nou 
început, dar acum simte că parcă a venit prea repede; e prea mică pentru asta încă. 
Dar norocul îi surâde pentru că deja îi cunoaște pe unii dintre elevii de acolo, dintre 
care pe Mara cel mai bine. Devin repede cele mai bune prietene, în timp ce Luca și 
Timea le ajută să se integreze mai bine. Începe să înțeleagă mai bine de ce această 
școală e diferită, așa cum susținuseră întotdeauna părinții ei. E ca și în filme, cu elevi 
în uniforme, având propriul dulăpior și bucurându-se de viața în școală, dar asta nu e 
totul. Profesorii sunt mereu zâmbitori, dornici să ajute; nu te pedepsesc dacă nu știi 
ceva, ci mai degrabă te ajută să înțelegi că poți face mai bine dacă lucrezi suficient de 
mult. Dar ceea ce îi place cel mai mult e faptul că are libertatea de a-și alege 
materiile pe care le va studia. Își dă seama astfel că e foarte fericită aici, chiar dacă a 
trebuit să renunțe la tot - familie, prieteni și cai - ca să se mute la Cluj.
Cred că v-ați dat seama deja că aceste lucruri pot fi scrise numai de cineva care a 
învățat aici, așa că permiteți-mi să mă prezint. Numele meu este Ioana și eu sunt fata 
despre care am vorbit, fiind acum o absolventă a Transylvania College. Aș dori să vă 
povestesc despre câteva lucruri care cu siguranță îmi vor fi mereu întipărite în 
memorie. 
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Diriginții noștri. Cei mai uimitori și mai atenți oameni pe care i-am întâlnit vreodată. Nu era treaba lor să se intereseze despre viața noastră 
personală, dorind să știe ce se întâmplă cu noi în afara școlii și să ne ajute cum puteau, totuși ei erau mereu gata să ne susțină și să ne ofere 
ajutorul lor și pentru asta le sunt recunoscătoare. Așadar, Miss Ana, Miss Raluca, Mister Trevor și Miss Eli, dacă veți citi vreodată aceste cuvin-
te, să știți că ați reușit mereu să faceți ca totul să fie mai bine și ați fost persoanele în care am putut avea întotdeauna încredere să ne 
destăinuim, chiar dacă nu v-am spus niciodată cât de mult vă apreciem. O altă persoană de care îmi voi aminti întotdeauna este Mister Ciprian. 
Nu există cuvinte prin care să-l descriu, dar cred că „cel mai bun” se potrivește cel mai bine. Mereu pe fugă, obișnuia să ne spună: „Bună 
dimineața, Maiestate” și, sincer, asta ne înveselea diminețile. 

Am petrecut patru ani în această școală, dar îmi amintesc perfect fiecare moment. De exemplu, clasele de biologie ale lui Mister Sergiu în Anii 
10 și 11, când râdeam (sau chiar plângeam) pe holuri cu prietenii mei, orarele și dulăpioarele noastre, pauzele în care trebuia să fim afară, dar în 
schimb încercam să ne ascundem în băi - îmi pare rău pentru asta, Miss Raluca, alergând de la un examen la altul, clasele de spaniolă în care 
râdeam literalmente până la lacrimi, numeroasele drumeții, excursii de schi, Miss Simona și Dr. Dan Baciu, taberele de „mindfulness”, orele de 
dirigenție, mâncarea și cafeaua de la bar, mișcarea „rezist” din bibliotecă, Mister John, atât de cool și prietenos, dar care ne spunea în continuu 
să fim cuminți, momentele în care nu aveam voie în cantină cu hainele pe noi deși era extrem de rece, Miss Reghina corectându-mi eseurile, 
sfătuindu-mă să fiu „mai specifică”, momentele când ne băgam în fața cozii la prânz, clasele de TIC cu Mister Marc, parcul nostru, operațiunile 
de editare în timpul orelor de media, Mister Trevor vorbind despre „bebelușul” lui, Mister Paul explicându-ne de ce trebuie să avem uniforma 
perfectă, orele libere din Year 13 pe care le petreceam în biroul lui Miss Adina, activitățile extra-curriculare, glumele din clasa noastră pe care 
doar noi le înțelegeam și lista ar putea continua, dar aș avea nevoie de o cantitate nesfârșită de pagini pentru a descrie toate amintirile pe care 
le am în această școală.

În afară de nenumăratele amintiri, școala mi-a oferit mult mai mult: colegi de clasă și profesori pe care nu-i voi uita niciodată, un mediu pe care 
mi l-am dorit întotdeauna, cea mai bună prietenă a mea, un viitor strălucit și, sincer, cei mai minunați patru ani pe care i-aș fi putut cere. Aștept 
cu nerăbdare să văd ce-mi aduce viitorul, dar mă surprind gândindu-mă la acești ani mai mult decât mă așteptam, realizând că deja mi-e dor 
de școală deși nu au trecut decât trei luni de când am absolvit. Cu toate acestea, mă gândesc cu drag la toată perioada petrecută aici și dacă ar 
trebui să retrăiesc anii aceștia, nu aș schimba absolut nimic. Deci, tot ce-mi rămâne de făcut este să mulțumesc Transylvania College pentru 
cele mai frumoase momente ale vieții mele!

E N

It’s the end of summer in 2002. A little girl’s parents are more confident than ever about taking their daughter to Happy Kids. Unlike any 
other kindergartens, this one was truly special in their opinion, but she doesn’t know a thing. She is just a 3-year old, who enjoys playing around 
all day or jumping on the trampoline. Unfortunately, after a year and a half the family has to move to Bucharest so both the girl and her big 
brother are bound to leave Happy Kids. 

Years pass by and guess what? She is now in the 8th grade, but she is not very happy at her school, due to the huge amount of homework she 
has and the lack of spare time. Then she remembers the school her parents were always talking about, so thinking about this she tells her mom 
that she wants to see it. Arrangements are made and, during an Open Day in February 2014, she goes to Cluj-Napoca to visit the campus of 
the now called Transylvania College. Everything surprises her, from the classrooms and furniture to how the teachers behave and how every-
one is happy. She meets a lot of people who were visiting the school, like Mara, but also actual students, such as Timea, Berni, Luca or Tania, 
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and she has a really good time. That’s when she knows she wants to go to that school, although she couldn’t move just yet, as it’s still the middle 
of the school year.

A few months go by and it’s September 2014. She returns from the Balkan Jumping Championship (a horse riding competition) and moves 
in with her grandparents in Cluj-Napoca, as her parents are not able to move with her.  She attends her first day at Transylvania College and 
meets Mister Ciprian, who takes her to her class. She’s always wanted a fresh start, but right now she feels it’s too soon; she’s too young for it. 
However, she is lucky enough to know some of the people there already, of whom she knows Mara best. They quickly become best friends, 
while Luca and Timea help them integrate better. She then starts to understand how exactly this school is di�erent, as her parents have always 
said. It’s like you see in the movies, students wearing uniforms, having lockers and just enjoying the school life, but that’s not all. The teachers 
always have a smile on their faces, eager to help you; they don’t punish you for not knowing something, but rather help you understand that 
you can do better if you work hard enough. The thing she likes the most is that she has the freedom to choose the subjects she will study and 
eventually realises she is very happy there, even though she had to give up on everything – her family, friends and horses – and move to Cluj. 

For sure by now you’ve figured that this can only be written by someone who actually studied here, so let me introduce myself. My name is 
Ioana and I am the girl I’ve been talking about, now being an alumna of Transylvania College. Let me tell you some things I will most certainly 
remember forever. Our form tutors. 

The most amazing and caring people I’ve ever met. Their job wasn’t to be interested in our private lives, wishing to know what happened to us 
outside the school, and helping us however they could, yet they were constantly there for us and for that I am thankful. So Miss Ana, Miss 
Raluca, Mister Trevor and Miss Eli, if you ever read this, know that you made everything better and you were the ones we could always trust 
and tell everything to, even if we never told you how much we appreciated you. Another person I will always remember is Mister Ciprian. 
There are no words to describe him, but I think ‘the best’ suits him. Always in a hurry he would say ‘Good morning, Your Majesty’. Honestly, 
that made everyone’s mornings better. I spent four years in this school, but I can perfectly remember every moment. For example Mister 
Sergiu’s biology classes in Year 10 and 11, when I laughed (or even cried) on the hallways with my friends, the student planners and the lockers, 
the breaks when we were supposed to be outside, but instead we were trying to hide in the bathrooms – sorry about that, Miss Raluca running 
from one exam to another, the Spanish classes where we literally laughed until we had tears, the numerous hikes, the ski trips, Miss Simona 
and Dr. Dan Baciu, the mindfulness camps, the form times, the food and the co�ee at the bar, the ‘rezist’ movement in the library, Mister 
John, who was so cool and friendly, but used to tell us to be quiet every other second, the times we weren’t allowed in the cafeteria with our 
coats even though it was freezing cold, Miss Reghina correcting my essays advising me to be ‘more specific’, skipping the queue at lunch, the 
ICT classes with Mister Marc, our park, editing my work in media classes, Mister Trevor talking about his ‘bebelus’, Mister Paul explaining why 
we should have the perfect uniform, the free periods of Year 13 that I used to spend in Miss Adina’s o�ce, the extracurricular activities, the 
inside jokes from our class and the list could go on and on, but I would need an endless amount of pages to describe all the memories I collected 
in this school. 

Apart from the countless memories, the school o�ered me way more: classmates and teachers I will never forget, an environment I always 
longed for, my best friend, a bright future and to be honest, the most wonderful four years I could have asked for. I am thrilled to see what the 
future holds, but I find myself thinking about these past years more than expected, realising I miss the school already, and it’s only been three 
months since I graduated. Nevertheless, I’m fond of my entire experience here, and if I had to do it all over again I wouldn’t change a thing. So 
then, I have no one else to thank but Transylvania College for the best time of my life!
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A fost odată ca niciodată o tânără fată, care deși era sociabilă și veselă, nu credea că 
există alți copii de vârsta ei cărora să le placă la școală. Era obișnuită să fie într-o 
„competiție” continuă cu colegii ei pentru note mai mari și să aibă un grup de priete-
ni nesinceri, care în mod constant treceau în tabăra adversă. Și nu știa că într-o zi 
totul se va schimba. Era începutul semestrului al doilea din clasa a VI-a, când într-o 
dimineață părinții ei i-au spus că trebuie să meargă să viziteze o școală nouă împreună 
cu Dan, prietenul ei din copilărie. 

Prima persoană pe care au întâlnit-o acolo a fost Anca Rusu, care i-a dus la biblio-
tecă pentru niște teste de evaluare a cunoștințelor. Fata era speriată și ura să dea 
teste, dar după ce le-a terminat și după ce a vizitat școala, s-a trezit înconjurată de 
copii veseli de toate vârstele într-un mediu primitor. Nu îi venea să creadă că toți 
elevii zâmbeau, că nu se striga și nu erau bisericuțe de prieteni. Din acea zi, viața ei 
școlară a devenit o pânză albă, pe care a pictat ceva nou în fiecare zi. Clubul de 
Dezbateri, din care a învățat să fie deschisă la minte; Organizația Round Square prin 
intermediul căreia a participat la conferințe internaționale și a descoperit importanța 
diferitelor valori într-o comunitate, cum ar fi apartenența culturală și care i-a oferit 
în plus și oportunitatea să cunoască studenți străini noi; Echipa de Leadership care a 
învățat-o responsabilitatea și să planifice, să îndrume și să mențină regulile școlii 
printre elevi, mai exact spus i-a insuflat cum trebuie să fie un lider și a ajutat-o să-și 
dezvolte calitățile antreprenoriale. 

A făcut parte din Red Bears House și a participat la activități amuzante în cadrul 
concursurilor interne, fiind foarte entuziasmată că se simțea ca și cum ar face parte 
din Gry�ndor House din filmele cu Harry Potter. Și-a învins teama de a vorbi în 
public și a învățat arta dezbaterii pe diverse teme, câștigându-și încrederea în sine, 
ceea ce a dus la dezvoltare personală. Fetița s-a trezit într-un mediu prietenos și îi 
plăcea să meargă la noua ei școală, dar cel mai important și-a regăsit zâmbetul. Cu 
trecerea anilor a crescut și toate calitățile pe care și le-a descoperit s-au dezvoltat și 
au ajutat-o să-și atingă obiectivele academice. Transylvania College a devenit pentru 
ea o a doua casă și a fost locul care a ajutat-o să găsească echilibrul între familie, viață 
socială și profesională; unde s-a simțit în siguranță și a putut cere ajutor oricând; 
unde a reușit să învețe și să creeze legături puternice, dar și prietenii. 

Fetița din poveste sunt eu, Tania Ciurtin. Și aceasta este povestea mea la 
Transylvania College.  
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E N

Once upon a time there was a young girl who, although sociable and cheerful, she didn’t believe there were other children her age that could 
enjoy school. She was used to being in a continuous ‘competition’ with her classmates over higher grades, and to having a group of friends in 
which switching sides was a routine. Little did she know that one day everything would change. It was in the beginning of the second semester 
of the 6th grade that one morning her parents told her that she had to go visit a new school with her childhood friend, Dan. 

The first person they met was Anca Rusu, who led them into the library to take some knowledge assessment tests. The girl was scared and 
hated taking tests, but after she did and visited the entire school, she found herself surrounded by cheerful children of all ages, in a welcoming 
environment. The girl couldn’t believe her eyes that every student was smiling, there was no shouting and there were no separate groups of 
friends. Her student life from that day forward was like a white piece of canvas on which everyday something new was painted. Debates, from 
which she learned to be open-minded; Round Square, through which she participated in international conferences and learned di�erent 
values that are important in a community, like cultural knowledge,  and which further gave her the opportunity to meet new foreign students; 
The Leadership Team which taught her responsibilities and planning, guiding and maintaining the school’s rules among the students. More 
accurately said, it taught her how a leader should be and helped develop her entrepreneurial skills. 

She was put in a House called Red Bears and took part in fun activities within house competitions, being ecstatic that she could feel like she 
was at Gry�ndor House in the Harry Potter movies. She overcame her fear of public speaking and learned how to debate on many topics, 
gaining self-confidence and leading to self-development. The little girl found herself in a welcoming environment and loved going to her new 
school, but most importantly she found her smile. As years passed she grew up, and all the skills she acquired only developed further and 
helped her to achieve her academic goals. Transylvania College became her second home as it was the place which helped her balance her 
family, social and professional life; where she would feel safe and could ask for help at any time; where she was able to learn and create strong 
bonds and friendships.

That little girl from the story above is Tania Ciurtin, myself. This is my story at Transylvania College.
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Uneori, lucrurile cele mai importante pentru noi sunt cele pe care le apreciem cel 
mai puțin. Oamenii, șansele pe care le întâlnim rămân adesea neobservate. Mi-au 
trebuit ani întregi să realizez că educația pe care am primit-o nu era un lucru care ar 
trebui să rămână neapreciat.
Bineînțeles copil fiind și mergând la Happy Kids, crescând cu această școală, ceea ce 
vedeam și învățam acolo erau singurele lucruri pe care le știam. Am crescut într-o 
comunitate și am fost înconjurați de internaționalism. Activități precum Ziua 
Națiunilor Unite, adunările și jocurile din interior erau normale, ceva obișnuit pentru 
mine. Să ne arătăm talentul era de așteptat și încurajat în School Idol și în echipa de 
teatru.
Împreună cu cea mai bun prietenă a mea chiar am creat o formație, cântând o 
melodie pe care ea o învățase într-o tabără. Am participat la emisiuni televizate cu 
formația noastră, iar pe baza melodiei școala a produs chiar și un videoclip muzical, în 
colaborare cu un artist român. Lucruri uriașe au fost realizate din idei și jocuri 
copilărești.
De aceea, de la bun început, am crescut având încredere deplină în calitățile și ideile 
mele, cultivându-mi talentele; nu doar cu ajutorul familiei mele, dar și cu sprijinul 
profesorilor de limba engleză și de teatru, care m-au susținut când le-am spus ca 
vreau să fiu actriță. Mai târziu, la liceu, șansa unică de a urma un curs de Studii Media, 
predat de un profesor pasionat și inovator, mi-a lărgit interesul pentru întreaga 
cinematografie.
Încheierea acestei etape a vieții noastre pare terifiantă pentru atât de mulți; să devii 
adultul care trebuie să decidă ce să facă în continuare. Dar piesele vieții mele nu s-ar 
fi putut aranja mai bine și  mă bucur că pot vedea și aprecia toți factorii datorită 
cărora acest lucru a devenit posibil. Anul trecut am lucrat cu o companie de 
producție și post-producție filme, prin programul de experiență de lucru promovat 
de liceul nostru. Anul acesta îmi încep primul loc de muncă la ei, chiar după termin-
area școlii.
Mulțumită dedicării consilierului nostru universitar și profesorilor mei implicați, 
aplicarea la universitate nu a fost niciodată o povară în mintea mea. Am avut 
libertatea de a-mi amâna intrarea la Universitatea de Arte din Londra, înghețân-
du-mi primul an. Astfel, în această perioadă și la această companie locală mă voi 
concentra să lucrez ceea ce îmi place și voi învăța lucruri neprețuite despre industrie. 
După ce economisesc niște bani, voi călători și voi dobândi experiențe noi, care sper 
că ulterior vor face parte din intrigile filmelor mele.
Învățarea se întâmplă pe atât de multe niveluri. Viața mea, mersul la această școală, 
în familia Transylvania College, împreună cu prietenii pe care îi am, m-au modelat de 
așa natură încât nu vreau să mă mai opresc niciodată din a învăța. Mai ales în ultimii 
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patru ani m-am văzut crescând și schimbându-mă, acumulând experiențe noi și renunțând la paradigme vechi. Liceul, așa cum mulți ar putea 
spune, este locul în care te descoperi cu adevărat. Cred că acest clișeu este adevărat doar în cazul în care acest loc îți oferă libertatea de a te 
gândi mai întâi la ceea ce ai putea fi. Cu cât ne analizăm mai mult și încercăm să ne înțelegem pe noi înșine și lumea, cu atât pierdem mai mult 
din vedere ceea ce de fapt înseamnă. Cred că este însă foarte simplu, există valori de bază pe care trebuie să ni le păstrăm, iar acestea ne 
dirijează în mod natural și firesc prin viețile noastre. Când le uităm, suferim atât noi, cât și cei din jurul nostru. Poate că aceste valori, cum ar fi 
onestitatea, unitatea sau răbdarea, nu sunt principalele lucruri pe care le învățăm în școală. Dar educația, de orice fel, există pentru a construi 
această temelie care ne susține pe tot parcursul vieții noastre. Pot să afirm fără dubiu că studierea la Transylvania College, de când aveam 3 ani 
și până în această vară, mi-a oferit cunoștințe și valori pe care le voi lua cu mine oriunde mă duc. Tot ce trebuie să facem este să fim conștienți 
de lucrurile care ne sunt oferite, să le prețuim și să le înțelegem, iar viețile noastre ni se vor dezvălui perfect înainte. 

E N

Sometimes, the things most important to us are those that we appreciate the least. The people, the chances we come across, often go 
unnoticed. It took me years to see that the education I received was not something that should go unappreciated. Of course, as a child, being 
in Happy Kids and growing up with this school, what I saw and learned were the only things I knew. We grew up in a community and we were 
surrounded by internationalism. Activities like the United Nations Day, assemblies, and house games were normal, average to me. Showing 
o� our talents was expected and encouraged in the School Idol and the drama team. My best friend and I even created a rhythm group, 
playing a cup song she had learned in a camp. We participated on televised shows with our rhythm group, our school even created a music 
video in collaboration with a Romanian artist, based on this song. Huge things happened from childish ideas and games. This is why, from the 
very start, I grew up certain of my strengths, my ideas, cultivating my talents; not only with the help of my family, but with the support of my 
English and Drama teachers, who believed me when I told them I wanted to be an actress. Later, the unique chance to take a Media Studies 
course in high school, with a passionate, innovative teacher, broadened my interests to the whole of cinematography. Finishing this phase of 
our lives seems terrifying to so many, becoming an adult, deciding what to do next. But my life couldn’t have fallen in line more perfectly, and 
I am so glad that I can see and appreciate the factors that made this possible. Last year, I worked with a production and post-production film 
company, through the work experience programme in our high school. This year I am starting my first job, right after finishing school, with 
them. Thanks to our dedicated university advisor and my loving teachers, applying to university was never a burden on my mind. I had the 
freedom to defer my entry to the University of the Arts London, and take a gap year. In this year, I will work on doing what I love and I will 
learn invaluable insights into the industry first hand at this local company. After saving up some money, I will travel and gain new experiences 
that I hope will later be part of my film plots. Learning happens on so many levels. My life, being at this school, in this family, with the friends 
I have, has shaped me so that I never want to stop learning. Especially in the past four years I saw myself grow and change, win new experiences 
and lose old paradigms. High school, as many might say, is a place where you really find yourself. I think this cliché is only true if that place 
gives you the freedom to first think about what you might be. The more we analyse and try to understand ourselves and the world, the more 
we lose sight of what it actually means. It’s quite simple, I think, there are basic values that we must hold, and those guide us naturally and 
seamlessly through our lives. When we forget those, we su�er and those around us su�er. Perhaps these values, such as honesty, unity or 
patience, are not the main things we learn in school. But education, of any kind, works to build this foundation that holds us up throughout 
our lives. I can say for sure that being a student at Transylvania College, since I was three years old and up to this summer, is something that 
taught me knowledge and values that I will take with me wherever I go. All we have to do is be aware of the things that are o�ered to us, cherish 
them, understand them, and our lives will fall in line perfectly ahead of us.                                
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C R I S T I N A  M U R E Ș A N
École hôtelière de Lausanne – Switzerland (2nd in the world according to the 

QS World University Ranking by subject (Hospitality) 2017

The four years I spent at Transylvania College helped me grow 
personally and professionally. The fact that I had the chance to select 
my subjects made me more eager to learn about the domains I like: 
Economics, Business Studies and French. The after-school program 
gave me the opportunity to study German, as one of my passions is 
learning foreign languages. 

But Transylvania College is not only about academics, but also about 
extracurricular activities. Round Square helped me discover and 
develop my organisational, communication and leadership skills. As a 
RS o�cer and later Chairperson, I interacted with people from 
di�erent backgrounds at International Conferences (India, Singa-
pore) or at service projects (House Raising Project, Baisoara 
Project). These experiences made me more sociable and empathic. 
The ambassador role showed me the importance of adaptability and 
public speaking. The latter helped me a lot as I was a speaker at a 
CYFI Conference and at The Woman Conference. 

I’m glad I took every opportunity and challenge that Transylvania 
College o�ered me because it helped me develop my skills and it 
turned me into the person that I am today.

S O F I A  C A R N E S S A L I
London School of Economics and Political Science – England (3rd in the world 

according to the QS World University Ranking by subject (Social Policy) 2017

Without any sort of doubt the system on which our school is built is 
di�erent and almost incomparable with most of the other schools 
you may find in Cluj-Napoca. There are two main characteristics 
which led me to choose this school over others. 

The first one is the ability to select which subjects to study. In this 
way, my high school curriculum was customised to fit my future field 
of study. Focusing only on the subjects which are directly linked and 
relevant to my interests made me perceive the contents as more 
meaningful and as having a higher level of usefulness in the world 
outside the classroom. This of course made it a lot easier for me to 
learn, understand and apply concepts.
The second characteristic is the relationship between students, 
teachers and headmasters. While the importance of this relationship 
is often disregarded, this isn’t the case in our school. As classes tend 
to be smaller, my teachers and I had closer, more personal, more 
cooperative and more complicit relationships. We are well aware of 
the high expectations we both have of each other and at the same 
time we learn to have relationships based on mutual respect rather 
than simply on authority. The atmosphere created by my teachers 
has been one of genuine support and confidence in my potential. 
Not only most of my teachers were highly qualified and experienced, 



they also were often available and willing to meet after class, after 
school or even on weekends to provide us with further explanations 
and material in case we needed it.
Finally, at Transylvania College, through the several extra-curricular 
activities and the work experience programme, I was given the 
opportunity to develop a wide range of skills which are just as import-
ant academically as they are personally. This system of education has 
helped me to develop into the person and student that I am now. I 
have been constantly encouraged to work hard and to be ambitious, 
to be open-minded, to think critically, to ask questions and to take 
risks, all qualities which are highly valued both at university and later 
on in the work environment. 
I can confidently say it’s also thanks to this school and its sta� for 
how much I have grown throughout these years of high school. I 
would definitely recommend this school to anyone who has this 
possibility.

G E O R G I A  D U N Ă
University of Arts London – England - 6th in the world according to the QS 

World University Ranking by subject (Art & Design ) 2017

Pentru mine, Transylvania College a fost o oportunitate imensă, atât 
din punct de vedere educational, cât și personal. Am fost îndrumată 
în așa fel încât să vad în greșeli oportunități din care pot învăța 
permanent, dar și să-mi văd reușitele la reala lor valoare. 
Fără Transylvania College nu mi-aș fi descoperit adevăratul potențial 
și nu aș fi ales mai departe un domeniu atât de fascinant ca film și 
media. Doar aici am putut intra în contact cu aceste materii, care 
m-au provocat și cucerit în același timp.

M I H A I  V Ă D U V A
Imperial College London – England, 12th in the world according to the QS 

World University Ranking by subject (Computer Science) 2017; University of 

California - USA,  12th in the world  according to the QS World University 

Ranking by subject (Economics) 2017

The main reason why I decided to transfer from one of the best 
public schools in Cluj to Transylvania College was due to the fact that 
here, the students in high school are able to study only the subjects 
they are most passionate about and want to follow for undergraduate 
studies or even further. Unlike the public schools in which students 
have to study more than 15 di�erent subjects, at Transylvania 
College I was studying only my favourite subjects. Also due to the 
fact that a British Curriculum is followed, this allowed me to have 
better chances of getting accepted to universities abroad given that 
the A Level exams are recognised globally. The school also provides 
for the students in the final years of high school individual guidance 
for the university application process, by having employed a Univer-
sity Admissions Advisor, who helped with the writing of university 
essays, preparation for university interviews and with other aspects 
regarding the application process. Although, after I moved, I realized 
that was not the only thing special about the school. The fact that 
classes are held usually with only a few students allowed teachers to 
help every student, individually, to improve his/her knowledge and to 
make him/her better understand the curriculum. Also the teachers 
and the academia are always happy to help if issues or di�culties 
occur. Moreover, Transylvania College gave me the opportunity to 
join di�erent extracurricular activities and clubs (eg the Debate 
Club, the Leadership Team, etc.,) which allowed me to develop my 
social skills and much more. In conclusion, Transylvania College is a 
school in which one can develop not only one’s academic perfor-
mances at a high level, but also one’s social and leadership skills.

 
  

 
 



R O

Familie. Primul cuvânt care-mi vine în minte când descriu Transylvania College.

Eu și părinții mei am fost printre acei primi norocoși care au descoperit magia 
universului Transylvania College, când încă era în primele stadii ale creației – doar un 
vis nebunesc în mâinile câtorva oameni dedicați. Acel vis s-a materializat în mod 
constant de-a lungul unor ani întregi de muncă asiduă și pură determinare din partea 
celor mai perseverenți oameni pe care-i cunosc, familia Baciu. În fiecare moment al 
traseului parcurs, de la grădinița Happy Kids la Școala lnternațională în Cluj și 
finalmente la Transylvania College, acel vis s-a zbătut în toate direcțiile, ca să 
răzbească peste multele obstacole și dificultăți întâlnite pe drum, ajungând să 
revoluționeze sistemul educațional din România.

Pare aproape melancolic să descriu călătoria incredibilă pe care am parcurs-o în 
timpul „reședinței” mele la Transylvania College, o perioadă care s-a întins pe mai 
mult de douăzeci de ani. Am crescut cu ferma convingere că sârguința în învățătură 
îți aduce rezultate prospere, că bunătatea și politețea pot schimba lumea și că munca 
asiduă și gândirea pozitivă vor duce în cele din urmă la succes. Nu pot decât să 
zâmbesc de fiecare dată când privesc înapoi la copilăria mea și îmi aduc aminte de 
toate acele momente pline de bucurie pe care le-am petrecut în această minunată 
instituție. În cei 17 ani petrecuți alături de Transylvania College, nu îmi aduc aminte 
de nicio dimineață în care să nu mă fi trezit veselă că mă duc la școală și că învăț ceva. 

Referindu-mă la Transylvania College ca fiind o familie nu e o simplă metaforă, ci 
folosesc termenul cu semnificația lui cea mai de bază. În ultimele două decenii, am 
petrecut probabil la fel de mult timp cu familia mea acasă ca în mijlocul comunității 
Transylvania College. Eu și colegii mei am crescut în unul din cele mai diversificate și 
multiculturale medii care puteau exista în România, având profesori și colegi din 
toate colțurile lumii. Am fost expuși la un spectru larg de păreri și diferențe culturale, 
din care am învățat să fim mai maturi, mai toleranți și mai înțelegători unii cu ceilalți. 
Fără îndoială că am fost deosebit de norocoși să avem familii minunate, atât acasă cât 
și la școală, care ne-au format ca cetățeni ai lumii, așa cum suntem astăzi. 

Ne-am încredințat viețile și viitorul în mâinile câtorva visători și am avut curajul de a 
crede că există și o altă formă de educație decât standardul stabilit deja. Nu am avut 
o matriță după care să ne ghidăm, ci am luptat cu noi înșine pentru a fixa cele mai 
înalte țeluri și nu ne-am oprit până când nu le-am atins și depășit. Împreună cu 
familia Transylvania College am crescut și am schimbat fața educației din România și 
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gândul că am avut chiar și un aport infim la modificarea stării de fapt va fi mereu cea mai mare realizare a mea. 

Îți mulțumesc Transylvania College pentru cei 25 de ani de excelență în educație. 

E N

Family. The first word that comes to mind when describing Transylvania College.

My parents and I were amongst the first lucky people to discover the magic of Transylvania College whilst it was still in its early stages of 
creation – just a crazy dream in the hands of a few believers. That dream steadily materialised over years of arduous work and utter determina-
tion from the most perseverant people I know, the Baciu Family. At each moment in time, from Happy Kids to the International School in 
Cluj and finally to Transylvania College, that dream pushed and pulled in all directions, through the many obstacles and hardships encoun-
tered, in order to revolutionise the face of education in Romania.

It feels almost melancholic to describe the incredible journey I had in my long tenure at Transylvania College that stretched over two decades. 
I grew up with a firm belief that studying diligently always breeds flourishing returns, being kind and polite can change the world, and working 
hard and thinking positively will eventually lead to success. I cannot help but smile every time I look back at my childhood and reminisce all the 
joyful moments I spent within the grounds of this wonderful institution. In seventeen years of attending Transylvania College, I do not recall 
a morning in which I did not wake up feeling happy to go to school and learn. 

Referring to Transylvania College as a family is more than a metaphor, I mean it in the truest sense of the word. Over the past two decades, I 
probably spent the same amount of time in the warm embrace of the Transylvania College community as I did with my own family at home. 
My colleagues and I were raised in the most diverse and multi-cultural environment anyone could find in Romania, with teachers and students 
from all around the globe. We were exposed to a large spectrum of opinions and cultural di�erences that taught us all to be more mature, 
tolerant and compassionate with one another. There is no doubt that we were all extremely fortunate to have amazing families, both at home 
and at school, that shaped us into the global citizens we are today. 

We all entrusted our lives and our future in the hands of a few dreamers, and we dared to believe there is a higher path to education than the 
established norm. We did not have a pattern to follow, we fought with our inner selves to set the highest goals, and we did not stop until we 
both achieved and surpassed them. Together with the Transylvania College Family, we all grew up to change the face of education in Romania 
and knowing that I had even the tiniest contribution in altering the status quo, will forever be my proudest achievement. 

Thank you, Transylvania College, for 25 years of excellence in education. 
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Eu și Transylvania College nu avem un trecut prea lung împreună, dar cei doi ani pe 
care i-am petrecut la liceu aici au fost cei mai frumoși ani de școală din viața mea. 

În timpul petrecut aici am învățat atât de multe lecții valoroase, pentru care voi 
rămâne veșnic recunoscătoare. Am nenumărate povești de împărtășit, dar îmi voi 
folosi pagina din carte pentru a mulțumi școlii Transylvania College.

Când m-am mutat în România nu vorbeam limba, eram îngrijorată de ideea de a 
locui în internatul Transylvania College, cu oameni necunoscuți și eram absolut 
copleșită de ce îmi oferea Clujul. Localitatea mea natală este un orășel din Germania 
și deși locuisem în mai multe țări până la acea vârstă, eram totuși foarte timidă și 
nesigură pe mine. Dar Transylvania College m-a ajutat să-mi găsesc zona de confort 
și să mă simt încrezătoare încă din primele clipe. 

În fiecare zi de abia așteptam să îmbrac uniforma școlii, să vin la ore și să-mi văd 
colegii și profesorii. Dar ce mă entuziasma cel mai mult era posibilitatea de a studia 
doar subiectele alese de mine, care mă interesau cel mai mult. Transylvania College 
a fost singura școală care mi-a oferit această oportunitate, devenindu-mi astfel 
evident că fusese o alegere excelentă să mă înscriu aici.

Am iubit orele de sociologie, care s-au transformat în lecții de viață revelatoare 
despre societatea noastră. Sau orele de psihologie, care ne-au înnebunit cu cititul 
despre Sigmund Freud și studiile sale. Am putut chiar să-mi trec examenele de nivel 
A în schi, ceea ce mi-a dat șansa de a călători în regiuni muntoase peste tot în 
România și Italia cu profesorii de sport. 

Datorită Transylvania College și organizației Round Square am ajuns în Singapore, 
prima mea vizită în Asia. Și pe viitor, mulțumită Simonei Baciu, îmi voi rula 
întotdeauna hainele în valiză în loc să le împătur, pentru economie de spațiu. 

Când am ajuns la această școală nu mi-am imaginat niciodată că fața mea va fi 
întipărită pe #funnymoney, care au circulat ca și bancnotă în săptămâna My Global 
Money. Și nici nu am crezut că voi ajunge prima fată căpitan de casă, la Golden 
Eagles House.

Această școală mi-a oferit nenumărate oportunități, m-a încurajat să realizez cu 
mult mai multe decât aș fi crezut posibil, m-a învățat cum să descopăr și să dezvolt 
liderul din mine și mi-a deschis atât de multe uși pentru viitor. 
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Una peste alta, sunt foarte fericită și onorată să fac parte din aniversarea de 25 de ani a Transylvania College. De abia aștept evenimentele 
viitoare și voi reveni mereu cu drag la reuniunile, festivitățile de absolvire și ceremoniile organizate de școală.  Grație Transylvania College am 
descoperit o comunitate primitoare, prieteni pe viață și un loc pe care-l pot numi acasă. 

#mulțumescTC 

E N

Transylvania College and I don’t have a long history together, but the two years I spent there, during high school, were the best school years 
of my life. 
 
During the time spent here, I learned so many valuable lessons, for which I will forever be grateful. I have countless stories to tell, but I would 
like to use my pages in this book to thank Transylvania College.
 
When I moved to Romania, I did not speak the language, I was anxious of living in the Transylvania College boarding, with people I did not 
know, and I was overwhelmed by what Cluj had to o�er. I come from a small town in Germany, and even though I lived in di�erent countries 
throughout my life, I felt very shy and unsure. Transylvania College helped me feel comfortable and confident from the first moment on. 
 
Everyday I was excited to wear the uniform, to come into class, meet my friends and teachers. But what excited me most was the ability to 
study the subjects that I chose myself and was really interested in. Transylvania College was the only school that gave me this opportunity, so 
it was obvious for me that this school was an excellent choice.
 
I loved the Sociology classes, which turned into eye-opening life lessons about our society. Or the psychology classes, which made us all go 
crazy reading about Sigmund Freud and his studies. I was even able to take my A-Levels in skiing, which gave me the opportunity to travel to 
snowy mountains all over Romania and Italy with my Physical Education teachers. 
 
With Transylvania College and Round Square, I also travelled to Singapore, which was my first trip to Asia. And thanks to Simona Baciu, I will 
forever roll my clothes, instead of folding them into my suitcase, to save space. 
 
When I came to this school, I never imagined my face being printed on #funnymoney to go around as currency during My Global Money 
Week. Nor did I believe that I would become the first female house captain of the Golden Eagles. This school has given me so many opportu-
nities, encouraged me to do so much more than I believed I could, taught me how to find and grow the leader in me, and opened so many 
doors for me in the future.  All in all, I’m very happy and honoured to be part of Transylvania College’s 25 year anniversary. I can’t wait for the 
upcoming events and will always enjoy coming back to the reunions, graduations and ceremonies.  Thanks to Transylvania College, I found a 
welcoming community, friends for life and a place a can call home. 

#thankyouTC  

  39



R O

Călătoria mea la Transylvania College a început în vara anului 2006. Tocmai 
absolvisem ciclul primar la Școala generală „George Barițiu” din Jucu și văzându-mi 
rezultatele promițătoare învățătoarea m-a îndemnat să aplic pentru o bursă la 
Transylvania College. Îmi aduc încă aminte de acel prim moment când am pășit în 
curtea micuță, dar deosebit de primitoare a clădirii care atunci era cunoscută drept 
Școala Internațională din Cluj. Eram copleșită de teamă la gândul că urma să dau 
examenele de admitere, dar în scurt timp acest sentiment negativ a fost rapid 
înlocuit de entuziasm. M-am liniștit după ce am cunoscut câțiva profesori, deoarece 
atitudinea lor primitoare și caldă m-a făcut rapid să mă simt ca acasă.  

Au trecut mulți ani de atunci, dar acea senzație inițială, că aparțin acelui loc, doar s-a 
intensificat în cursul celor opt ani pe care i-am petrecut învățând la Transylvania 
College. În tot acest timp, nu doar că am obținut rezultate școlare deosebite, dar 
m-am dezvoltat ca și persoană, având șansa de a mă descoperi pe mine însămi. 
Faptul că am făcut parte din prima generație care a absolvit liceul la Transylvania 
College și care a dat examenele IGCSE și A level a însemnat că am învățat cum să 
navigăm acest sistem alături de profesorii noștri. Acest proces de învățare, bazat pe 
colaborare, a încurajat dezvoltarea unor legături care au devenit mult mai mult decât 
simple relații elev-profesor, transformând Transylvania College într-o comunitate 
strânsă. O comunitate asemenea unei familii. O familie care a fost întotdeauna 
alături de mine în momentele grele, fie pe plan școlar, fie personal, și care m-a 
învățat inclusiv cum să accept și să îmbrățișez povestea propriei mele vieți. Tot acest 
sprijin m-a ajutat să devin persoana de astăzi.   

În ceea ce privește modul în care își pregătește elevii pentru universitate și viitorul 
mediu de lucru, Transylvania College și-a concentrat mereu eforturile pe extinderea 
acelor programe și inițiative care dezvoltă aptitudinile esențiale. Participând la 
programe precum prefectul școlii, consiliul Round Square sau la diverse experiențe 
de lucru mi-am dezvoltat competențele și am devenit un candidat mult mai bine 
pregătit pentru viitoarele oportunități academice și profesionale. De asemenea, prin 
mediul de studiu susținător și flexibil pe care-l promovează, Transylvania College 
abordează în mod individualizat procesul de învățare. Posibilitatea de a-mi alege 
discipline A Level, în funcție de punctele mele forte, m-a încurajat să-mi ating 
potențialul maxim. Am reușit astfel să intru și ulterior să-mi finalizez cu rezultate 
deosebite studiile în Administrarea afacerilor la Universitatea Heriot Watt din 
Scoția. Această realizare nu ar fi fost posibilă fără Transylvania College, care mi-a 
deschis orizontul posibilității de a studia în străinătate, și fără Miss Simona, care mi-a 
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obținut sprijinul financiar necesar pentru primul an de studiu.

În concluzie, Transylvania College a jucat un rol major în dezvoltarea mea personală și profesională, învățându-mă că orice e posibil prin muncă 
și susținându-mă în toate realizările mele. Pentru mine, Transylvania College este mult mai mult decât o școală, este o parte din mine și va avea 
mereu un loc special în inima mea.

E N

My journey at Transylvania College started in the summer of 2006. I was a primary school graduate with promising results from ‘George 
Baritiu’ School in Jucu, which made my teacher encourage me to apply for a scholarship at Transylvania College. I still recall the first time I set 
foot into the small, but extremely welcoming courtyard of what back then used to be known as The International School of Cluj. I was 
overwhelmed with anxiety at the thought of facing the admission tests, however this negative feeling was quickly overcome by excitement. 
Meeting several teachers put my mind at ease, as their welcoming and caring attitude quickly made me feel like I belonged.  

Many years have passed since that moment, but that initial feeling of belongingness only increased over the eight years I spent as a student 
at Transylvania College. In the course of this time, I not only achieved academic accreditations, but I also developed as a person and discovered 
myself, growing alongside the school. Being the first generation to finish high school at Transylvania College and pioneer the IGCSE and A 
level exams meant learning how to navigate this system, side by side with teachers. This collaborative learning encouraged building relation-
ships that go beyond the teacher-student rapport, making Transylvania College a closely-linked community. A community resembling a 
family. A family that has always been there for me in times of need, in both academic and personal matters, including teaching me to accept 
and embrace my life story. All this support helped me become the person I am today.   

In terms of preparing its students for university and working environments, Transylvania College has always been looking to improve the 
availability of programmes and initiatives that nourish essential skills. Involvement in programmes such as: school prefect, Round Square 
committee or work experience placements broadened my skill range, making me a more successful candidate for further study and job oppor-
tunities. Furthermore, the nurturing and flexible study environment promoted at Transylvania College takes an individualistic approach to 
learning. Having the option of choosing A Level subjects which were in congruence with my strengths empowered me to achieve my full 
potential. It enabled me to obtain a place and then graduate in Business Management with Enterprise with Honours of the First Class from 
Heriot Watt University in Scotland. This accomplishment would have not been possible without the help of Transylvania College in opening 
the possibility to study abroad and Miss Simona in securing financial support for the first year of study.

In conclusion, Transylvania College played a major role in my development as a person and as a professional, teaching me that everything is 
achievable if you work hard enough, and supporting me in the process. Transylvania College is more than a school to me, it is a part of who I 
am and will always have a special place in my heart.
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M-am înscris la Transylvania College în februarie 2005 în speranța obținerii unei 
educații care ar fi fost altfel inaccesibilă în orice altă instituție. Am absolvit în 2016, 
după 12 ani minunați care m-au modelat în persoana de astăzi. 

După terminarea liceului, mi-am continuat studiile la facultate tot aici, în Cluj-Na-
poca, cu dublă specializare în psihologie și pedagogie, urmând să absolv anul acesta. 

După mai puțin de un an, m-am întors la Transylvania College, dar într-o postură 
absolut diferită decât înainte. În prezent, lucrez ca și profesoară, în aceeași școală în 
care am învățat toată viața mea, sperând că voi putea ajuta și pe alții să crească și să 
înflorească în același fel ca mine, studiind materiile care m-au interesat și concen-
trându-mă pe pasiunile și competențele mele. 

Am descoperit astfel o lume diferită de învățat și predat, un loc unde fiecare poate fi 
diferit, dar acceptat și iubit pentru cine este. Copiii sunt încurajați să-și urmeze 
visurile și să învețe ceea ce consideră că e important pentru ei, într-un mod în care să 
poată înțelege pe deplin și să aplice cunoștințele dobândite în viața reală. Exact ca și 
mine. 

Venind dintr-un loc unde talentul meu artistic și înclinația spre desen mi-au fost 
interzise, aici am găsit tot sprijinul și entuziasmul necesar pentru a-mi dezvolta 
această abilitate și a o scoate la lumină, chiar dacă nu are prea mare legătură cu ce am 
studiat la facultate. 

Am fost încurajată să mă implic în diverse activități extra-curriculare, am avut ocazia 
de a participa în programul de experiență de lucru în timpul anilor de liceu, fapt ce 
mi-a permis să explorez și să descopăr calea pe care vreau s-o urmez în viață.

În calitate de profesor, consider că cei mici trebuie să crească într-o școală unde se 
simt iubiți și îngrijiți, unde au profesori care să-i îndrume în procesul de învățare nu 
să le stea în cale, sau să vorbească peste ori să strige la ei. Îmi pasă mult de bună starea 
lor emoțională și încerc să mă adaptez la nevoile și sentimentele lor, întocmai cum au 
făcut-o profesorii mei cu mine. 

Sunt extrem de fericită că am avut ocazia de a învăța aici și mai ales că pot preda și 
evolua, iubind și având grijă de noile generații.
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I joined Transylvania College in February 2005, in the hope of receiving an education that I could not otherwise get in another institution. In 
2016, I graduated here, after 12 wonderful years that made me the person I am today. After finishing high school, I went to university here, 
in Cluj-Napoca, double-majoring in Psychology and Teaching, which I will be finishing this year. 

After less than one year, I came back to Transylvania College, having a completely di�erent role than before. I am currently working as a 
teacher in the same place I have been taught my whole life, hoping to help other children grow and flourish in the same way I did, pursuing all 
my interests and playing to my strengths. I have found a completely di�erent world of studying and teaching here, a place in which everybody 
can be di�erent and accepted, loved for whoever they are. Children are encouraged to follow their dreams and study what they feel is import-
ant for them in a way they can fully understand and apply it in the real life. And so was I. 

Coming from a place where my artistic talent and drive towards drawing were banned, I found here full support and enthusiasm that allowed 
me to develop this skill and put it to good use, even though it didn’t have much to do with what I was planning on studying further at university. 
I was encouraged to take part in di�erent kinds of extracurricular activities, was given the chance to do work experience in high-school, which 
allowed me to explore and discover what I would like to do further in life.

As a teacher, I believe children should grow up knowing they are loved and cared for in school, knowing they have teachers who are here to 
guide them through the educational process, rather than stand in front of them, talk and shout at them. I care about their emotional well-be-
ing and try to adapt to their needs and feelings, just as my teachers did with me as a student. 

I am very happy to have had the opportunity to study here, but also to teach here and further improve myself, love and cherish the new gener-
ations.
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Viața are un mod ciudat de a face lucrurile să funcționeze în cele din urmă ... chiar 
dacă nu vedem sau nu înțelegem acest lucru de la bun început.
În timpul unui stagiu practic într-o bibliotecă publică din SUA, având perspective 
profesionale foarte bune, am hotărât totuși să nu mă stabilesc în străinătate, ci să mă 
întorc acasă. După ce am luat decizia, am căutat diverse companii internaționale 
prezente în Cluj pentru a găsi un loc de muncă.
Era februarie 2008 când m-am „întâlnit” pentru prima dată online cu Transylvania 
College și cu Simona Baciu. Cu cât citeam mai mult despre Transylvania College, cu 
atât am început să înțeleg că oferă o perspectivă diferită asupra educației, atât 
pentru elevi, cât și pentru personal. Acest lucru mi-a trezit curiozitatea, interesul și 
intenția de a aplica pentru un loc de muncă în cadrul organizației.
În mod neașteptat, obiectivul meu de a lucra pentru Transylvania College s-a schim-
bat din cauza unei oferte de muncă primite de la un prieten. A fost o decizie pripită, 
pe care am acceptat-o prea ușor, fără să mă gândesc dacă acel loc de muncă se 
potrivește cu adevărat cu interesul, motivația și aspirațiile mele profesionale. Având 
anterior două experiențe de muncă într-un mediu universitar și predând ESOL în 
străinătate, domeniul agricol al ONG-ului pentru care lucram era nu doar o zonă 
opusă, care nu avea nimic de-a face cu educația, dar era ceva care cu greu mă motiva 
sa mă trezesc dimineața. 
Eram atât de nefericită, încât mi-a afectat sănătatea. Acesta a fost punctul de 
cotitură, când am decis să mă înscriu la un Masterat în Managementul Resurselor 
Umane, deoarece am vrut să înțeleg pe deplin de ce nivelul meu de satisfacție în 
muncă este diferit de la un mediu de lucru la altul. Nu este o surpriză faptul că titlul 
lucrării mele de disertație a fost „Satisfacția în muncă”. Masteratul m-a ajutat să 
înțeleg și să văd clar impactul pe care munca îl are nu doar la nivel profesional, dar și 
personal asupra unui individ. Deci, ce am făcut în continuare? Deloc surprinzător, 
mi-am dat demisia și mi-am depus personal o mulțime de CV-uri la diferite organi-
zații, printre care și Transylvania College. Abordarea mea a fost percepută drept 
neobișnuită și intimidantă de către reprezentanții unor companii, care m-au întrebat 
dacă există un anume „cineva” pe care îl cunoșteam la departamentul de resurse 
umane. Foarte dezamăgită de modul în care oamenii înțelegeau abordarea mea în 
a-mi căuta un loc de muncă, am ajuns la recepția Transylvania College. Nu o voi uita 
niciodată pe Mirela, care mi-a luat atât CV-ul, cât și scrisorile de recomandare, 
mulțumindu-mi pentru interesul meu în Transylvania College și m-a asigurat că 
documentele vor fi înmânate Managerului de Resurse Umane; atitudinea recepțio-
nerei mi-a întărit nu numai convingerea că această școală internațională face lucruri-
le în mod diferit, dar, de asemenea, mi-a sporit speranțele că aș putea avea o șansă să 
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lucrez acolo. Era noiembrie 2012, iar în februarie 2013 Diana Vancea m-a chemat la un interviu. A trebuit să trec de 3 interviuri diferite pentru 
funcția de Consilier Universitar, o poziție al cărui obiectiv principal este de asigurarea că personalitatea studenților, interesele, motivația și 
educația se potrivesc cu licența aleasă și locul de muncă viitor, într-un asemenea mod încât satisfacția de la locul de muncă să prevaleze.
Așa a început călătoria mea alături de Transylvania College. În ultimii cinci ani, datorită job-ului m-am dezvoltat atât personal, cât și profesional 
și simt că această dezvoltare este un proces continuu, care mă face să mă trezesc cu ușurință în fiecare dimineață, deoarece fiecare zi este o 
nouă zi pentru învățare, provocări, găsirea de soluții și satisfacția de a ajuta elevii să-și descopere „scânteia”, pentru a studia pentru licență și 
pentru ceea ce îi bucură cel mai mult, astfel încât să își aleagă un loc de muncă pe care îl îndrăgesc.

E N

Life has an odd way of making things work out in the end… even though we neither see it, nor understand it from the very beginning.
While I was doing an internship in a US public library, having very good professional perspectives, I still decided not to settle down abroad, but 
to return home. Since my decision was taken, I searched for di�erent international companies in Cluj in order to look for a job.    
It was February 2008 when I first ‘met’ online Transylvania College and Simona Baciu. The more I started to read about Transylvania College, 
the more I understood that it o�ers a di�erent perspective on education, for both students and sta�. This aroused my curiosity, interest and 
intention to apply for a job within the organisation.  

Unexpectedly, my objective to work for Transylvania College changed due to a job o�er that I received from a friend. It was a hasty decision, 
which I accepted too easily without thinking if the job was something that really matched my interest and motivation or career aspirations. 
With two previous working experiences in a university environment and having taught ESOL abroad, the agricultural field of the ONG I was 
working for was not only an opposite area that had nothing to do with education, but something which made to hardly want to wake up in the 
morning. I was so unhappy that it started to a�ect my health. That was the turning point, when I decided to do a Master’s degree in Human 
Resource Management, as I wanted to fully understand why my level of work satisfaction was di�erent from one work environment to anoth-
er. It will not be a surprise to mention that the title of my dissertation was ‘Work Satisfaction’. The Master’s degree made me understand and 
see clearly the impact that work has on an individual, not only on a professional, but also on a personal level. So, what did I do next? Not at all 
surprisingly, I quit the job I had and personally went to submit a bunch of my CVs to various organisations, among which was Transylvania 
College. My approach was perceived quite unusual and intimidating by some companies’ representatives, who asked me if there was a certain 
‘someone’ whom I knew in the HR Department. Really disappointed to see what people took from my approach to look for a job, I arrived at 
Transylvania College’s Reception. I will never forget Mirela, who took my CV and recommendation letters, thanked me for my interest in 
Transylvania College and assured me that the documents would be handed in to the HR Manager; the receptionist’s attitude reinforced not 
only my belief that this international school does things di�erently, but also increased my hopes that I might have a chance of working there. 
It was November 2012 and on February 2013 Diana Vancea asked me to come in for an interview. There were 3 di�erent interviews I had to 
pass for the position of University Adviser, a position whose primary goal is to make sure that the student personalities, interests, motivation 
and academics match their chosen undergraduate degrees and future jobs in such a way that job satisfaction prevails.

This is how my journey with Transylvania College started. For the past five years my job has developed me both personally and professionally, 
and I feel that this development is an ongoing process, which makes me wake up easily every morning, as every day is a new day of learning, 
challenges, finding solutions and satisfaction of helping students to discover their ‘spark’, in order to study for their bachelor degrees what they 
enjoy the most and eventually choose a job they love.
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Era o foarte bună prietenă de-a mea, o persoană cu care am împărtășit anii de școală 
și visurile mele, o persoană cu adevărat inteligentă și demnă de încredere, Delia. Vocea 
ei era clară, încurajatoare și sigură. Așa că am decis să o urmez. Mai, 2000.
M-a adus la directoarea tânără și îndrăzneață a unei grădinițe private, care era în 
căutarea unei învățătoare sau profesor pentru școală primară. În incintă, nicio școală. 
Numai o groapă uriașă în pământ, alături de clădirea principală în care „copii fericiți”, 
de grădiniță, învățau și se distrau. „Aici va fi sala ta: clasa întâi” a spus Miss Simona. 
„Vom începe în septembrie”.
„Cum ți-ar plăcea să fii prima învățătoare a unei școli private, un pionier?”- cu 
siguranță, întrebarea a sunat ca o provocare ... și eu sunt o persoană care iubește 
provocările ...
Cu cât mă gândeam mai mult la această idee, cu atât mai dornică deveneam. Eram 
extrem de mulțumită la școala unde lucrasem anterior și credeam în filozofia ei, dar 
cea nouă promitea și mai multă libertate, uși deschise creativității și explorării.
Nu a fost întotdeauna ușor. Găsirea direcției necesită timp și efort, viziune și leader-
ship, motivație puternică. Lucrul în echipă este esențial. Eram o mână de oameni, ca o 
familie mică, sprijinindu-ne unii pe alții și crezând în scopul nostru, în visul nostru 
comun. Deschiși pentru a explora noi înșine, în același timp creând noi experiențe 
pentru copii.
Îmi amintesc momente deosebite: 
Toamnă, o zi ploioasă - scriind povești despre nucul rămuros din afara ferestrei clasei, 
făcându-l să pară atât de real, ca și cum arborele ar fi fost unul dintre noi, împărtășin-
du-și gândurile și sentimentele sale tomnatice cu elevii. 
Proiect - o lungă excursie imaginară în India, învățând despre cultura acestei țări, apoi 
punând întreaga poveste pe scenă, într-un spectacol complex. 
O lecție de matematică, cu toate mămicile invitate și un moment amuzant cu o fetiță 
blondă cu ochi albaștri. O carte de poezii “Pentru mama” - emoții atât de puternice, 
zâmbete, lacrimi și îmbrățișări.
Bunici în sala de clasă, împărtășind cu noi timp și dragoste, povești de viață, amintiri 
dintr-un trecut valoros. Scrisori, cozonaci…
Proiectele de lectură și târgul final, cu copii, dascăli și părinți costumați în personaje, 
distracție și dans în curtea școlii într-o zi însorită de iunie, plină de copilărie și de 
culoare. 
Momente de suflet din zeci de tabere de explorare și aventură cu elevii școlii primare - 
învățând despre rădăcinile noastre, cine suntem, de unde venim - sau călătorii în 
străinătate - Roma, Washington … și chiar vacanțe împreună, în Creta, de exemplu… 
unele din cele mai dragi amintiri…
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Am fost mai mult decât s-ar putea visa despre relația profesor-elev-părinte: am fost o familie mare cu „copii fericiți” :)
Puteți să credeți că visul nostru inițial nu numai că a devenit realitate, dar a crescut atât de mult? Este real, am făcut-o. ÎMPREUNĂ. Niciunul 
dintre noi nu ne-am fi putut imagina în acel moment că putem ajunge azi aici, că putem realiza mult mai mult - când visul nostru, la vremea 
aceea, părea deja atât de aventuros și atât de îndrăzneț.
S-a dovedit a fi o călătorie grozavă! Un sfert de secol plin de aventuri, de provocări, de bucurie și de realizări. Sunt fericită și mândră. Mă simt 
împlinită și îmbogățită. Sunt recunoscătoare. Este visul fiecărui învățător dedicat și l-am trăit.

E N

She was a very good friend of mine, a person with whom I shared school years and dreams, a really smart and trustworthy person, Delia. Her 
voice sounded clear, encouraging and self-confident. So I decided to follow her. May, 2000.
She brought me to her young and daring director, founder of a private kindergarten, who was looking for a primary school teacher. No school. 
Only a big hole in the ground, next to the main building where kindergarten-aged ‘happy kids’ were learning and having fun. ‘Here you will 
have your grade 1 classroom’ said Miss Simona. ‘We will start in September’.
‘How would you like to be the first primary teacher of a private school? To be a pioneer?’ It definitely sounded like a challenge … and I am a 
person who loves challenges. The more I thought about it, the more eager I became. I loved my previous school and its philosophy, but the 
new one was promising even more freedom, doors opened to creativity and exploration.  
It wasn’t always easy. Pathfinding takes time and e�ort, vision and leadership, strong motivation. Teamwork is essential. We were a handful of 
people, just like a small family, leaning on each other and believing in our common goal, in our common dream. Open to new experiences for 
ourselves, creating new experiences for the students. 
I remember many great moments: 
Autumn, rainy day - writing stories about the big nut tree outside our window, making it so real as if the tree was one of us, sharing its autumn 
thoughts and feelings with the students. 
Having a semester long imaginary trip to India - learning about its culture, putting the whole story on stage, in a great and complex show. 
A Maths class, with all the mothers invited and a funny moment with a blond, blue-eyed little girl. Writing a book of poems for our mothers 
and reading them together – emotions running so high, smiles, tears, and hugs.  
Grandparents coming to our class - quality time and so much love, telling stories about a valuable past, sharing memories. Letters and cakes…
The reading projects and the big celebration fair, with all of us dressed in our characters’ costumes, having fun and dancing in the school yard 
on a summer, sunny, childish and colourful day. 
Memorable moments in more than thirty adventure camps with primary school students - learning about our beautiful country, about our 
roots, who we are, where we come from. 
Study trips abroad - Rome, Washington … and even vacations together -exploring Crete and having so much fun. We were more than one 
could dream about teacher-student-parent relationship: we were a big family with ‘happy kids’ :)
Can you believe that our initial dream not only became reality, but also grew so much? It’s real, we did it. TOGETHER. None of us could have 
imagined at that time that we can reach here today, that we can achieve so much more - when our dream, at the time, seemed so bold, so 
adventurous and so daring.
It proved to be a great journey!  A quarter of a century full of adventure, full of challenges, but also full of joy and accomplishments. I am happy 
and proud. I feel fulfilled and enriched. I am grateful. It’s every dedicated teacher’s dream and I have lived it. 
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A fost o zi călduroasă de iulie, era ultima zi când ne-am văzut cu colegele de la 
colegiu. O colegă avea un anunț decupat dintr-un ziar, o grădiniță își căuta profesor 
de limba engleză. Ne-am dus amândouă să ne interesăm, am fost programate la 
interviu. Am fost programată ultima, în ultima zi de interviuri (nici nu am crezut că 
voi ajunge la interviu).  

Clădirea pe vremea aceea era pe str. Plugarilor, o clădire nouă, modernă, mi se părea 
foarte mare, dar în același timp primitoare. Era primul meu loc de muncă la noi în 
țară. Mai lucrasem înainte în Germania ca și voluntară și semăna foarte tare cu locul 
acela. Aveam emoții mari, urma să am primul meu loc de muncă adevărat. Sala unde 
aveau loc interviurile era sala profesorală de la etajul 2, iar când am intrat m-au 
întâmpinat 4 persoane, care nu erau altele decât Simona, Delia, Diana și Victor. 
Aveam emoții foarte mari, dar ei au fost foarte drăguți și acest lucru mi-a dat curaj. 
Am fost invitată să țin o activitate, după care urma să primesc un răspuns. A doua zi 
am ținut activitatea la grupa Dianei, grupa pregătitoare. Tema era despre dinozauri și 
nu uit niciodată ce interesați erau copiii. Acea grupă de copii a terminat acum 3 ani 
la noi în școală. Da, a trecut mult timp de atunci... Am fost angajată și în tot acest 
timp am simțit cât de mult contează cu cine lucrezi împreună. Colegii m-au sprijinit 
tot timpul, conducerea instituției a fost la fel alături de mine și în clipele mai grele ale 
vieții. Când am avut nevoie de mai mulți bani, mi s-au oferit și alte sarcini, la alegerea 
mea, pe care le îndeplineam cu drag. Unele dintre aceste activități au fost Clubul de 
Maghiară și Clubul Juniorilor. Împreună cu fosta noastră colegă Magda Bodea am 
pornit Clubul Juniorilor, bineînțeles sub atenta îndrumare a Simonei Baciu. Ambele 
cluburi s-au dovedit a fi un succes adevărat, deoarece și-au continuat activitatea 
mulți ani. Printre acei copii s-au numărat foarte mulți care anul acesta școlar vor 
termina liceul. Prima mea generație de copii a terminat anul trecut liceul, s-au făcut 
copii mari, frumoși și deștepți, o generație curajoasă, care sunt sigură că va reuși să 
facă o schimbare în lumea asta, oriunde s-ar afla ei. 

De-a lungul anilor am participat la foarte multe cursuri, ținute la noi în instituție, în 
alte orașe sau țări. În tot acest timp am căutat să învățăm lucruri noi, inovatoare și 
ceea ce am făcut a fost ceva deosebit. 

După o vreme, am hotărât că trebuie să încerc și altceva în viață și m-am angajat în 
comerț, mi-am încercat norocul și în alte domenii, dar mi-am dat seama că locul 
meu este în învățământ, dar nu oriunde ci la noi, la Happy Kids. M-am întors și de 
atunci sunt tot aici, am trecut prin multe împreună, am avut suișuri și coborâșuri, dar 
când aparții unei echipe câștigătoare știi că poți să ai încredere că viitorul este unul 
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frumos și luminos.

Am uitat să vă spun că am început această aventura în 2002-2006 și am continuat din 2010 până în zilele noastre. Glumește lumea cu mine 
că voi pleca în pensie de aici, poate așa va fi, vom vedea, revin la următoarea aniversare cu noutăți.

E N

It was a warm day in July, the last day when my university colleagues and I saw each other.  One of them was carrying a job advert cut out from 
a newspaper—a kindergarten was looking for an English teacher. We both went to the address to see what it was about and were both sched-
uled for an interview. I was the last one on the last day of interviews (honestly thought I wouldn’t even get to take the interview).  

Back then, the kindergarten was located on Plugarilor Street in a new, modern building which seemed quite large, but at the same time 
welcoming. It was my first work place in Romania. I had worked before in Germany, as a volunteer, and the building resembled that place a lot. 
I was really nervous, I was about to have my first ever real job. The interviews were held in the Teacher’s Lounge on the 2nd floor and when I 
stepped into the room, four persons greeted me, none other than Simona, Delia, Diana and Victor. I was still quite nervous, but they were all 
very nice and this encouraged me. I was asked to carry out an activity in class and afterwards I would be informed whether I got the position 
or not. The following day I held the lesson in Diana’s class, the preparatory year. The lesson was on dinosaurs and I will never forget the 
children’s level of interest in the topic. That class graduated from our school 3 years ago. Yes, it’s been a while since then... I was hired and all 
this time I have realised how much it matters who your colleagues are. They have always been supportive of me, as has the school’s manage-
ment, who’s been there for me in the hardest moments of my life. When I needed more money, they o�ered me additional tasks to choose 
from, which I gladly carried out. Some of these activities were the Hungarian Club and the Juniors Club. Together with our former colleague, 
Magda Bodea, I started the Juniors Club, of course under the careful guidance of Simona Baciu. Both clubs turned out to be quite the success 
story, since they continued their activity for many years. Some of the students graduating this year were among those children in the clubs. 
My first generation of pupils graduated last year. They grew up to become beautiful, smart young adults, a brave generation, and I am certain 
they will make a di�erence in this world, regardless of where they are. 

Throughout the years I attended many training courses, organised in our school or in other cities or countries. We’re always looking to learn 
new, innovative things, and what we have accomplished so far has been outstanding. 

After a while, I decided I needed to try something di�erent in life so I found employment in commerce and then tried my luck in other fields, 
but eventually realised that my place is in education. Nevertheless not just any place, but specifically here, at Happy Kids. I went back and 
have been here ever since. I’ve been through a lot, had ups and downs but when you are part of a winning team you know you can trust the 
future to be bright and clear.

I forgot to mention that I started on this adventure in 2002-2006 and then from 2010 until the present day. People are joking that I’ll retire 
from this place. Maybe I will, we’ll see, I’ll be back though, next anniversary with more news.
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Ne-am oprit în fața unei porți albe, dincolo de gard era un nuc și un cor de voci în 
vacarm. Eram o copilă de 11 ani, fără nicio idee de viitor, într-o altă zi de septembrie. 
Acolo a  început un șir lung de ore, care au devenit zile ce s-au metamorfozat în ani, 
anii în amintiri și amintirile în caracter. 

De cealaltă parte a gardului nu era doar o școală unde mergi în fiecare dimineață, te 
așezi pe un scaun și aștepți să se rupă încă o fâșie de viață. Nu am așteptat nimic, 
niciodată. Totul se întâmpla între acolo și atunci. L-am strâns de mână pe bietul tata, 
el a deschis poarta și l-am urmat înăuntru. Cu ochii deschiși, am depășit prima limită, 
teama de schimbare. Nu știam eu pe atunci cât de multe depășesc oamenii într-o 
viață. Peste tot în jurul meu erau copii, atât de fericiți. Se jucau, cântau, desenau și își 
așteptau rândul. Toți voiau să sară pe trambulină. Mi-am făcut mulți prieteni, am 
crescut împreună și am învățat să trăim. După încheierea anilor de liceu, ne-am 
reîntâlnit cu diverse ocazii sau din pură întâmplare. De fiecare dată când se întâmplă 
o astfel de întâlnire, ai impresia că e un „turning point in life”. Zâmbetele cresc ca și 
tulpinile florilor dintr-un pământ reavăn. Ne privim lung, ca și cum am împărtăși un 
secret. Cred că undeva, în adâncul ființei, știm că suntem profund îndatorați vieții. 
Suntem datori să uităm chipul temerilor noastre printr-o memorie fantomă a 
graniței umane. Cea mai mare teamă e să iei de-a bun un om, un copac sau o zi. Am 
început să visez, nu mă pot opri, vreau să-mi beau visurile până la capăt. 
    
Cu aceeași ochi cu care am văzut atunci poarta albă, opresc mașina în fiecare 
dimineață în față la Transylvania College, îmi iau o secundă, respir adânc și îmi privesc 
elevii de 10-11 ani cum își strâng părinții de mână. În prima dimineață, după ce am 
revenit la Transylvania College în calitate de Teacher Assistant, am reîntâlnit-o pe 
Mihaela Romaniuc, diriginta mea la vremea aceea și colega mea acum. Mi-a urat o zi 
plăcută. În dimineața respectivă am respirat încă odată, mult mai adânc, brusc am 
realizat cât de mult mai am de mers. Nu a fost nevoie să mă obosesc prea tare, am 
privit distanța dintre noi și am perceput-o ca fiind un abis. În următoarea dimineață, 
o întâlnesc din nou, îmi urează o zi plăcută și nu mai văd nicio distanță. 

Distanța era o paradigmă, o piesă de domino. Am lovit-o cu putere, am devenit 
conștientă de existența ei și restul a căzut de la sine. Aici și acum trăiesc într-o altă 
paradigmă. Eu și cu Miss Mihaela suntem la același nivel, alergăm împreună pe 
același drum, egalitatea constă în faptul că nu ne oprim niciodată din a învăța ceva 
nou. 

Îi mulțumesc că este și continuă să mă inspire.
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E N

We stopped in front of a white gate; behind it, there were a nut tree and an ensemble of voices making a racket. I was an 11 year old girl, with 
no idea whatsoever about my future, during just another September day. That’s where a long series of hours began, which turned into days, 
which morphed into years, the years into memories and the memories into character. 

On the other side of the gate it wasn’t just a school where you would go every morning, sit on a chair and wait for another page of your life to 
turn. I’ve never waited for anything, ever. Everything was happening between then and there. I squeezed my poor dad’s hand, he opened the 
gate and I followed him through. With my eyes wide open, I overcame my first boundary, the fear of change. Back then I had no idea how 
many things people overcome during a lifetime. The space around me was filled with kids, who were so happy. They were playing, singing, 
drawing and waiting for their turn. Everybody wanted to jump on the trampoline. I made a lot of friends, we grew up together and learnt to 
live. After graduating high school, we sometimes met for various occasions or just by accident. Every time such a meeting occurs, you feel as 
if it’s a turning point in life. Smiles grow, just like plant stems from a moist soil. We gaze at each other as though sharing a secret. I think some-
where deep inside we know we are deeply beholden to life. We have an obligation to forget the face of our fears through a phantom memory 
of human confines. The greatest fear is to take a person, a tree or a day for granted. I started dreaming and I cannot stop, I want to drink my 
dreams all the way to the bottom. 

With the same eyes with which I gazed at the white gate back then, I pull my car over in front of Transylvania College, I take a second, breathe 
in deeply and watch my 10 and 11-year old students squeezing their parents’ hands. In the first morning after returning to Transylvania College 
as a Teacher Assistant, I ran into Mihaela Romaniuc, my former form tutor and now my colleague. She greeted me, wishing me a good day. 
That morning, I took a second, deeper breath, and suddenly realised how much farther I had to go. There was no need for me to strain myself, 
I just looked at the distance between us and saw it as an abyss. The next morning, I run into her again, she wishes me a good day and I realise 
there is no distance anymore. 

That gap was a paradigm, a domino piece. I hit it strongly, became aware of its existence and the rest went down by itself. Here and now I am 
living in another paradigm. Miss Mihaela and I are at the same level, we travel the same path and the equality between us is represented by 
the fact that we never cease to learn something new.

I thank her for being and continuing to inspire me.
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În fața privirii, mi se deschide panorama unui adevărat campus înconjurat de un parc 
generos şi străjuit de-o parte şi de alta de două clădiri clasice ale unei instituții pe 
care, de altfel, o ştiu prea bine: mă întreb dacă am venit în locul potrivit şi mă 
dumiresc de îndată că, într-adevăr, aceasta este Şcoala Internațională. Geamurile 
înalte permit căldurii solare să întâmpine vizitatorul cu un aer cald, familiar, deşi 
spațiul i-a fost total necunoscut anterior. Rămân plăcut surprinsă de jocul culorilor 
ce zugrăvesc pardoseala şi pereții parterului, de biroul deschis vederii al doamnei 
directoare, dar şi de ascensorul cu oglinzi aflat în fața intrării principale. Mobilierul 
creionează un mediu profesional, cu ținută business, în care, paradoxal, simt că m-aş 
putea simți confortabil. 

Senzația mi se certifică după discuția avută cu Iulia Brătfălean, ce îmi pare a fi un 
profesor dedicat carierei şi o persoană asumată – insistă să îmi cunoască viziunea 
asupra educației, factorii ce m-au determinat să optez pentru cariera didactică şi 
schimbările pe care le văd necesare în sistemul românesc de învățământ. Deloc 
pregătită pentru a desluşi asemenea labirinturi, îi răspund sincer, fără a sta prea mult 
pe gânduri: „Am ştiut dintotdeauna că vocația mă împinge spre catedră; deşi am 
încercat să mă sustrag pentru o vreme, paşii mi s-au îndreptat din nou spre educație, 
dintr-un motiv pe care nu-l ştiu exprima decât aşa cum este, adică simplu: privind 
strălucirea din ochii elevilor mei când intru în sala de clasă, mă cuprinde un sentiment 
de împlinire, ca atunci când te întorci acasă. În privința schimbărilor, nu mă consider 
deloc un profesor deschizător de drumuri ori un mesianic, nu, îmi doresc doar ca 
elevii mei să ajungă să iubească cartea, să citească şi să scrie mult mai bine decât o fac 
eu, să îşi îndrăgească propria limbă şi să poată sesiza incoerențele şi nonsensurile ce 
se aud la tot pasul.” Miss Iulia pare satisfăcută de răspunsurile mele şi îmi lansează 
alte câteva provocări pentru a înțelege dacă sunt un candidat compatibil cu profilul 
şcolii. În sfârșit, îmi comunică programul pentru săptămâna următoare, iar eu mă 
declar mulțumită de dialogul avut. Nu-mi dau seama ce mă entuziasmează, pentru 
început, mai mult: baza materială a şcolii, promisiunea unor colective mici de elevi 
sau, pur şi simplu, schimbarea de la învățământul de stat la cel privat. Cert este că 
după prima întâlnire cu profesorii, devin convinsă că am făcut o alegere înțeleaptă 
acceptând provocarea de a colabora cu Şcoala Internațională – sunt plăcut surprinsă 
de cunoștințele lor pedagogice, într-un limbaj deloc artificial ori mecanic (cu terme-
ni ce-mi erau cu totul străini), dar şi de atmosfera caldă şi familiară în care ne primesc 
şi pe noi. O prezență distinsă îmi reține atenția, prin ținuta elegantă, gesturile uşor 
studiate şi entuziasmul debordant cu care ne întâmpină: colega mea îmi şopteşte că 
dânsa este omul cu viziune datorită căruia ne aflăm aici, Simona Baciu, fondatoarea 
şcolii, o persoană cu un entuziasm debordant şi cu o determinare aproape nefirească 
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nefirească pentru mine, în acea perioadă, de a aduce marea schimbare în educație. 

Nu aveam să realizez decât peste ani că, din această zi, 1 septembrie 2007, povestea şcolii avea să se suprapună cu cea a propriei dezvoltări, 
personale şi profesionale. Dați-mi voie să mă explic mai în detaliu în rândurile ce urmează. La data amintită, ne bucuram de un colectiv de 
aproximativ 35 profesori, azi, suntem peste 100, atunci ne entuziasmam la auzul cifrei de 250 copii, acum, peste 700 de elevi ne calcă pragul 
în fiecare dimineață, din țări şi naționalități dintre cele mai diverse, atunci ne mândream cu o clădire modernă, azi, căutăm posibilități de 
extindere continuă, atunci, ne bucuram de câte un training pe an şcolar, acum, suntem noi un nucleu educațional model, ce oferă celorlalte 
instituții oportunități de cunoaştere şi formare – şi multe altele, căci lista contrastelor ce conturează progresul şcolii s-ar putea întinde pe 
câteva pagini.

Nu vă voi ascunde faptul că alegerea de a colabora cu Şcoala Internațională a fost privită cu suspiciune de majoritatea colegilor mei din 
învățământul de stat, ce considerau angajarea într-o şcoală privată drept o formă subtilă de sclavagism modern. Dar, dincolo de opiniile contra-
dictorii ce, dimpotrivă, parcă m-au motivat să iau această decizie, a existat şi o anume curiozitate, greu de definit, o sete de a cunoaşte ceea ce 
se promitea a fi altfel, un altceva – şi, da, azi, după 11 ani de la începutul primului meu an şcolar în școala ce poartă un nou nume, Transylvania 
College, afirm cu tărie că, într-adevăr, experiența avută aici este una intensă, autentică, de viață trăită din plin. De ce spun asta? Pentru că 
ritmul schimbării şi al progresului este uneori atât de alert, încât nu ți se oferă altă variantă decât aceea de a te dezvolta deodată cu sistemul; 
astfel, profesorul ce activează aici este într-o evoluție permanentă, care îl ajută să îşi descopere şi să îşi testeze potențialul latent şi nevalorificat. 
De pildă, la venirea mea în şcoală, toate sălile de clasă erau dotate cu table tradiționale, dar în scurt timp, acestea au fost înlocuite cu table 
inteligente, conectate la laptopurile profesorilor. Modificarea a impus regândirea tuturor materialelor didactice, acum cu accent pe stimularea 
gândirii şi a creativității prin vizualul din mediul virtual, prin ludicul compatibil cu iPad-ul elevului, ori prin utilizarea unor platforme noi de 
învățare cu multiple beneficii. 

Nimic de zis, imboldul de a ne apropia şi de a utiliza în chip responsabil tehnologia este unul cât se poate de oportun în vremurile actuale, dar 
poate deveni o provocare pentru profesorul de limba română ce îşi visează copiii savurându-şi cărțile recent achiziționate de la librăriile din 
mall-uri. Paradoxal, însă, pe parcursul acestor ani, am cunoscut privilegiul – folosesc termenul fără nicio intenție ironică – de a descoperi şi de 
a valorifica potențialul unor cititori de „cursă lungă”, asumat ancorați în spațiul ficțiunii, curioşi şi mereu doritori de aventură. Alături de ei, am 
încercat sentimente unice şi am cunoscut trăiri ce mi-au remodelat viziunea asupra a ceea ce înseamnă a fi cu adevărat un profesor de succes: 
în timp ce o întreagă literatură de specialitate e preocupată a construi portretul unui profesor de succes prin raportare la numărul medaliilor, 
al premiilor şi alte diplome de felul acesta, anii din cadrul Transylvania College m-au învățat că educatorul care reuşeşte să aducă o schimbare 
în mentalitatea elevilor săi, fiind la rându-i modelat în urma interacțiunii cu elevii lui, se poate declara fericit. Sunt convinsă de faptul că unul 
dintre cele mai mari câştiguri pe care le poate dobândi un profesor este legătura afectivă stabilită cu elevii săi: gândurile aşternute într-o 
scrisoare de rămas-bun la finalul unui ciclu, buchetul de flori în semn de mulțumire pentru zâmbete şi dăruire trimis în timpul unei ore de curs, 
ori salutul peste ani, în timpul unei pauze, se înscriu în galeria satisfacțiilor pe care doar un profesor le ştie prețui cum se cuvine. 

Astfel de poveşti aş trece eu în portofoliul unei şcoli de succes, cu oameni ce şi-au însuşit convingerea că stă în puterea noastră să plantăm 
semințele succesului, să le udăm cu perseverență şi să ne bucurăm de creştere – căci, până la urmă, „când un tânăr creşte frumos, iese parcă 
din strâmbătate o întreagă lume”, după cum afirma filosoful Constantin Noica, în al său Îndrumător pentru tineri din volumul Carte de 
înțelepciune. Îi sunt recunoscătoare şcolii Transylvania College pentru şansa de a fi fost parte la creşterea atâtor tineri frumoşi şi îi urez să se 
bucure de adevăratul succes şi pe mai departe!
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Before my eyes lies the panorama of a true campus, embraced by a generous park and sheltered on both sides by the two classical buildings 
of an institution I know too well: I wonder if I’ve come to the right place and it quickly dawns on me that this indeed is the International School. 
The tall windows let the sun’s warmth greet the visitor with a tender, familiar air, although the space had been completely unknown before the 
visit. I am pleasantly surprised by the dance of the colours covering the flooring and walls of the ground floor, by the headmistress’s open 
o�ce, but also by the mirror-adorned lift in front of the main entrance. The furniture outlines a professional, business-like environment, 
which, paradoxically, makes me feel quite comfortable. And the discussion I have with Iulia Brătfălean only strengthens it further: she seems 
to me as a career dedicated teacher and a committed person—she insists on knowing my vision about education, the factors which led me to 
becoming a teacher and the changes I see as a must in the Romanian education system. Not at all prepared to break down these mazes, I 
answer honestly, without thinking too much: ‘I’ve always known my calling was teaching; despite trying to avoid it for a while, my footsteps 
carried me back to it, for a reason I am not able to express other than how it is, meaning quite simple: when I enter the classroom and see the 
eyes of my pupils sparkle I just get overwhelmed by a feeling of fulfilment; it’s like coming back home. As to changes, I don’t see myself at all 
as a trailblazer or messianic teacher, no, all I wish is for my students to grow up loving the written word, to read and write better than I do, to 
love their own language and to be able to discern the inconsistencies and nonsense one can hear so often.’ Miss Iulia seems satisfied with my 
answers and she throws a few other challenges my way, to see whether I fit in with the school’s profile. Eventually, she informs me of the next 
week’s schedule and I declare myself content with how the discussion went. I cannot yet tell about what I am more excited: the school’s prem-
ises and equipment, the promise of fewer pupils in a class or merely the switch I’m making from public to private education. Nevertheless, 
what’s certain is that after my first meeting with the other teachers I am convinced I have made a wise choice in accepting the challenge to 
work with the International School—I am delighted to see their teaching knowledge, expressed in a language that is far from artificial or 
mechanical (in words I found completely foreign), but also by the warm and familiar atmosphere with which they greet us. I notice a presence, 
distinguished by the elegant attire, slightly studied gestures and exuberance with which she greets us: my colleague whispers to me that she 
is the woman with the vision, the one who made it possible for all of us to be here, Simona Baciu, the school’s founder, a person endowed with 
gushing enthusiasm and, as it seemed to be at the time, an almost surreal determination to bring about a great change in education. 

I wasn’t going to realise it until years later that from that day on, September 1st 2007, the school’s story would overlap with the story of my 
own development, on both personal and professional levels. Allow me to better explain myself. At that time, we were a team of about 35 
teachers, today we are over 100, back then we were happy to hear the number 250 children, now there are over 700 students coming to 
school every morning, from the most diverse countries and nationalities, then we were proud of having a modern building as our headquarters, 
now we are always looking to expand, then we were delighted to attend one training a year, now we have become a model teaching centre, 
providing various opportunities for knowledge and development to other institutions—and so much more, because the list of contrasts 
shaping our school’s progress could easily go on for several pages.

I won’t hide the fact that my choice to come and work with the International School was regarded with suspicion by most of my peers in public 
education, who considered being employed by a private school as a subtle form of modern slavery. But, beyond the opposing viewpoints, 
which seemed to motivate me to make this decision, there was also a kind of hard to define curiosity, a thirst to experience what was promised 
to be di�erent, something else – and yes, today, 11 years after my first school year with the institution, which now goes under a new name, 
Transylvania College, I can firmly state that I have truly lived here an intense, authentic and full experience. Why am I saying this? Because 
sometimes the rhythm of change and progress is so quick that your only option is to develop along with the system; consequently, the teach-
ers who teach here are always evolving, which helps them discover and test their latent and unharnessed potential. For instance, when I first 
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arrived at the school, all the classrooms were fitted with traditional blackboards. Soon after, these were replaced with smart boards, connected 
to the teachers’ laptops. This change dictated a process of rethinking all the teaching materials, which now are oriented towards stimulating 
thought and creativity through the visual of virtual reality, through the ludic compatible with the student’s iPad or through the use of new 
teaching platforms which yield multiple benefits. Nothing to comment here, the drive to get closer to and use technology responsibly is quite 
convenient for the current times, but it may pose a challenge for the Romanian Language teacher who dreams of seeing her students savour-
ing the books recently bought from a bookstore at a mall. Quite unexpectedly though, during these years, I have had the privilege—and I am 
using this word free of any irony whatsoever—to discover and put to use the potential of some avid readers, who chose to remain anchored in 
fiction, curious and always eager to go on an adventure. With them, I have tasted unique feelings and have enjoyed experiences which remod-
elled my vision of what it truly means to be a successful teacher: while an entire specialised literature concerns itself with creating the portrait 
of a successful teacher by counting the number of medals, awards, diplomas and so on received, the years I’ve spent with Transylvania College 
have taught me that teachers who succeed in changing the mentality of their students, while being in turn shaped by the interactions with 
them, can declare themselves happy. I am utterly convinced that one of the greatest gains in a teacher’s life is the emotional connection 
established with his/her students: the thoughts laid down in a good-bye letter at the end of school, the flower bouquet given in class as thank 
you for the smiles and dedication, or the greeting extended years later, during a break, are examples which earn a spot in the hall of satisfac-
tions that only a teacher can properly appreciate. 

These are the stories I would include in the portfolio of a successful school, with people who have mastered the conviction that it lies within 
our power to plant the seeds of success, to diligently water them and to enjoy the growth, because, in the end, ‘when a young man grows up 
properly, it’s like an entire world steps out of crookedness’, as the philosopher Constantin Noica would say in his Guide for Young People, part 
of the Book for Wisdom. I am grateful to Transylvania College for the opportunity to have taken part in the growth of some many beautiful, 
proper young adults and I wish for the school to enjoy its absolute success for years to come!



R O

Am început să predau pentru că am vrut să mă provoc în fața lipsei mele de 
experiență și expertiză în domeniu. Am privit-o strict ca o profesie cu reguli și 
modele clare, un schimb continuu de informații menite să lărgească cunoștințele 
elevilor. Cu toate acestea, la Transylvania College am realizat repede că a fi profesor 
nu este doar o poziție, un titlu în societate ... a fi profesor este cine sunt și am fost 
întotdeauna ... acea parte din mine care a așteptat să fie descoperită și explorată. Nu 
am știut niciodată cum să etichetez exact acest sentiment – cuvântul simplu de 
profesor nu putea explica pe deplin de ce nu pot și nu vreau să-mi separ viața person-
ală de profesia mea, de ce îmi învăț elevii, dar și eu învăț de la ei, de ce au devenit 
parte din familia mea, mă fac să fiu mândră, dar și mă dezamăgesc din când în când, 
de ce pregătirea pentru un examen nu are ca și finalitate a obține cea mai mare notă, 
ci puterea de a ne forma, transformându-ne în ființe mai bune și mai conștiente.
Deci, povestea mea începe în 2012 când am auzit pentru prima dată despre Școala 
Internațională din Cluj. La acea vreme eram în ultimul an la universitate, concentrată 
pe scrierea lucrării de licență privind relația dintre eficiența pieței și lichiditate: cazul 
Bursei de Valori București, analizând o mulțime de cifre și făcând statistici. Un coleg 
și un bun prieten de-al meu mi-a spus despre o poziție disponibilă de profesor de 
economie în școală și m-a convins să aplic. Îmi amintesc și acum ziua interviului - am 
fost uimită de atmosfera prietenoasă, de țestoasele mici de la etajul 1, de coridoarele 
luminoase pline cu panouri colorate, de râsul copiilor mici și de uniformele elegante 
pe care era afișată sigla școlii. Era ceva la ce nu mă așteptam: unde erau fețele 
sumbre și coridoarele fără viață care descriau perfect o școală, cel puțin din 
experiența mea? Acesta a fost momentul în care știam că această școală era specială, 
aspect confirmat și mai târziu.
Am avut emoții în timpul lecției demonstrative, pentru ca predam pentru prima 
dată, să nu mai vorbim de faptul că grupul țintă era format din băieți adolescenți în 
anul 11. Am apreciat întotdeauna oportunitățile oferite de școală, mentalitatea și 
abordarea ei proaspătă. Școala Internațională a fost, probabil, una dintre puținele 
instituții în care nu au analizat experiența anterioară, dar, în schimb, le-a oferit 
tinerilor adulți șansa de a se dovedi, încurajând în mod constant progresul și inovația. 
Astfel am devenit un profesor de economie cu o normă de cinci ore pe săptămână, 
lucrând în același timp ca și asistentă a directorului executiv în timpul primului meu 
an la Transylvania College. Probabil a fost unul dintre cei mai interesanți și mai 
provocatori ani ai vieții mele. Pot să spun cu mâna pe inimă că m-am format ca adult 
și am învățat multe lecții importante. Cu toate acestea, partea cea mai grea a fost 
momentul în care am fost nevoită să aleg între o poziție în învățământ cu normă 
întreagă și o carieră în administrație. Mi-au plăcut ambele poziții, dar eram pe deplin 
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conștientă de faptul că era practic imposibil să fac performanțe alergând după doi iepuri în același timp. Îmi amintesc încă tulburarea, îndoiala 
și disputa dintre rațiune și dorință. În cele din urmă mi-am urmat inima și am ales să fiu profesoară cu normă întreagă, o decizie pe care o 
îmbrățișez pe deplin chiar și acum, după 6 ani.

Anul universitar 2013-2014 a fost primul meu an de predare cu normă întreagă IGCSE & A Level Economics, având șansa de a lucra cu elevi 
de liceu de la Y10 la Y13. Ce îmi amintesc din acele zile? Mult ore de planificare a lecțiilor, implicare în multe activități școlare, efortul de a face 
față stresului de a fi un profesor tânăr care încearcă să surprindă atenția și să obțină respectul elevilor. Apreciez cu adevărat toate provocările 
primite din partea foștilor mei elevi (în special băieții), propriile greșeli și sfaturile colegilor mei, pentru că fără acestea n-aș fi depășit anumite 
temeri și n-aș fi devenit profesorul care sunt astăzi.

Destul de repede mi-am perfecționat tehnicile de predare și mi-am dezvoltat propriul stil. Consider că în clasă, profesorul ar trebui să devină 
un interpret, un artist pe scena sa, care spune „povestea” într-un mod captivant, promovând un mediu sigur și întotdeauna beneficiind de 
ajutor din partea audientei. Îmi amintesc când eram în liceu, eram mereu reticentă să mă exprim ca să nu fiu judecată. Din fericire, vremurile 
s-au schimbat și în prezent educația promovează dialogul, rupând bariera dintre ceea ce este considerat corect și greșit, permițând fiecărui 
individ să-și exprime propria opinie.

În anul universitar următor, 2014-2015, am fost desemnată pe post de dirigintă pentru o generație puternică de elevi, cu realizări academice 
și extra-curriculare incredibile. Împărtășind această frumoasă călătorie cu doi colegi de-ai mei, am devenit brusc părinții a 34 de elevi de liceu. 
Am ajuns să înțeleg mai bine tranziția lor la maturitate, suișurile și coborâșurile, momentele de nebunie completă sau fericire pură, ambiția lor 
de a depăși obstacolele și de a reuși în viață. Prin ei am retrăit frumusețea tinereții.

În același timp mi s-a oferit ocazia incredibilă de a coordona cea de-a 5-a ediție a programului Global Money Week (GMW), programul 
financiar și antreprenorial al Transylvania College, inițiat în școala noastră sub umbrela Child and Youth Finance International. CYFI a luat 
avânt la nivel mondial oferind copiilor și tinerilor din întreaga lume accesul la servicii financiare, sporindu-le gradul de conștientizare privind 
drepturilor economice și dându-le puterea de a-și construi active, investi în propriul viitorul și, în cele din urmă, de a întrerupe ciclul sărăciei. 
Organizarea GMW a fost o mare responsabilitate și încă este (tocmai am sărbătorit ediția a 8-a în acest an, în martie), deoarece proiectul 
transformă o întreagă săptămână școlară, cu diverse activități de educație financiară și antreprenorială, pentru a implica toți studenții și profe-
sorii. Sunt extrem de mândră de toate edițiile, să nu mai vorbim de recunoașterea internațională a proiectului și a inițiativelor noastre, oportu-
nitățile de a întâlni și de a împărtăși cele mai bune practici cu alți profesori, elevi și profesioniști la conferințe și premii internaționale, organizate 
la New York, Stockholm, Londra sau Berlin. Dar ceea ce este cu adevărat uimitor este faptul că văd în fiecare an impactul pozitiv al programu-
lui asupra elevilor noștri și a colegilor lor din alte școli: nu numai că înțeleg conceptele cheie promovate de GMW, dar sunt pregătiți și fericiți 
să le pună în practică prin adoptarea unor obiceiuri sănătoase. Mai mult, elevii implicați în organizarea și coordonarea GMW de-a lungul anilor 
au fost extrem de dedicați și responsabili, promovând școala și programul atât la nivel național, cât și la internațional.

Probabil cea mai interesantă parte a predării este relația frumoasă stabilită între profesor și elevii săi. Sunt atât de norocoasă că am întâlnit în 
acești ani suflete minunate, cu care am împărtășit cunoștințe, experiență și viața. Suntem cu toții parte dintr-o familie mare, cu adevărat 
fericiți să ne întâlnim și să ne reîmprospătăm prietenia. În cele din urmă, aceasta este una dintre cele mai importante valori promovate de 
Transylvania College, una în care cred cu adevărat - mari realizări se obțin prin descoperirea adevăratului tău sine și acest lucru se poate întâm-
pla doar prin interacțiuni sănătoase cu ceilalți, cu profesorii, colegii, părinții și prietenii.
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I started teaching because I wanted to challenge myself against my lack of experience and expertise in the field. I viewed it strictly as a profes-
sion with clear rules and patterns, a continuous exchange of information meant to broaden the students’ knowledge. However, at Transylvania 
College I soon came to understand that being a teacher is not just a position, a title in the society…being a teacher is who I am and have always 
been…that part of me that waited to be discovered and explored. I have never known how to exactly label this feeling - the simple term teacher 
could not fully explain why I cannot and don’t want to separate my personal life from my profession, why I teach my students but I’m also 
being taught by them, why they become part of my family, make me proud but also disappoint once in a while, why the preparation for an 
exam does not have the highest grade as the end in mind but the power to shape us as better and more aware human beings.

So, my story begins in 2012 when I first heard about the International School in Cluj. At the time I was in my final year of university focused 
on writing my Master’s Degree Thesis on the relationship between market e�ciency and liquidity: the case of BVB stock exchange, analysing 
lots of numbers and making statistics. A colleague and good friend of mine told me about an open position of Economics Teacher in the school 
and convinced me to apply. I can still remember the day of the interview - I was amazed by the friendly atmosphere, by the little turtles on 
the 1st floor, the bright corridors filled with coloured boards, little kids’ laughter and elegant uniforms displaying the school’s logo. It was some-
thing that I wasn’t expecting: where were the grim faces and lifeless corridors that used to perfectly describe a school, at least from my experi-
ence?  That was the moment in which I knew that this school was special, aspect also confirmed later on.

I was very anxious during my demo lesson since it was my first time teaching, not to mention the fact that the target group was made of 
teenage boys in Year 11. I have always appreciated the opportunities o�ered by the school, its fresh mentality and approach. The International 
School was probably one of the few institutions that did not look at previous experience but, instead, o�ered young adults the chance to prove 
themselves by consistently encouraging progress and innovation. This is how I became an Economics teacher, teaching five hours per week, 
also working as an Assistant Manager for the Executive Director during my first year at Transylvania College. It was probably one of the most 
exciting and challenging years of my life. I can truly say that it shaped me as an adult and taught me lots of important lessons. Nevertheless, 
the hardest part was the moment in which I had to choose between a full time teaching position and a career in administration. I enjoyed both 
positions, but I was fully aware of the fact that it was practically impossible to perform well by chasing two rabbits at the same time. I can still 
remember the turmoil, the second thoughts and the dispute between reason and desire. In the end, I followed my heart and chose to be a full 
time teacher, a decision that I fully embrace even now after 6 years. 

The academic year of 2013-2014 was my first year of teaching full time IGCSE & A Level Economics, getting the chance to work with high 
school students from Y10 to Y13. What do I remember from those days? Lots of lesson planning, involvement in many school activities, 
coping with the stress of being a young teacher trying to capture my students’ attention and respect. I truly value all the challenges from my 
former students (especially boys), my own mistakes and advice from my fellow colleagues because without these I wouldn’t have overcome 
certain fears and wouldn’t have become the teacher I am today. 

I soon perfected my teaching techniques and developed my own teaching style. I believe that in class the teacher should become a performer, 
an artist on his own stage, who tells ‘the story’ with a twist, promoting a safe environment, always getting help from the audience. I remember 
myself in high school, always reluctant to speak my mind so that I won’t be judged. Luckily, times have changed and nowadays education 
promotes dialogue, breaking the barrier between what’s considered to be right and wrong, allowing each individual to express his/her own 
opinion.  
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The following academic year, 2014-2015, I was assigned as form tutor to a strong generation of students with incredible academic and 
extra-curricular achievements. By sharing this beautiful journey with two colleagues of mine, we became suddenly the ‘parents’ of 34 high 
school students. I came to better understand their transition to adulthood, their ups and downs, the moments of complete craziness or pure 
happiness, their ambition to overcome the obstacles and succeed in life. Through them, I relived the beauty of youth. 

During the same time I was o�ered the incredible opportunity to coordinate the 5th edition of Global Money Week (GMW), Transylvania 
College’s ground-breaking financial and entrepreneurial programme, initiated in our school under the umbrella of Child and Youth Finance 
International. CYFI gained momentum worldwide by providing children and youth around the world with access to financial services, enhanc-
ing their awareness of economic rights, and empowering them to build their assets, invest in their future, and ultimately break the cycle of 
poverty. Organising GMW was a huge responsibility and still is (we have just celebrated the 8th edition this year, in March) since the project 
reshapes an entire school week with various activities of financial and entrepreneurial education to involve all students and teachers. I am 
extremely proud of all editions, not to mention the international recognition of our project and initiatives, the opportunities to meet and share 
best practices with other teachers, students and professionals at international conferences and awards held in New York, Stockholm, London 
or Berlin. But what is truly amazing is the fact that I see each and every year the positive impact of the programme on our students and their 
peers from other schools: not only that they understand the key concepts promoted by GMW, but they are ready and happy to put them 
into practice by adopting healthy habits. Moreover, the students involved in the organisation and coordination of GMW throughout the years 
have been extremely dedicated and responsible promoting our school and programme both nationally and internationally. 

Probably the most exciting part of teaching is the beautiful connection that is established between the teacher and his students. I am so 
fortunate to have met wonderful souls during these years, with whom I’ve shared knowledge, expertise and life. We are all part of a big family 
always really happy to meet and refresh our friendship.  In the end, this is the one of the most important values promoted by Transylvania 
College, one that I truly believe in – great achievement is obtained by discovering your true self and can only happen through healthy interac-
tions with the others, teachers, colleagues, parents and friends.



R O

Era luna octombrie în anul 2000. Îmi aduc aminte că am pășit în incita școlii pentru 
prima oară, având sentimentul distinct că lucrurile urmau să se schimbe în viața mea. 
Era prima zi din ceea ce mai târziu au devenit peste 1400 de zile. 

Era chiar anul inaugurării liceului, cu prima clasă a de a X-a. Aletta, având absolut 
toate aptitudinile de a deveni jurnalistă și scriitoare dacă dorește (încă sunt convinsă 
că narațiunea ei despre fata cu părul roșu ar putea fi dezvoltată într-un roman), 
Walter (cu o cultură generală impresionantă pentru cineva de vârsta lui, un băiat care 
poate vorbi ore în șir pe orice subiect), Laura, cu pasiunea ei pentru cai și un talent 
deosebit pentru scris (povestea ei despre armăsarul negru încă îmi este vie în memo-
rie), Maitena (o sursă inepuizabilă de creativitate la „storytelling”, teatru, arte, 
înscrisă acum la una din cele mai bune școli de design vestimentar din lume, în Paris), 
Mihai (cu altruismul său extraordinar și talentul de a înveseli pe oricine, acum un MC 
de succes), Cristian (care a devenit jucător profesionist de fotbal și dotat cu un nivel 
înalt de empatie), Sander (pasionat de skateboarding și snowboarding – îmi aduc 
aminte cum întotdeauna avea cu el un skateboard mic în mână și încerca mereu 
diverse scheme cu el), aceștia sunt doar câțiva din elevii cu care am lucrat în acel an. 
Am ajuns să lucrez direct cu peste 150 de elevi zilnic, în calitate de profesoară și de 
dirigintă, respectiv cu peste 250 de elevi indirect sau temporar în toți acești ani și da, 
fiecare experiență împărtășită cu ei mi-a lăsat numeroase amintiri.

Lecții, proiecte, roluri jucate de elevi în Echipa de leadership a școlii, 300 de elevi 
care în timp s-au făcut aproape 700, pauze de masă, ședințe, excursii, adunări, 
jocuri, competiții, examene, uniforme, provocări, acreditări, inspecții, toate au avut 
sens odată ce elevii din prima generație de liceu au absolvit și, devenind persoane 
echilibrate și pline de discernământ, au fost admiși la universitățile pe care și le-au 
dorit. Am văzut elevi timizi care au devenit oratori, elevi care nu au desenat sau pictat 
în viața lor cum și-au trecut examenele AS la arte frumoase cu rezultate excelente; 
elevi care au locuit singuri într-un apartament, fiind capabili să-și poarte de grijă și 
să-și gestioneze timpul; elevi care timp de ani de zile au fost considerați dificili și care 
și-au descoperit punctele tari și pasiunile, iar odată ce li s-a asigurat contextul 
necesar pentru a și le exploata și dezvolta au devenit profesioniști de succes; elevi cu 
probleme de învățare care au reușit să le depășească. Pe scurt, am văzut copii care 
și-au atins potențialul și au devenit cine erau meniți să devină. 

Cu toate acestea, totul a căpătat și mai mult înțeles în momentul când a trebuit să 
compun scrisorile de recomandare pentru prima mea generație de absolvenți de 
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liceu, elevi cărora le-am fost dirigintă timp de 5 ani. Imaginea era de o coerență incontestabilă și fiecare propoziție descria o realizare personală 
sau școlară, aptitudinile pe care și le-au dezvoltat și oamenii extraordinari care au devenit aici. Foștii mei elevi studiază acum în domenii precum 
arhitectura, afaceri, artă, jurnalism, inginerie, medicină, creație vestimentară sau mass media la universități europene de top. Văzându-i în 
robele de absolvire, ascultându-le discursurile, toate recitate din suflet, realizând faptul că accesul deplin la educație le-a schimbat viețile aici 
și văzându-le lacrimile sincere, a fost tot ce trebuia cineva să vadă și să audă ca să-și dea seama că totul e realitate, iar că pregătirea școlară, dar 
mai presus de toate, aptitudinile de viață pe care elevii și le dezvoltă aici, iau într-adevăr formă. Este ca și cum ai șansa prețioasă de a vedea unde 
duce cărarea; te cuprinde un sentiment de înviorare. Sunt plină de recunoștință că am putut fi martoră la aceste evoluții în tot acest timp… 

Înțelesul acestui traseu străbătut se consolidează cu fiecare absolvent care ne vizitează și cu fiecare realizare pe care o au, indiferent de mărime 
sau nivel. Anul trecut, prima generație de elevi deja a absolvit și masteratul. Viețile lor continuă, iar sămânța care a crescut în ei cât timp au fost 
la școală devine acum un arbore matur, care își împarte roadele cu toți cei din jurul său. 

E N

It was October 2010. I remember entering the school premises for the first time with a clear feeling that things were about to take a new turn 
in my life. It was the first time out of what came to be more than 1400 days. 

It was the year when the high school opened, with the first class of Year 10. Aletta, with all the skills to become a journalist and novelist if she 
chose to (I still believe her narrative about a red-haired girl could definitely expand to a novel), Walter (with a broad general knowledge for his 
age, a boy who could speak for hours about any topic), Laura with her passion for horses and a wonderful gift for writing (her story about a 
black stallion remained vivid in my memory), Maitena (an inexhaustible source of creativity in storytelling, drama, art, now admitted to one of 
the best fashion design schools in the world, in Paris), Mihai (with his beautiful gift of altruism and of raising anyone’s spirits, now a highly 
successful MC), Cristian (playing professional football, displaying a high level of empathy), Sander (passionate about skateboarding and 
snowboarding - I remember him always holding a miniature skateboard in his hand, trying to do all sorts of tricks), to name just a few from 
each group I worked with that year. I ended working directly, on a daily basis, with more than 150 individual students as a teacher and tutor, 
and indirectly or temporarily with more than 250 during all these years, and yes, each experience with them has unquestionably left many 
memories.

Lessons, projects, students’ roles in the Leadership Team across the school, 300 students becoming almost 700, lunch breaks, meetings, 
trips, assemblies, house games, competitions, exams, uniforms, challenges, accreditations, inspections, everything made sense with the first 
generation of high school students graduating and getting to their dream universities as well-rounded individuals. I have seen shy students 
become public speakers; students that have never drawn or painted in their lives reaching the AS level for Art with excellent results; students 
that have lived by themselves in an apartment being able to take care of themselves and manage their time; students who used to be seen as 
di�cult to manage for years discovering their strengths and passions and receiving the context to develop and bring them to light and now 
being extremely successful in their field of work; students that had learning di�culties but overcoming them. Briefly, I have seen children 
reaching their potential and becoming who they were meant to be. 

Nevertheless, everything has become even more meaningful with my very own first generation of high school graduates for whom I had been 
a form tutor for 5 years, the moment I had to write their letters of recommendation. The picture was undeniably coherent and every sentence 
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was describing a personal or academic achievement, the skills they have developed and how wonderful they have grown here. They are now 
studying in fields such as architecture, business, art, journalism, engineering, medicine, veterinary medicine, fashion design or media at top 
universities in Europe. Seeing them wear the graduation robes and hearing their speeches, all given from the heart, appreciating how full 
access to education here has had a decisive role in their lives and seeing their genuine tears, was everything one should have heard and seen to 
acknowledge that this is real and that the academic preparation but above all, the life skills that students build here, do come to life. It is as if 
you get the precious chance to see where the path leads to; this brings an invigorating feeling. I am therefore grateful to have been here for 
all this time… 

This meaning of this journey is reinforced with every graduate visiting the school and with every achievement they continue to have, irrespec-
tive of the scale and level. Last year the first generation of students have already finished their Master’s Degrees. And their lives go on, with 
the seed that has grown in them while in school becoming a mature tree now sharing its fruit to the ones around them. 
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Dependența muzicală și pasiunea de a fi profesor au venit, sunt sigură, de la tatăl 
meu, care este un profesor de muzică reputat și dedicat. Acest context mi-a dat și 
dorința pentru îmbunătățirea abilităților mele de predare precum și, de asemenea, 
ambiția de a transforma învățarea în sine într-o experiență plăcută pentru toți elevii 
și tinerii pe care îi am în clasele mele. Văd călătoria mea de profesor ca o încercare de 
a aduce o schimbare și o provocare într-un mod de neatins, dar foarte relevant, al 
tinerei generații. Predarea este adesea menționată ca un loc de muncă, uneori ca o 
carieră sau chiar o profesie, dar este mult mai mult decât atât: consider că a fi profe-
sor este un mod de viață sau chiar un mod de a fi. Călătoria profesorului reprezintă 
un angajament pe tot parcursul vieții, nu numai în ceea ce privește nivelul de clasă, 
schimbările curriculare, politica școlară și inovațiile tehnologice, ci pasiunea 
adevărată pentru cunoștințele și abilitățile noi care ne fac mai eficienți atât ca profe-
sioniști, dar mai ales ca oameni.
Călătoria profesorului este plină de încercări, la fel cum ne-am aștepta în timpul 
oricărei aventuri, însă cea mai frumoasă parte a acestei aventuri este construirea 
relațiilor pe care le dezvoltăm cu mulți dintre elevii noștri, părinți, colegi și prieteni, 
dar mai ales construirea drumului spre casa sufletului tău.

În anul 2011 am deschis cu pași timizi poarta Transylvania College, ca și profesor de 
muzică. A fost primul pas spre un nou început al vieții mele ca profesor, mamă și elev. 
M-am trezit într-un mediu stimulativ complet nou, un loc în care au fost prezente în 
fiecare zi oportunități de înțelegere a lumii, o apreciere mai profundă a vieții copiilor, 
și o mai bună înțelegere a noastră înșine. Această comunitate m-a învățat atât de 
mult să ies din cochilia mea, pentru simplu motiv că mi-a dat permisiunea de a fi eu, 
în loc să încerc să-i imit pe alții. În timpul călătoriei mele la Transylvania College, am 
aflat că unul dintre darurile acestei comunități este că suntem privilegiați să învățăm 
aproape la fel de mult ca și elevii noștri. Aptitudinile care ne fac profesori eficienți 
implică persuasiune, explicând lucrurile în termeni inteligenți, construind  relații de 
încredere, inspirându-i pe oameni sa fie cea mai bună versiune a lor. Interesant, 
acestea sunt aceleași atribute care ne fac prieteni mai buni, membri de încredere ai 
familiei noastre, parteneri și părinți conștienți de puterea prezentului. 

La începutul acestei călătorii pe tărâmul Transylvania College m-am simțit nesigură, 
dar totuși încrezătoare că aș putea să învăț la locul de muncă și să devin cea mai bună 
versiune a mea. Am avut ocazia să descopăr că, în spatele ușilor, oameni ca Simona 
Baciu și Ruxandra Mercea, care mi-au fost primele „role models” din această comu-
nitate, mă încurajează să cred în visele mele, permițându-mi să zbor cât de sus pot. 
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cât de sus pot. Datorită sprijinului și credinței lor, am început să mă văd ca agent de schimbare în educație. Primul pas spre mine a fost învățar-
ea limbii engleze în primul rând cu ajutorul elevilor mei, prin intermediul unui acord de win-win: eu îi învățam muzică, ei îmi corectau engleza. 
Prin acest parteneriat intre mine și elevii mei am reușit să-i încurajez să iasă și ei din cochilia lor, demonstrând că dacă vrei poți, dacă încerci 
reușești. Astfel că în anul 2013, din dorința de a mă schimba, am mers mai departe și am susținut examenele Cambridge, obținând diploma de 
moderator Cambridge în examene muzicale.
Tehnologia m-a ajutat să mă conectez cu educatori din alte părți ale lumii, fapt care mi-a schimbat literalmente viața de profesor. De aseme-
nea, am început să simt că am avut o mulțime de lucruri pe care am vrut să le împărtășesc cu alți profesori și cu ajutorul neprețuit al mentorului 
meu, Delia Filipescu, am început să fac primii pași într-o lume a copiilor și profesorilor fericiți.

Fondatorii școlii Transylvania College m-au trimis la o serie de vizite / schimb de experiență în domeniul educației muzicale în Olanda. 
Colaborând cu profesorii de acolo am învățat noi tehnici de predare, am avut acces la informații și curriculumul olandez. Experiența m-a 
motivat atât de tare încât m-am decis să învăț singură să cant la ukulele, chitară și blockflute, pentru a-i învăța pe elevii mei să cânte și să exper-
imenteze și să simtă muzica interpretând-o. Astfel, am recreat clasele de muzică, orele de muzică devenind mici orchestre muzicale, fiecare 
elev învățând muzica interpretând-o la instrumente muzicale precum ukulele, chitară, blockflute, ocarină, percuție, jazz etc.

Aceste primele experiențe au deschis numeroase ferestre, astfel încât să-mi pot continua dezvoltarea profesională și să contribui cu 
experiențele mele la dezvoltarea comunității. De atunci, mi-am petrecut timpul învățând, reflectând la învățătura mea, instruind alți profesori 
de educație muzicală, scriindu-mi și prezentându-mi ideile. Toate acestea au fost posibile prin împărtășirea și schimbul de experiențe cu profe-
sorii din întreaga lume. A deveni un profesor conectat, prin intermediul mass-mediei sociale și a interacțiunilor față în față, mi-a permis să mă 
implic mai mult cu predarea muzicii și educației în general și, cu siguranță, cu mai multă deschidere. Modificările au fost atât de puternice 
pentru mine, ceea ce m-a făcut să explorez noile căi care mi-au fost deschise în timp ce trăiam această nouă experiență.

Prima recunoaștere profesională a fost invitația de a participa anual la Conferința Internațională de Artă și Educație, fiind scriitor pentru 
revista de specialitate „ICT in Musical Field” , speaker în cadrul conferințelor de specialitate, precum și susținător de lecții demonstrative de 
muzică, prin care arăt modalități inovatoare de a preda educație muzicală. Prin intermediul acestei experiențe, directorul Facultății de Educație 
din cadrul Universității Cambridge Prof. Dr. Phill Kirckman m-a invitat la Cambridge pentru un schimb de experiență în cadrul acestei 
facultăți și departamentele de muzică arondate acesteia, având astfel acces la informațiile în domeniul educației necesare dezvoltării mele 
profesionale.

De la începutul călătoriei mele la Transylvania College și până în prezent am îndrăznit să visez și să îmi trăiesc cele mai frumoase vise profesio-
nale, vise pe care cu mândrie și onoare le împărtășesc, aici și acum, cu dumneavoastră.  

Sunt foarte recunoscătoare că în comunitatea Transylvania College am descoperit  multă deschidere spre idei noi. Prima activitate a departa-
mentului de muzică din școală a fost crearea corului  de copii „Happy Dreams” și realizarea apoi, la numai 6 săptămâni după, a primei ediții a 
Concertului de colinzi de Crăciun—„Christmas Carol Service” —un eveniment care a devenit tradiție în comunitatea noastră. Ca și palmares, 
corul Happy Dreams a câștigat în anul 2012 Premiul I la Festivalul Internațional  de muzică școlară San Nicandro Italia, primul CD „Happy 
Dreams”; premiul 10 pentru Cluj „Juniorii Clujului”. În anul 2014, corul „Happy Dreams” a obținut premiul al II-lea la Festivalul Internațional 
GEF San Remo, Italia.
Tot în 2012 am creat Festivalul de muzică  „School Idol”, unde copiii au ocazia să-și testeze abilitățile prin competiție în cadrul unui festival 
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special creat pentru ei. Festivalul a fost organizat timp de 7 ediții.
Cu sprijinul comunității care a crezut în visele mele am reușit să creez o sală de muzică în școală, necesară pentru a face schimbările care vor 
permite copiilor să se bucure de muzică prin învățare și pentru mine să pot începe să folosesc modalități inovatoare de a-i învăța. Prin urmare, 
a fost posibilă lansarea primei trupe școlare pop rock „Misunderstood”, care a obținut, la numai 6 luni de la înființare, Mențiune și premiul 
pentru Cel mai bun debut la Festivalul Internațional Constanța „High School Fest”.

În 2015, Transylvania College devine prima școală din România care realizează un videoclip muzical „Cup Song”, alături de Alexandra Ungure-
anu, cu peste 100 de elevi interpretând la pahare. Proiectul a fost un real succes, cu peste 1 milion de vizualizări pe YouTube. Datorită acestui 
proiect, visele mele încep să se contureze și îndrăznesc să creez ceea ce este cunoscut astăzi drept evenimente de construcție comunitară 
dedicate profesorilor și elevilor clujeni.  
Cup Song Challenge 2015, format din peste 1500 de elevi din 26 de școli clujene.  „The Voice of Children” 2015, singurul proiect de acest 
gen din lume, care a reunit 1200 copii din România și din alte 9 țări de pe tot globul, pentru a cânta și forma în direct un cor pe 5 voci. În 2016, 
Kid’s STrythm cu 1000 de elevi, „Children in the shymphony orchestra”- 800 elevi, „Rapsodia Copiilor” proiect în cadrul căruia 22 școli au 
fost dotate cu seturi de instrumente de percuție.
Prin parteneriatul cu Academia de muzica „Gh. Dima” Cluj, elevii noștri au avut oportunitatea de a interpreta, alături de orchestra simfonică, 
lucrări celebre din repertoriul clasic. 

Rezultatele în urma dezvoltării profesionale au fost recunoscute la nivel național și de comunitate. Am câștigat următoarele aprecieri: Gala de 
Excelență în Educație, Gala Edumanager—Premiul de excelență pentru promovarea creativă a școlii, oferit de către Ministrul învățământului 
din România.   

Diploma de excelență pentru dezvoltarea și promovarea educației la nivel de comunitate, în programul 2015 Cluj-Napoca Capitală Europeană 
a Tineretului.

Este remarcabil atunci când realizăm că drumul unui profesor este cea mai mare binecuvântare. În fiecare an întâlnim noi elevi și facem parte 
din viețile lor, la fel cum ei devin membri ai comunității noastre. Suntem martori la bucuriile și necazurile lor. Vedem cum învață, cresc și se 
maturizează alături de noi, la fel ca atunci când fac greșeli și nu reușesc. Prin abilitățile, cunoștințele și acțiunile noastre ca adulți, îi sprijinim, 
încurajam și îi inspiram pe elevi în drumul lor spre succes, modelăm pentru ei ceea ce este posibil și ce pot realiza.
Acum mă aflu  într-o poziție în care simt că trebuie să dau înapoi o parte din ajutorul imens primit în anii carierei mele, ajutând ori de câte ori 
pot și făcând muncă de voluntariat pentru asociațiile didactice și pentru alte organizații. A fi profesor la Transylvania College este pasiunea 
mea. Toți am devenit (sau vom deveni) profesori, în primul rând pentru că noi dorim să facem o diferență în lume. Prosperăm în procesul de 
învățare, nu numai pentru noi înșine, dar și pentru elevii cu care avem privilegiul de a lucra. În modurile noastre modeste, fiecare dintre noi 
schimbă lumea, făcând-o mai bună pentru fiecare copil, începând de la copilul din noi.

A fi profesor la Transylvania College are atât de multe fațete care merită explorate! Noi strategii de predare, noi cunoștințe, satisfacții, bucurii 
și recunoștință, dar mai presus de orice, aici, în lumea magică „happy kids” ne concentrăm mai mult pe dimensiunea umană a muncii noastre; 
vrem să îi inspirăm pe alții nu doar prin ceea ce știm și ce putem face, dar și prin cum ne trăim viețile.

Dacă ar fi să rezum în câteva cuvinte această călătorie, acestea ar fi: explorare, conectare, împărtășire, învățare.
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I am certain I inherited my addiction for music and my passion for teaching from my father, who is a renowned and dedicated music teacher. 
This background also prompted my eagerness to improve my teaching skills, as well as my ambition to transform the teaching process into a 
pleasant experience for the students in my classes. I see my journey in teaching as an attempt to bring about changes and challenges, in an 
unattainable, yet very relevant way, to the young generation. Teaching is often mentioned as a place of employment, sometimes as a career 
or even as a profession, but it’s more than that: I believe that being a teacher is a way of living or even a way of just being. A teacher’s journey 
is a life-long commitment, not only in regards to the classes taught, the curricular changes, the academic policies or the technological innova-
tions, but also in that it is a genuine passion for further knowledge and for new skills that make us more e�cient as professionals and especially 
as people.

A teacher’s journey is riddled with trials and tribulations, as we’d expect from any adventure. But the loveliest part of this experience is building 
and developing relationships with pupils, parents, peers and friends, and in particular building the path leading towards the home of your soul.

In 2011, I timidly opened the gate of Transylvania College, as a music teacher. It was the first step towards my new beginning as a teacher, 
mother and learner. I found myself in a stimulating and completely new environment, a place where every day I encountered opportunities 
for a greater understanding of the world, a deeper appreciation of the children’s lives and a better understanding of ourselves. This community 
has taught me so much how to come out of my shell, simply because it allowed me to be myself instead of trying to imitate others. During my 
journey at Transylvania College I discovered that one of the gifts of this community is the privilege to learn almost as much as our pupils. The 
skills which make us e�cient teachers involve persuasion, explaining things by using intelligent words, building trustworthy relationships, 
inspiring people to be the best version they could be. Interestingly, these are the same attributes which make us better friends, reliable 
members of our family, partners and parents aware of the power of the now. 

At the start of my journey into the realm of Transylvania College I felt quite insecure, but at the same time confident that I could learn here 
and become the best version of myself. I had the chance to discover that, behind the doors, people likeSimona Baciu and Ruxandra Mercea, 
my first two role models in this community, were encouraging me to believe in my dreams, allowing me to fly as high as possible. Thanks to 
their support and conviction, I started to see myself as an agent of change in education. The first step towards me was learning English, with 
the help of my students in a win-win arrangement: I would teach them music and they would correct my English. Through this partnership 
with my students, I managed to embolden some of them to come out of their shells, proving that if you want to, you can truly do it. So, in my 
desire to better myself, in 2013 I went even further and took the Cambridge exams, thus receiving my Cambridge moderator degree in 
musical exams.

Technology has helped me connect with other teachers around the world, which has literally changed my professional life. Furthermore, I 
began feeling I had a lot of things I wanted to share with other teachers so, with the invaluable help of my mentor, Delia Filipescu, I took the 
first steps into a world of happy children and teachers.

The school’s founders sent me to several visits / exchange experiences in the musical field, in the Netherlands. The collaboration with the 
teachers there allowed me to learn new teaching techniques and access more information and the Dutch curriculum. This experience 
motivated me to the extent that I decided to learn to play the ukulele, guitar and blockflute all by myself, so I could in turn teach my pupils to 
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experience and feel music by playing it. Therefore, I recreated the format of my music classes, which became small orchestras, every student 
learning music by playing various musical instruments such as ukulele, guitar, ocarina, percussion, jazz, etc.
format of my music classes, which became small orchestras, every student learning music by playing various musical instruments such as 
ukulele, guitar, ocarina, percussion, jazz, etc.

These first experiences opened many doors for me to continue my professional development, allowing me to use my knowledge in order to 
help develop the community. Since then, I have spent my time learning, reflecting on my training, teaching other music teachers, and writing 
and presenting my ideas. All of this has been made possible by sharing and exchanging experiences with other teachers around the world. 
Connecting with others, through social media and face to face interactions, has made me more involved in teaching music and in education 
in general, and most assuredly, has made me more open. These changes were so impactful for me that I began exploring the new paths, which 
had been opened for me while living through that novel experience.  

The first professional recognition came in the form of an invitation to attend, on an annual basis, the International Conference on Arts and 
Education, as I was already a contributing writer for the specialised publication ‘ICT in Musical Field’, a speaker for specialised conferences and 
a trainer of demo music lessons, in which I presented innovative ways to teach musical education. Due to all these accomplishments, Dr Phill 
Kirckman, PhD, the Head of the Faculty of Education, Cambridge University, invited me to Cambridge for an exchange of experience with 
teachers from that Faculty and the related music departments. Consequently, I had access to the required information to further my profes-
sional development.

From the very start of my journey here at Transylvania College and until the present time I have dared to dream and live my most beautiful 
professional dreams, which I am proud and honoured to share with you, here and now.  

I am very grateful that within the Transylvania College community I found such receptiveness to new ideas. The first activity of our music 
department was to create the children’s choir aptly named ‘Happy Dreams’ and then, only 6 weeks later, hold the first edition of the ‘Christ-
mas Carol Service’, an event which by now has become a tradition in our community. The choir’s record includes winning in 2012 the 1st prize 
at the International School Music Festival in San Nicandro, Italy, the first ‘Happy Dreams’ recorded CD, the prize ’10 for for Cluj – Cluj’s 
children’. In 2014 ‘Happy Dreams’ placed 2nd at the GEF International Festival in San Remo, Italy.

Also in 2012 we created our own music festival, ‘School Idol’, where pupils had the chance to showcase their skills in a competition that was 
specifically created for them. This festival has been organised for 7 editions.

With the support of this community, which believed in my dreams, I managed to set up a music hall in the school, as I thought it was required 
in order to e�ect the changes that would allow the children to enjoy music, by learning it, and for me to be able to start using innovative teach-
ing techniques. We were consequently able to create the school’s first pop rock band called ‘Misunderstood’ who, only 6 months later, won a 
Honourable Mention and the Award for Best Debut at the International Festival ‘High School Fest’ in Constanta.

In 2015, Transylvania College became the first school in Romania to make a music video ‘Cup Song’ with Alexandra Ungureanu, featuring 
over 100 pupils playing cups. The project was tremendously successful, with over 1 million views on YouTube. Thanks to this project, my dreams 
begin to take shape and I dare to create what today is known as a series of community building events, intended for teachers and students in 
Cluj.  
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Cup Song Challenge 2015, consisting of over 1,500 students of 26 schools in Cluj. ‘The Voice of Children’ 2015, the only project of its kind 
in the world, which brought together 1,200 children in Romania and other 9 countries to sing and form a live 5-voice live choir. 

In 2016 Kid’s STrythm with over 1,000 children; „Children in the Symphony Orchestra”- 800 children; ‘Children’s Rapsody’, a project 
through which 22 schools received sets of percussion instruments.

Thanks to the partnership established with the ‘Gh. Dima’ Music Academy, our students had the opportunity to perform, alongside the 
symphony orchestra, famous parts of the classical repertoire.  

The results of my professional development were recognised both at national and community level. I received the following distinctions: The 
‘Excellence in Education’ Edumanager Gala – Excellence for the Creative Promotion of a School, awarded by the Romanian Minister of 
Education.   

The Diploma of Excellence for the development and enhancement of education within a community, as part of the 2015 Cluj-Napoca 
European Capital of Youth programme.
  
It is remarkable when we come to the realisation that a teacher’s journey is the greatest blessing. Year after year, we meet new pupils and 
become part of their lives, as they become part of our community. We witness their joys and their troubles. We see them learn, evolve and 
grow up next to us, and we see their mistakes and failures. We use our skills, knowledge and actions as adults to support, encourage and inspire 
them on their way to success, we model for them what’s possible and what they can achieve.

I am now at a point where I feel I have to give back some of the incredible help I’ve received throughout the years, by helping out whenever I 
can and volunteering for various teaching associations and other organisations. Being a teacher at Transylvania College is my passion. We all 
became (or will become) teachers because, first and foremost, we want to make a di�erence in this world. We flourish through learning, not 
only for ourselves but also for the pupils with whom we have the privilege of working. In our own modest way, each of us is changing the world, 
making it better for every child, starting with the child within.

Being a teacher at Transylvania College has so many sides to it which deserve to be explored! New teaching strategies, new information, 
satisfaction, joy and gratitude, but above all, here, in the magical world of the ‘happy kids’, we focus on the human side of our work; we strive 
to inspire others not just by what we know and what we can do, but also by how we lead our lives.

If I were to summarise in just a few words this journey of mine, they would be: exploration, connection, sharing, learning.
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La mulți ani Transylvania College, la mulți ani Miss Ioana, suntem de zece ani împre-
ună cu multă onoare și bucurie.

Cu mult timp în urmă, elevă fiind, am vizitat și asistat la activități ale grădinițelor și 
școlilor alternative din Cluj, numite de către profesorul nostru „o altfel de școală”. 
Avea multă admirație și respect pentru educația din sistemul privat și oricine vizita la 
acel moment aceste locuri simțea la fel.

Școala Internațională și Grădinița „Happy Kids” au fost două din instituțiile vizitate și 
în care am petrecut câteva zile, pentru a observa și învăța. Îmi amintesc foarte 
limpede tot ce am văzut în acele zile, lecția de la clasa a III-a, activitatea despre păsări 
de la grupa mare, ce discutau părinții cu copiii lor dimineața când își urau o zi 
frumoasă. Era ceva atât de nou și frumos, nu puteam înțelege cum toată lumea era 
cu zâmbetul pe buze, cum pot lucra profesorii atât de frumos, am înțepenit ca o 
statuie cu zâmbetul pe buze și am privit, căci pentru mine era ceva ireal la mijloc.
Din septembrie 2008 am început să descopăr acest ireal și să îl transform în realul 
fiecărei mele zile. A fost momentul în care am început să învăț cu adevărat ce 
înseamnă sa fii educatoare, cum să construiești o prietenie cu un copil mic, cât de 
mult trebuie să oferi și cât de mult primești în schimb. 

Pare simplu, oferi și primești, dar nu e chiar așa. Oferi și aștepți; o să primești poate 
în aceeași zi sau a doua zi ori peste mai multe săptămâni și totul destul de codat, 
într-un limbaj al semnelor sau al gesturilor la început, apoi apar și cuvintele și toate 
acestea îmi aduc cea mai frumoasă bucurie.

Lucrez de 10 ani cu copii mici, cu acei care vin pentru prima data la grădiniță, pentru 
ei aici începe o nouă poveste din viața lor. Îmi doresc ca fiecare copil să trăiască cea 
mai frumoasă copilărie în grădiniță. Fac cu multă bucurie ceea ce îmi place, mă 
regăsesc complet în rolul meu de educatoare, iar experiența fiecărui an în grădiniță 
mă aduce tot mai aproape de copii și părinți.
La rândul meu am învățat alături de părinți și colegi lucruri importante pentru viață. 
Cel mai important lucru învățat este chiar rolul de mamă, am avut șansa să învăț 
lucruri folositoare înainte să devin mamă și le mulțumesc tuturor mamelor pentru 
tot ce mi-au împărtășit și m-au învățat să fac. 
           
Am observat în acești ani că relația pe care educatorul o are cu un părinte este 
aceeași pe care copilul o are cu educatorul. Încrederea și deschidea adulților este 
veselia, încrederea și curiozitatea copiilor. În primii ani la grădiniță copiii trebuie să 
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primească cea mai reală și frumoasă lecție despre prietenie, încredere și acceptare. Iar acest lucru se vede în curiozitatea din ochii lor, dorința 
de a descoperi și încrederea pe care o au în persoanele familiale lor.
Le mulțumesc tuturor acelora care fac din Transylvania College un loc frumos, în care respirăm împreună gratitudinea și atitudinea oamenilor 
fericiți! 

E N

Happy anniversary Transylvania College, happy anniversary Miss Ioana, we’ve been together for 10 years with great honour and joy.
A long time ago, while I was a pupil, I visited and attended the activities of some alternative kindergartens and schools in Cluj, which our teach-
er called ‘a di�erent kind of school’. He had tremendous admiration and respect for the private education system and anyone who would visit 
those places back then felt the same.

The International School and the ‘Happy Kids’ Kindergarten were two of the institutions we visited and I spent a few days there to observe and 
learn. I distinctively remember everything I witnessed those days, the lesson taught to Y3, the activities about the birds in kindergarten, what 
the parents were discussing with their children in the morning, when they would drop them o� and wish each other a lovely day. It was some-
thing so new and so enchanting, and I couldn’t understand how everyone was smiling, how the teachers could teach so well. I stood there, like 
a statue, with a smile frozen on my face and I watched, because to me there was something surreal about everything.

As of September 2008 I began to uncover this surreal and to transform it into the reality of my each and every day. It was the moment when 
I started to truly learn what it meant to be a kindergarten teacher, how to build a friendship with a small child, how much you have to o�er and 
how much you get in return. 

It seems simple, doesn’t it? O�er and receive. But it’s not that easy. You o�er and then you wait; you might receive something back right that 
day, or the next day or maybe weeks later, and everything is quite coded, in sign or gesture language; only afterwards do actual words come, 
but all these bring me the most delightful joy.

I have been working for the past 10 years with small children, who come to the kindergarten for the first time and who are at the beginning of 
a new chapter in their life. I wish for every child to have the most beautiful childhood during their kindergarten days. I am very happy doing 
what I’m doing and being a kindergarten teacher fits me like a glove. The experience of every year in the kindergarten environment brings me 
closer and closer to the children and to their parents. I myself learnt many important life lessons from the parents and from my peers. And 
the most important thing I learnt was how to be a mother. I was lucky enough to acquire a lot of useful information before becoming a mum 
and I thank all the mothers for the experiences they shared with me and the things they taught me.            

What I noticed throughout these years is that the relationship between a kindergarten teacher and a parent is the same as between the child 
and the teacher. The adults’ trust and openness is the child’s joy, trust and curiosity. In their first years of kindergarten, the children must 
receive the most real and beautiful lesson about friendship, trust and acceptance. And this can be seen in the curiosity in their eyes, the eager-
ness to discover and the trust they place in the persons familiar to them.
I wish to thank everyone who is making Transylvania College such a beautiful place, where we all breathe in the gratitude and attitude of happy 
people! 
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Mi-a plăcut școala de când mă știu. De când îmi aliniam toate jucăriile pe canapea, le 
explicam cum se scrie, cum se socotește și le dădeam note într-o carte transformată 
în catalog; cartea, mi-o amintesc perfect, scrisă de Nina Cassian, era Povestea a Doi 
Pui de Tigru Numiți Ninigra și Aligru. Și nu mă gândesc la o școală anume, ci la ideea 
de școală în general. Școala în care am învățat eu a fost locul în care mi-am deschis 
într-adevăr mintea și inima către lume, dar în același timp locul în care am aflat 
despre frica de eșec, singurătatea în învățare și despre forme fără conținut. A fost 
școala în care am învățat că „Tăcerea e de aur”, că e mai bine să nu pui întrebări, dar 
în care mi-am ascuțit perseverența și dorința de a studia. Și cred că ideea de școală 
din imaginația mea, îmbrăcată în aură, loc al căutării și clădirii de sine, al iluminării și 
al devenirii m-a ajutat să trec peste imperfecțiunile școlii în care am fost elevă și să 
continui să caut acel loc - ȘCOALA. Așa am ajuns dascăl și am rămas peste ani în 
lumea plină de farmec, de provocări și de căutări a educației. Când a venit vremea ca 
fiica mea cea mare să meargă la grădiniță, a urmat căutarea acelei grădinițe - loc 
magic, de poveste, unde copilul meu să meargă cu bucurie în fiecare dimineață, să 
învețe cu zâmbetul pe buze și să descopere cât e de frumoasă lumea înconjurată de 
dascăli entuziaști și iubitori. Care erau șansele s-o găsesc ? Nu prea mari, ținând cont 
că în acea vreme învățământul clujean nu ieșise încă din zona rigidă a educației 
tradiționale. Dar am avut curiozitatea să pășesc pragul unei grădinițe particulare - 
ceva neobișnuit atunci - și realmente, am intrat într-o lume magică, luminoasă, cu 
copii fericiți și educatoare zâmbitoare. N-au trecut mai mult de câteva minute până 
am simțit cu toată convingerea că acesta era locul pe care mi-l doream pentru 
copilul meu. Și așa a fost. Anii de grădiniță ai Ralucăi au fost o încântare continuă 
pentru noi toți, apoi a urmat Ruxandra, fiica cea mica, la trei ani diferență. Părinți, 
bunici, copii participam toată suflarea la micile evenimente, activități, serbări și 
celebrări ce ne aduceau pe toți împreună într-o atmosferă plină de noutate, diversi-
tate și bucurie. Am învățat multe despre copiii mei în acești ani, am învățat multe 
despre cum să fiu o mamă fericită și recunosc, văzând cum lucrau profesorii din 
grupa pregătitoare cu copiii, am început să-mi dau seama că un profesor poate și ar 
trebui să fie mult mai mult decât o sursă de informații pentru elevii săi. Trebuie să le 
fie aproape, să-i susțină și să-i ghideze ușor, cu răbdare și iubire pe drumul descoperii 
de sine, să-i inspire, să se bucure împreună cu ei de fiecare mică izbândă și să-i 
încurajeze când le e greu. Așa era în Grădinița Happy Kids la începutul anilor 2000.  
Dar liniștea mamei de a-și ști copiii în locul cel mai bun pentru ei a fost secondată de 
neliniștea profesorului care își dorește școala în care să se împlinească profesional, în 
care entuziasmul, energia, pasiunea și dorința de a învăța în pas cu provocările lumii 
să-și găsească rostul. Așa că, după 14 ani de profesorat într-unul din liceele de top 
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din oraș, magia Școlii Happy Kids, devenită ulterior Școala Internațională Cluj, și mai apoi Transylvania College, m-a atras irezistibil. Intuiam că 
a fi profesor în această școala e ceva deosebit, vine cu provocări, cu autoperfecționare, cu învățare continuă și schimbări incomode și fără 
jumătăți de măsură. Deci era pentru mine; mereu m-am ținut departe de rutină și de linia de mijloc. Doream să fiu dascăl la superlativ și eram 
deschisă să fac orice efort pentru a găsi și a fi profesoară în școala cu aură a imaginației mele. Am început să lucrez ca profesor de informatică 
la clasele primare și eram într-o continuă uimire văzând cât de multe lucruri nu știam despre copii, despre cum se face o lecție fără manuale și 
cu programa creată de mine, despre decorarea interactivă a sălilor de clasă, despre colaborare, încredere și lucrul în echipă. Creativitatea și 
priceperea mea erau solicitate la maximum, colegii mă surprindeau cu un nivel profesional pe care îl admiram, iar ideile și metodele noi inserate 
în procesul de învățare îmi dădeau energie și entuziasm. Prima clasă de gimnaziu a fost pentru noi un scop mult dorit, dar dificil de realizat 
într-o perioadă în care învățământul particular nu era privit ca o alternativă de calitate. Am început gimnaziul cu o clasă a V-a formată din doar 
câțiva elevi temerari, ai căror părinți au avut încredere că ceea ce făceam era bine. Și ne-am străduit, ca echipă, din toate puterile noastre în 
anii care au urmat să facem din Școala Internațională Cluj cea mai bună școală pe care ne-o puteam imagina. Lecții creative, îmbogățite cu 
activități ca „Drop eveything and read” sau Tema Anuală - Astronomia de-a lungul curriculumului, Ziua Interculturalității, activități dedicate 
mamelor, Festivalul științei, Assembly, Educația Caracterului, tabere de schi, grija pentru fiecare elev, valori, sentimente de înțelegere și 
apropiere ca în familie, prima generație de absolvenți de clasa a VIII-a și multă, multă muncă și pasiune ne-au adus după câțiva ani, în 2008, 
titlul de Școala Anului în România și acreditarea ARACIP cu calificativul excelent pentru gimnaziu. Eram profesoară în școala cu aură a 
imaginației mele! Și reușiserăm să o facem cunoscută, apreciată și iubită și de către cei care deveniseră interesați de ce se întâmpla la noi, în 
mica noastră lume de poveste. 
A urmat apoi creșterea către o altă dimensiune, proiectul campusului de pe Aleea Băișoara și mutarea în noua clădire a școlii, deschiderea 
liceului Cambridge și consolidarea liniei internaționale. Fiecare an a adus o multitudine de noi idei, proiecte și provocări și fiecare an a însemnat 
un progres considerabil pentru mine în cariera de educator. Foarte multe oportunități de învățare și perfecționare, expunerea continuă la cele 
mai noi idei din educație, la exemple de bună practică din întreaga lume mi-au dat șansa să-mi deschid și să-mi îmbogățesc inimaginabil 
perspectiva asupra profesiei mele. Așa că am îmbrățișat și alte căi de a crea experiența educațională holistică a elevilor noștri, pe lângă predarea 
matematicii. Prima întâlnire cu ideile și filosofia organizației internaționale Round Square m-a convins de valoarea și oportunitățile de dezvol-
tare personală pe care o școală Round Square le oferă elevilor ei. Am preluat coordonarea implementării acestui complex program, am învățat 
împreună cu elevii și întreaga comunitate câtă nevoie avem de experiențe de învățare care să ne dezvolte înțelegerea problemelor globale ale 
lumii care ne înconjoară, a interconectivității și diferențelor culturale ale popoarelor de pe întreaga planetă și să ne inspire în a ne dori o lume 
mai bună. Am învățat cu toții că e nevoie de deschidere și respect pentru diversitate, de acțiune și implicare pentru a găsi soluții sustenabile și 
a rezolva probleme ale comunității, de colaborare, curaj și perseverență pentru a găsi înlăuntrul nostru mereu mai mult decât credem că avem 
și pentru a avea o contribuție relevantă. Toate acestea s-au cristalizat în ceea ce numim acum programul Global Awareness. Dar matematica 
a rămas o constantă, cea mai importantă, în toți acești ani de profesorat. Mă plimb printre amintiri…prima generație de Happy Kids… Mădăli-
na, Alex, Kento, Ilinca, Radu, Diana, Ana Maria, Dănuț…au terminat clasa a VIII-a în 2008… în clasa a VII-a la geometrie i-am văzut sclipind. 
Apoi a venit „generația de aur”, cele două clase paralele, una a Danei Preda și cealaltă a lui Radu Lascu, generație care a crescut cu școala până 
la absolvirea liceului cu examenele Cambridge. Și apoi toate celelalte clase până la absolvenții din anul acesta, promoția 2018, cu care, în 
premieră, am parcurs și cursul de Matematici Aprofundate (Further Mathematics) și care și-au luat examenele cu note excelente. Ce-și  
poate dori mai mult un profesor de matematică decât să-și vadă elevii excelând în matematici superioare, știind că au parcurs împreună drumul 
de la înțelegerea primelor concepte și rezultate fundamentale în matematică, număr rațional, cerc, asemănare, Teorema lui Pitagora și până la 
elaborarea unor raționamente complexe în analiza matematică sau statistică? Fiecare oră petrecută în clasă cu fiecare generație, fiecare oră 
petrecută să deslușesc abordări și probleme mereu diferite în curriculum-ul internațional și examenele Cambridge au fost, în ultimii 10 ani, un 
timp extrem de valoros și drag mie, care m-a îmbogățit, m-a desăvârșit și mi-a întreținut vie pasiunea pentru școală - școala cu aură pe care 
mi-o doream când eram elevă, pe care am căutat-o mai apoi și care e acum, adevărată, parte covârșitoare și relevantă din viața mea.   
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I have liked school ever since I can remember. From the moments when I would line up all my toys on the couch, explain them how to write, 
to count and then give them marks in a book I had turned into a marking book; I remember that book perfectly, written by Nina Cassian: The 
Story of Two Tiger Cubs Called Ninigra and Aligru.
 And I am not thinking about one school in particular, but the idea of school in general. The school where I learnt was the place where I truly 
opened my mind and my heart to the world, but at the same time where I found out about the fear of failure, the loneliness in learning and 
about shapes without content. It was the school where I learnt that ‘Silence is gold’, that it’s better not to ask questions, but also where I sharp-
ened my perseverance and eagerness to learn. And I think the idea of the school of my imagination, clothed in an aura, a place of self-discov-
ery and self-development, of enlightenment and evolution helped me overcome the imperfections of the school where I was actually a 
student, and continue looking for that place – the SCHOOL. This is how I became a teacher and I have remained over the years in the world 
of education, a world so full of charm, challenges and exploration. When time came for my oldest daughter to go to kindergarten, I embarked 
on the search for that kindergarten - a magical and enchanted place, where my child could go happily every morning, learn with a smile and 
discover how beautiful the world is, surrounded by enthusiastic and loving teachers. What were the odds of me finding it? Not too great, 
considering that at that time the world of education in Cluj was still submersed in the rigidity of traditional education. But I was curious enough 
to step through the doors of a private kindergarten—something quite unusual at the time—and it was genuinely like stepping into a magical, 
bright world with happy children and smiling teachers. A mere few minutes later and I felt with all my heart that this was the place I wanted 
for my child. 
And so it was. Raluca's kindergarten years were a continuous delight for us all. Then it was Ruxandra’s turn, our youngest, three years later. 
Parents, grandparents and children, we were all involved in the smallest of events, activities, festivities and celebrations, which would bring us 
all together in an atmosphere of novelty, diversity and joy. During those years, I learnt a lot about my children, I learnt a lot about how to be 
a happy mother and I admit it, seeing the interactions between the teachers and the prep group, I began to realise that a teacher can and 
should be much more than a simple source of information for the students. A teacher should be close to them, support and guide them gently, 
with patience and love, on the path of self-discovery, inspire them, rejoice in their every triumph, no matter how little, and encourage them 
when things become hard. This was the ‘Happy Kids’ Kindergarten in the early 2000s.  
But the mother's comfort, in knowing her children are in the best place they could be, was seconded by the teacher’s restlessness, wishing she 
could be herself in a school where she could grow professionally, where the enthusiasm, energy, passion and the desire to learn in line with the 
challenges of the world could find their purpose. So, after 14 years of teaching in one of the top high schools in the city, the magic of the 
‘Happy Kids’ School, later The International School of Cluj, and eventually Transylvania College, pulled me in an irresistible manner. I felt that 
being a teacher in this school was something special, that it came with challenges, self-improvement, continuous learning and uncomfortable 
changes, without any half measures. In other words, the perfect place for me; I always kept myself away from routine and the travelled path. 
I wanted to be a super-teacher and I was prepared to make every e�ort in order to find and be a teacher in the school of my imagination, 
dressed in an aura. I began working as a computer science teacher for the primary level, and I was constantly astonished of how many things 
I didn’t know about children, about how to teach a lesson without textbooks and with my own curriculum, about interactive classroom decora-
tion, about collaboration, trust and teamwork. My creativity and skills were challenged to the maximum, my colleagues surprised me with a 
professional standard that I admired, and the new ideas and methods introduced in the learning process filled me with energy and enthusiasm. 
For us, our first ever secondary class was a highly desired, but di�cult to achieve goal, in a time when private education wasn’t seen as a quality 
alternative to the traditional system. We started the secondary with a 5th grade class made up of just a few bold students, whose parents 
trusted that what we were doing was the right thing. And in the following years we, as a team, tried our best to make The International School 
of Cluj the greatest school we could imagine. Creative lessons, enriched with activities such as ‘Drop Everything and Read’ or the Annual 
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Theme – Astronomy included in the curriculum, Interculturality Day, various activities designed for mothers, the Science Festival, the 
Assemblies, Character Education and ski camps, caring for every student, values, feelings of understanding and closeness, like in a family, the 
first generation of 8th grade graduates, and so, so much work and passion brought us a few years later, in 2008, the distinction of ‘The School 
of the Year in Romania’ and the ARACIP accreditation, ranking our secondary school as excellent. I was finally a teacher in the aura-clothed 
school I had imagined! And we had managed to make it known, appreciated and loved also by those who became interested in what was 
happening here, in our little fairy tale world. 
Then followed the growth to another dimension: the new school campus on Băişoara Alley and the relocation into the new school building, 
the inauguration of the Cambridge high school and the consolidation of the international line of study. Each year brought a myriad of new 
ideas, projects and challenges, and each year marked a significant progress for me, in my teaching career. A lot of learning and improvement 
opportunities, continuous exposure to the latest ideas in education and to good practice examples from around the world, they all gave me the 
chance to open up and enrich my insight into my profession in an unbelievable way. Consequently, in addition to teaching Maths, I embraced 
other ways as well to create a holistic educational experience for our students.
My first encounter with the ideas and philosophy of the Round Square Organisation convinced me of the value and personal development 
opportunities that a Round Square school o�ered to its students. I took over the implementation of this complex programme, and I learnt, 
together with my students and the entire community, how much we need learning experiences that enhance our understanding of the 
existing global issues, of the interconnectivity and cultural di�erences of the peoples across the planet and that inspire us to want a better 
world. We all learnt that it takes openness and respect for diversity, action and commitment in order to find sustainable solutions and solve 
community problems; it takes collaboration, courage and perseverance to find within us always more than we think we have, and in order to 
have a relevant contribution. All of this crystallised into what we now call the Global Awareness programme.
But Maths has remained a constant, the most important one, in all these years of teaching. Strolling down memory lane I remember ... the 
first generation of Happy Kids ... Mădălina, Alex, Kento, Ilinca, Radu, Diana, Ana Maria, Dănuț ... they completed the 8th grade in 2008 ... 
it was in the 7th grade in Geometry when I saw them shine. Then came our ‘golden generation’, the two parallel classes, one coordinated by 
Dana Preda and the other one by Radu Lascu, a generation which grew up abreast with the school until their high school graduation, when 
they passed their Cambridge exams. And then all the other classes, up to this year's graduates, the Class of 2018 to whom, for the first time 
ever, I taught the Further Mathematics course, and who passed the exams with excellent marks. What more can a Maths teacher want than 
seeing her students excel in higher mathematics, knowing that they came all this way together, from understanding the first Maths concepts 
and fundamental results to rational numbers, circles, similarities, Pythagoras' Theorem and until the elaboration of complex reasoning in 
mathematical analysis or statistics? 
Each lesson spent in the classroom with every generation, and each hour spent unravelling various approaches and problems in the interna-
tional curriculum and the Cambridge exams have been an extremely valuable and dear time for me in the past 10 years, which has enriched 
and perfected me, and kept my passion for school alive—that aura-clothed school that I wanted when I was a student myself, and for which I 
later searched and which now is a real, overwhelming and relevant part of my life.   
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Călătoria mea la Transylvania College a început în urmă cu 8 ani, când, împreună cu 
familia mea, ne-am întors în România de pe continentul nord american. În acel 
moment, fiica mea avea 3 ani și, deși vorbeam cu ea în limba română, ea ne răspun-
dea numai în limba engleză. Drept urmare, imediat după întoarcerea noastră, ne era 
evident că trebuie să găsim o grădiniță la Cluj, care să aibă profesori ce vorbesc 
engleza toată ziua. Căutând astfel pe internet, am dat peste Transylvania College, 
anterior Școala Internațională, m-am dus pentru o vizită și așa a început călătoria. În 
acea perioadă începusem deja doctoratul în fizică la UBB, dar după un an, mi-am dat 
seama că nu puteam folosi experiența acumulată de predare a programelor școlare 
americane și canadiene de științe. În plus, eram obișnuită să predau toate aceste 
subiecte în limba engleză și nu în limba română. 
Deci, am decis să le scriu un e-mail și să-mi trimit CV-ul, iar în acea toamnă am și 
început să predau ca și profesor de fizică și chimie la gimnaziu. Timp de 2 ani am 
predat cu jumătate de normă, iar după ce mi-am terminat doctoratul, am primit o 
poziție cu normă întreagă. 
Școala a crescut foarte mult în acești 2 ani, am început să avem mai mulți profesori 
de științe pe măsură ce s-a dezvoltat și partea de liceu și am fost numită Șef al depar-
tamentului de Științe. Părerea mea este că elevii români sunt cu adevărat buni, 
având același potențial ca orice alți elevi din lume, motiv pentru care am implicat 
elevii Transylvania College în concursuri naționale, cum ar fi: Astronomicus, Earth 
and Stellar, 10 pentru Gala din Cluj și Spare – energie și habitat, la care au ocupat 
primele locuri. Și din moment ce școala este una internațională, cred că este foarte 
important pentru elevi să vadă că beneficiază de o predare la nivel internațional și 
astfel sunt pregătiți pentru experiența lor de viață. Drept urmare, i-am înscris în 
concursuri internaționale cum ar fi cele organizate de Societatea Regală de Chimie 
din Marea Britanie, ESA pentru copii din Italia sau ESA din Olanda. La aceste 
concursuri au primit premiul întâi și al doilea, iar acest lucru a întărit nivelul de 
predare la Transylvania College.
Am fost întotdeauna foarte dornică să am o formare profesională continuă, astfel că 
în 2013 am aplicat pentru workshop-ul ESA dedicat cadrelor didactice din Olanda și 
am primit grantul. Acesta a fost punctul de plecare al călătoriei mele spațiale, după 
cum veți vedea mai târziu. 
Din acest punct de vedere, Transylvania College a sprijinit întotdeauna formarea și 
dezvoltarea continuă a cadrelor didactice în interiorul școlii sau prin cursuri 
internaționale. 
Revenind de la ESA, am încercat să pun în aplicare în sălile mele de clasă ceea ce am 
învățat acolo și în curând am început să văd o îmbunătățire a procesului de învățare 
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al elevilor. I-am înscris la Competiția Internațională ESA în 2013 unde au fost premiați. Am coordonat câteva grupuri de elevi pentru a partici-
pa la Premiile internaționale de film COBIS în 2013 din Marea Britanie și au obținut premii pentru cea mai bună Colaborare Internațională, 
Cel mai bun film despre fizică, Cel mai creativ film (KS1-2) și Cea mai bună investigație științifică. La ESA, m-am întâlnit cu Dr. Paul Roche, 
director al Faulkes Telescopes, care ne-a prezentat o pagină web de care am fost cu adevărat impresionată. Mi-a venit o idee despre cum sa-mi 
implic elevii iar, după întoarcerea mea, am format un grup BETA de elevi primari înzestrați la Transylvania College, care au tradus acel website 
în limba română. Datorită lor, astăzi website-ul este și în limba română, astfel că mai mulți elevi îl pot accesa. 
Întregul proces a fost pus într-un film COBIS, care a prezentat căderea unui meteorit și a primit premiul pentru Cei mai buni tineri exploratori 
la Premiile internaționale pentru film COBIS 2014. În același timp, alte videoclipuri au primit premii pentru Cea mai bună colaborare 
internațională, Cel mai bun film despre fizică, Cel mai creativ film (KS1-2) și Cea mai bună investigație științifică.
Una dintre convingerile fundamentale ale Transylvania College este că „Fiecare elev contează”. Acest lucru m-a împins spre a-mi regândi 
formatul lecțiilor și a-mi provoca elevii. Este ușor să îi înveți pe cei care sunt pasionați de știință, dar pentru restul, trebuie să te reinventezi ca 
profesor. 
În 2014, am dat peste un concurs realizat de Societatea Regală de Chimie din Marea Britanie cu tema: Care este știința în artă? Care este 
arta în știință? Acesta a fost momentul care m-a schimbat ca profesor, după ce am cerut unui elev, care este un artist uimitor, să aplice pentru 
acest concurs. După o săptămână de muncă, s-a întors cu pictură uimitoare în care a pus elemente din fizică și biologie. Toată știința din spatele 
imaginilor era corectă, acesta fiind și obiectivul meu de altfel. Elevul a primit premiul de Mare câștigător pentru toate școlile internaționale și 
sunt foarte mândră de el. După aceasta, am ales pentru unii elevi să pun în practică știința prin artă, design sau media, deoarece acestea erau 
pasiunile lor.
Transylvania College s-a implicat întotdeauna cu entuziasm în comunitate, modelând, aducând experiența pozitivă și altor profesori. Făcând 
parte din aceasta, mi-am adus contribuția prin organizarea de evenimente în care știința este disciplină internațională și în care în care am 
prezentat programa școlară de științe a Cambridge la nivel local, profesorilor din județul Cluj și Inspectorului de fizică, stabilind astfel partener-
iate între școlile din Cluj-Napoca. 
Părinții s-au implicat alături de copiii lor în 2014 la evenimentul Food Revolution Day cu Jamie Oliver, care a încercat să stabilească nou 
record mondial Guinnes. Pentru elevii pasionați de știință am adus cei mai buni lectori în limba română și am organizat Sesiunea de comunicări 
științifice Transylvania, unde am invitat speakeri precum Prof. Univ. Dr. Ionel Haiduc, președintele Academiei Române și Prof. Dr. Radu 
Silaghi Dumitrescu, care le-au vorbit despre cele mai recente descoperiri în domeniul sângelui artificial. Tot pentru elevi, ca parte din educația 
financiară oferită în cadrul proiectului My Money Week, am coordonat proiectul de inovare STEM, dezvoltat sub denumirea YouthInventika.
Școala s-a dezvoltat și mai mult, astfel încât, în 2015, am proiectat și echipat Centrul Științific SPArK, care include două săli de laborator, o 
încăpere de pregătire și un birou, realizate în conformitate cu cerințele stricte impuse de Cambridge.
Călătoria mea spațială a continuat în 2016 când am aplicat și am câștigat un grant pentru un workshop NASA pentru profesori realizat de 
educatorii Honeywell la Academia Spațială din Huntsville, Alabama, SUA. După o săptămână de instruire, m-am întors în România cu idei noi. 
Am fost impresionată de practicile pe care le-am văzut acolo și de impactul asupra modului de învățare al elevilor. Împreună cu unul dintre 
colegii mei am organizat o Tabără Spațială și am dus elevii în Belgia la Centrul spațial EURO pentru un program de 4 zile. Abilitățile pe care 
elevii le-au deprins acolo sunt un plus imens pentru ei, deoarece multe dintre ele nu pot fi dezvoltate în sălile de clasă. 
Potrivit părinților, valoarea adăugată adusă acestora este extraordinară. În același timp, cunoștințele primite au fost transmise studenților din 
Transylvania College, iar creșterea acestora a putut fi văzută când unul dintre ei a primit Marele Premiu în cadrul concursului NSS / NASA 
Roadmap to Space iar unii au participat la concursul internațional NASA Ames Space Settlement. 
În anul 2017, dezvoltarea mea profesională a crescut și mai mult cu un grant de a participa la programul CERN International Teacher Weeks 
din Geneva, Elveția, la care am reprezentat România și unde ne-au fost testate și îmbunătățite cunoștințele profunde de fizică în cadrul unui 
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training de 2 săptămâni în fizica particule. Toate acestea constituie doar o mică parte a dezvoltării mele profesionale care s-a întâmplat de când 
m-am întors în România, iar Transylvania College m-a susținut de fiecare dată. Este atât de ușor pentru un profesor să fie creativ și să încerce 
lucruri noi atunci când primește încrederea de a le face. Această încredere este apoi modelată în favoarea elevilor, iar rezultatele lor personale 
și profesionale se îmbunătățesc. Acesta este unul dintre motivele pentru care astăzi, după ce am predat mulți ani această programă școlară în 
Canada și în România și după ce am făcut un training CIE de nivel A în Fizică, am fost acceptată ca unul dintre examinatorii în Fizică la 
Cambridge. De asemenea, responsabilitățile mele în cadrul școlii au crescut de-a lungul anilor, devenind Directorul Catedrei de Matematică, 
Științe și Tehnologia Informației, începând din această toamnă.
Pentru a da înapoi din tot ceea ce am învățat și pentru a contribui la bunăstarea comunității, făcând parte din Transylvania College, am devenit 
formator certificat în 2016. De atunci, cunoștințele despre metodologia folosită în cadrul lecțiilor, programa școlară Cambridge, spațiu sau 
doar fizica pură s-au răspândit altor cadre didactice din România, prin training-urile Transylvania College, cum ar fi Aspire pentru profesori, 
NASE-IAU, Tenaris, Știința ca disciplină internațională, workshop-ul NASA pentru profesori și alte sesiuni locale de instruire.
Călătoria nu este departe de final. Ultima mea contribuție către comunitate a fost să mai pun o dată Trasylvania College pe harta mondială a 
educației, împreună cu alți profesori uimitori. Am primit titlul de Ambasador Internațional NASA / HESA 2018 și am avut onoarea de a 
instrui 120 de cadre didactice din întreaga lume la Centrul Educațional al NASA de la US Space and Rocket Centre din Huntsville, Alabama.
În toți acești ani de când fac parte din Transylvania College, am văzut timpul și resursele investite în profesori. Și aici trebuie să menționez că, 
pe lângă creșterea profesională, am crescut și ca persoană, prin toate cursurile de dezvoltare personală pe care mi le-a oferit Transylvania 
College.
Odată, a existat o persoană care iubea să îi îndrume și să îi ajute pe alții. Odată cu trecerea timpul, când persoana privește în urmă, își dă seama 
că fiecare pas din viața ei a avut sens și că scopul ei în acest univers a fost acela de a-i învăța pe alții. Întotdeauna a existat un profesor în interior-
ul ei. Cu timpul, a acumulat mai multă înțelepciune și a înțeles că există o mare diferență între a fi un lector și profesor. Ambii pot fi descriși ca 
oameni învățați, foarte bine pregătiți din punct de vedere academic.
Dar reflectând și căutând mai adânc în profesorul din tine descoperi și alte sentimente. Este necesar un sentiment de curaj pentru a provoca 
profesorul și pentru a da același exemplu elevilor, astfel încât ei să-și poată depăși limitele. Profesorul trebuie să fie deschis la minte și să se 
adapteze la situațiile care apar pe parcursul drumului scurt pe care îl parcurg împreună, la tipul de elev pe care-l întâlnește, la cultură sau la cei 
înzestrați sau cu handicap. Profesorul trebuie să fie prietenos, relaxat, dar în același timp ferm, stabilind limite. Sentimentul de umilință este 
un sentiment pe care nu trebuie să uităm să-l menționăm, pentru a arăta că profesorul poate preda lecțiile, dar trebuie să fie capabil să învețe 
lecțiile pe care le primește în schimb de la elevi din înțelepciunea pe care aceștia au primit-o la naștere.
În concluzie, cel mai important sentiment din interiorul profesorului ar fi acela că este o ființă umană, cu o mare responsabilitate, deoarece 
este capabilă să atingă viața elevilor în fiecare zi, nu numai cu cunoștințele, dar și cu sufletul. La final, profesorul speră că elevii au devenit 
persoane mai bune în timpul petrecut împreună.

Mulțumesc Transylvania College și îți doresc o aniversare fericită!

E N

My journey with Transylvania College started 8 years ago, when, along with my family, we returned to Romania from the North American 
continent. At that time, my daughter was 3 years old and besides the fact that we spoke with her in Romanian, she spoke to us back only in 
English.  So, really soon after our return, it was obvious for us that we needed to find a kindergarten in Cluj that would have teachers speaking 
English all day. So, searching on the Internet, I found Transylvania College, formerly The International School. I came for a visit and the 
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journey started. At that time, I have already started my PhD in Physics at UBB, but after a year, I realised that I wasn’t using all the experience 
I had in teaching American and Canadian science curricula. Moreover, I was accustomed to teaching all these subjects in English, not in 
Romanian. So, I decided to write them an email and send my CV and that fall I started my teaching position as Physics and Chemistry teacher 
for the middle school. First, I taught part time for 2 years, but after I finished my PhD, I went for a full time position. The school grew a lot in 
those 2 years, we started to have more science teachers as the high school part developed, and I was appointed Head of the Science depart-
ment. My belief is that Romanian students are really good students, having the same potential as any other students in this world. This is why 
I involved Transylvania College’s students in national contests such as: Astronomicus, Earth and Stellar, 10 for Cluj Gala, and Spare – energy 
and habitat, where they were awarded first prizes. And since the school is international, I think that it is really important for the students to 
see that they are being taught at international levels and prepared for their life experience, so I registered them for international contests like 
the one carried out by the Royal Society of Chemistry from the UK, ESA for kids from Italy or ESA from the Netherlands.  They were award-
ed first and second prizes and this reinforced the level of teaching at Transylvania College. 
I have always been very keen about my continuous professional development, so in 2013 I applied for the ESA workshop for teachers from 
the Netherlands and I received the grant. This was the starting point of my space journey as you are going to see later. From this point of view, 
Transylvania College always o�ered the support to continuously develop the teachers within the school or through international courses. 
Coming back from ESA, I tried to implement what I learnt there into my classrooms and soon, I saw an improvement in the students’ learning 
process. I enrolled them in the 2013 ESA International contests and they were awarded prizes. I coordinated some groups of students to 
participate in the UK-based 2013 COBIS International Film Awards and they received the awards for Best International Collaboration, Best 
Physics Film, Most Creative (KS1-2) and Best Scientific Investigation. At ESA, I met Dr Paul Roche, who was the Director of Faulkes 
Telescopes and who presented us a website, which really impressed me. I got an idea on how to involve my students and after I returned, I 
formed the BETA group of primary gifted students at Transylvania College and they translated the words from that website into Romanian. 
Thanks to them, today that website is in Romanian too, so more students can access it. The entire process was conveyed in a COBIS film, 
which pictured the falling of a meteorite. At the 2014 COBIS International Film Awards it received the award for the Best Young Explorers. 
At the same time, other videos got prizes for Best International Collaboration, Best Physics Film, Most Creative (KS1-2) and Best Scientific 
Investigation. 
One of the fundamental beliefs of Transylvania College is that ‘Every student matters’. This was the trigger for me in rethinking my lessons 
and challenging my students. It is easy to teach to or the ones who are passionate about science, but for the rest of them, you need to reinvent 
yourself as a teacher. In 2014, I came across a contest done by the UK Royal Society of Chemistry with the topic ‘What is the science in art? 
What is the art in science?’ This was the moment that changed me as a teacher, as I asked a student, who is an amazing artist, to apply for this 
contest. After a week of research, he came back with the most amazing painting in which he put both physics and biology elements. All the 
science behind it was accurate and this was the end I had in mind. He was awarded the Grand Winner for all International Schools and I am so 
proud of him. In this way, for some students, I chose to implement the science through art, design or media as those were their passions. 
Transylvania College has always been passionately involved in the community, modelling, bringing the positive experience to other teachers. 
Being part of it, I made my contribution by organising events such as ‘Science as an International Discipline’ in which we presented the 
Cambridge science curriculum locally, to teachers from Cluj County, and to the Romanian Inspector for Physics and we established partner-
ships between schools in Cluj-Napoca. The parents were involved along with their children in the 2014 Food Revolution Day with Jamie 
Oliver, trying to establish the Guinness World Record. For the students passionate about science, we brought the best Romanian lecturers 
for them, so we organised the Transylvania Science Talks, where we invited speakers like Prof. Univ. Dr. Ionel Haiduc, President of the Roma-
nian Academy and Prof. Dr. Radu Silaghi Dumitrescu, who talked to them about the latest discoveries on artificial blood. Also for the 
students, as part of the financial education o�ered for them during the My Money Week project, I coordinated the STEM innovation project 
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developed, called YouthInventika.
The school developed even more, so in 2015 we designed and equipped the SPArK Science Centre, which includes two lab rooms, one 
prep-room and one o�ce, done under strict Cambridge requirements.

My space journey continued in 2016, when I applied and won a grant for a NASA workshop for teachers done by Honeywell Educators at the 
Space Academy in Huntsville, Alabama, USA. After a week of training, I came back to Romania with fresh ideas. I was impressed by the 
hands-on approach that they had there and the impact on the students’ learning process. Along with one of my colleague, we organised a 
Space Camp and we took students to Belgium to the EURO Space Centre for a 4-day programme. The abilities that the students developed 
there are a huge plus for them, as a lot of these cannot be developed inside a classroom. According to their parents, the added value brought 
to them is tremendous. At the same time, the knowledge received there was transmitted to the Transylvania College students and their 
growth could be seen when one of them got the Grand Prize in the NSS /NASA contest Roadmap to Space settlement or when some partic-
ipated in the NASA Ames Space Settlement international contest. 

In 2017, my professional development went even further with a grant o�ered to me at the CERN International Teacher Weeks Programme 
in Geneva, Switzerland, where I represented Romania. The programme tested our thorough knowledge of physics and improved it during a 
2-week training in particle physics. I took all this back to my classrooms and the A-level students benefited the most from it, as it is part of 
their CIE syllabus. 

This is only a small part of the professional development I underwent since I returned to Romania, and Transylvania College showed support 
every single time. It is so easy for a teacher to be creative and try new things when he/she is given the trust to do so. This trust is then modelled 
to students and their personal and professional results improve. This is one of the reasons that today, after teaching this curriculum in Canada 
and in Romania for so many years and after completing an A level CIE Physics training, I was accepted as one of the Cambridge Physics 
examiner. Also, my responsibilities in the school increased over the year, becoming the Head of the Maths, Sciences and ICT faculty starting 
this fall.

To give back what I learned and to bring my contribution to the wellbeing of the community, being part of Transylvania College, I became a 
certified trainer in 2016. Since then, the knowledge about the methodology used in the lessons, Cambridge curriculum, space or just pure 
Physics were spread to other teachers in Romania, through Transylvania College trainings like Aspire for teachers, NASE-IAU, Tenaris, 
Science as an international discipline, NASA workshop for teachers and local trainings. 

The journey is not far away from the end. My latest contribution to the community was putting Transylvania College on the world’s education 
map one more time, along with other amazing teachers. I received the honour of being named the NASA/ HESA 2018 International Ambas-
sador and had the privilege of training 120 teachers from all over the world at the NASA Education Centre from the US Space and Rocket 
Centre in Huntsville, Alabama. 

In all these years that I have been part of Transylvania College, I saw the amount of time and resources invested in teachers. And here I have 
to mention that besides the professional growth, I have evolved as a person too, by attending all the personal development courses that 
Transylvania College o�ered. 
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Once upon a time, there was a person that loved guiding others and helping them. The time passed and now, when the person looks back, she 
realises every single step in her life made sense and that the purpose of her in this Universe was to teach others.  There was always a teacher 
within herself. With time, more wisdom came and she understood that there is a big di�erence between being a lecturer and a teacher. Both 
of them can be described as knowledgeable people, really well prepared from an academic point of view. 

But reflecting and looking inside, to the teacher within, other feelings are unearthed. A sense of courage is needed to challenge the teacher 
and to set the same example to the students, so they can overcome their limits. The teacher needs to be open minded and adaptable to the 
situations that appear during the short path that they travel together, to the type of the student, to the culture or to the ones gifted or with 
disabilities. The teacher needs to be friendly, relaxed, but still firm, setting boundaries. The sense of humbleness is a feeling that we should not 
forget to mention, to show that the teacher can teach the lessons, but she needs to be able to learn the lessons that the students give back 
from the wisdom that was embedded in them from birth.

But overall, the most important feeling from within the teacher is that she is a human being, with a huge responsibility as she is able to touch 
the students’ lives everyday, not only with the knowledge, but with the soul. In the end, the teacher hopes that the students have become 
better persons during the time spent together. 

Thank you Transylvania College and Happy 25th Anniversary!
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Întotdeauna am fost ghidată în viața personală și profesională de o zicală veche pe 
care am întâlnit-o: „Mințile sunt ca parașutele ... funcționează doar când sunt 
deschise” (Sir Thomas Dewar). Cred că toată lumea știe la fel de bine ca mine cât 
poate fi de periculos atunci când o parașută nu se deschide la momentul potrivit, 
motiv pentru care mi-a fost clar că, pentru a mă simți suficient de în siguranță astfel 
încât să îmi extind aripile pe orice cale, trebuie să fiu deschisă la schimbare. Numele 
meu este Delia Filipescu și sunt un membru mândru al Transylvania College de 
aproape 20 de ani. Povestea mea este o poveste a schimbării și a transformării în 
acest loc care m-a ajutat să cresc. Este o poveste care urmează o cale extraordinară, 
o călătorie care a început chiar înainte de a intra pe ușa Transylvania College, în urmă 
cu 22 de ani, când am ales să devin profesor. Întotdeauna am fost un învățăcel avid. 
La absolvirea universității, interesul meu pentru limba engleză s-a transferat de la 
dorința de a învăța la a-i învăța pe alții și, în acest fel, să-i ajut pe ceilalți să construias-
că punți între culturi și comunități. Venind dintr-o familie de profesori, acest 
sentiment de împărtășire și ajutor s-a menținut mereu. În plus față de entuziasmul 
pe care l-am moștenit, am avut privilegiul de a fi instruită în metodologie de un 
vorbitor nativ care mi-a fost, de asemenea, un mare mentor. Cel mai inspirat mesaj 
pe care îl am de la ea este să fiu originală în gândurile mele și să vorbesc liber. Din 
moment ce mergea în linie cu cele spuse de tatăl meu „Nu-ți fie frică, Delia!”, le-am 
pus împreună și am folosit aceste cuvinte pentru a-mi modela perechea de aripi pe 
care o pomeneam mai devreme. Sunt pentru totdeauna recunoscătoare pentru 
ajutorul pe care l-am primit la începerea propriului zbor personal. Călătoria mea ca 
profesor a început într-o școală publică din cartierul meu. Un loc cu toate ingredien-
tele pentru a te întări ca profesor tânăr și neexperimentat: probleme severe de 
comportament, mulți elevi în clasă, resurse puține pentru limbi străine și sprijin redus 
pentru mentorat. M-am dus cu entuziasm și plină de energie, dorind cu adevărat să 
fac o schimbare și să am un impact. Trebuie să recunosc că am vizionat o mulțime de 
filme înainte de asta („Dangerous Minds” este unul) și am crezut că voi fi cea care va 
produce schimbarea în studenți. Un super-erou Marvel în lumea reală avea sa fie 
descoperit în curând! Este adevărat că în doi ani schimbarea a fost evidentă în 
comportamentul elevilor, care erau mai receptivi și mult mai ... prezenți! Dar nu 
m-am păcălit gândindu-mă că sunt un super-erou. Am fost mereu în gardă și am 
lucrat cu tot ce am avut pentru a-i ajuta pe elevi să învețe limba engleză. Mi-am dat 
seama că ei vin la școală împovărați de ceea ce li se întâmplă acasă. Prin urmare, nu 
puteau să învețe fără a fi recunoscuți, înțeleși și apreciați. Faptul că am fost acolo 
pentru ei a făcut cu siguranță diferența. Cu toate acestea, aveam acest sentiment că 
lipsește ceva. Știm că există întotdeauna o anumită calitate pe care ți-o dorești și pe 
care nu o ai. Vroiam să-mi deschid aripile și să zbor și mai sus. Mă uitam în perma-
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nență în spate întrebându-mă unde au dispărut planurile mele de zbor și de ce nu am simțit absența lor mai devreme. Mi-am dat seama imediat 
că, pentru a zbura, aveam nevoie de permisiunea să fac asta. Schimbarea nu era ceva ușor acceptat într-o școală publică.
După doi ani mi-am spus: „Am nevoie de o schimbare. Un nou loc în care regulile sunt diferite și în care să poți să faci mai mult, unde te lasă 
să fii tu!” Așa că am deschis un ziar, am citit anunțurile cu locuri de muncă și un nume mi-a sărit în ochi: HAPPY KIDS - COPII FERICIȚI! 
„Hm … Copii fericiți? Copii care sunt fericiți? Ce loc este acesta?” Înainte, nimeni din țara noastră nu a menționat vreodată cuvântul „fericit” 
într-un loc destinat educației. Acest lucru avea sens pentru mine așa că, parcă fără să îmi dau seama, am fost programată la un interviu.
Ziua cu interviul a fost chiar ziua mea de naștere, iar cerul era clar și albastru. Am văzut un bărbat în salopetă salutându-mă la ușă cu un zâmbet 
larg pe față, iar la interviu mi s-au adresat întrebări de către un grup de doamne care mi-au testat creativitatea și deschiderea spre lucruri noi. 
„Citiți o poveste, faceți ceva cu role de hârtie igienică, vorbiți despre dumneavoastră ...”.
După câteva zile, am primit scrisoarea prin poștă, spunându-mi că am fost acceptată și în viața mea urma să aibă loc o schimbare semnificativă.
Primele zile la „Happy Kids” au fost zilele în care m-am întâlnit cu mentorul meu și cu o echipă de oameni, care urmau să îmi influențeze foarte 
mult viața personală și profesională. O familie! Da, oameni care nu te vor dezamăgi, prietenoși și care m-au ajutat. Recunosc că nu a fost ușor! 
25 de copii, toți de patru ani, răspândiți prin toată încăperea, țipând, alergând, jucându-se, care nu curățau după ei, trecând de la un joc la altul 
în câteva secunde. La început, doar îi observam și eram cu ochii în patru să am grijă să nu se rănească, dar treptat am simțit că încep să pierd 
controlul. 25 de copii împrăștiați peste tot! La un moment dat, îmi amintesc că mi-am spus: „Nu mai pot face asta; trebuie să găsesc un mod 
de a-i strânge împreună, într-un cerc, să mă asculte, am nevoie de mai multă structură!”
În disperarea mea, am cerut ajutor de la Simona Baciu. Nu voi uita niciodată ziua în care a intrat în clasă cu o eșarfă colorată legată de un băț 
și a făcut magie. A mers prin încăpere, a fluturat eșarfa, a spus câteva lucruri și toată lumea a fost liniștită! Am fost șocată. Acesta a fost 
momentul în care mi-am dat seama că trebuie să-mi schimb abordarea și să mă joc mai mult, să râd mai mult, să fiu mai mult în ton cu 
denumirea locului în care am intrat, să fiu eu un copil fericit un pic mai mult. Se spune că nu câștigi experiență din cărți, nici din ceea ce înveți 
la școală, o acumulezi de „pe teren”, din întâmplările zilnice care îți marchează existența și îți definesc alegerile. Oricine a spus asta, are 
dreptate. Să fiu la „Happy Kids” a fost alegerea bună pentru mine, deoarece în curând am început să-mi întind aripile și să zbor. Mi s-a dat 
autonomie, resurse pentru a lucra, am fost într-o echipă de oameni care s-au susținut reciproc și m-au făcut să mă simt ca acasă, am putut fi 
creativă și îndrăzneață. Acesta este de fapt spiritul meu! Îndrăznesc să creez și sunt deschisă spre schimbare. Găsirea unui loc de muncă potrivit 
cu spiritului meu a fost o schimbare sănătoasă pentru mine. De-a lungul anilor, am experimentat multe alte momente de schimbare. Elevi noi, 
oameni noi în echipă, o instituție în creștere care a devenit școală, oportunități de dezvoltare profesională (prima mea călătorie în străinătate), 
o viziune și o misiune care au rezultat din toate experiențele și ideile adunate. Mi-am modificat nivelul de zbor la unul mai ridicat și continui să 
fac acest lucru cu fiecare schimbare pe care o îmbrățișez. La un moment dat, am acceptat provocarea de a lucra cu un grup de vârstă diferit și 
m-am mutat la școală ca profesor de limba engleză. Această schimbare a dus la experiențe și provocări noi, dar sunt recunoscătoare pentru ea 
și eu sunt cea care simte Schimbarea pe care dorisem o dată să o văd în cei pe care îi învățam. Am învățat foarte mult de la elevii mei. Am 
descoperit ce înseamnă să fac un spectacol și am intrat în lumea mare a dramei, un domeniu care este acum universul meu preferat. Mi-am 
asumat roluri de conducere pentru că am simțit că trebuie să-i ajut pe alții să înțeleagă cum ruperea barierelor poate fi benefică. Am aflat 
despre mine și despre ceilalți, am descoperit că este posibil să ai vise mărețe și să îți asumi riscuri.
O mulțime de oameni își fac griji când în față li se așterne ceva nou. Oare vor reuși în eforturile lor? Oare aceste lucruri noi vor avea un impact 
pozitiv sau vor genera probleme? Am învățat să îmbrățișez schimbarea și să o văd ca pe o oportunitate. A fi conștient de timpul și spațiul în care 
te afli atunci când se întâmplă este esențial pentru a te bucura de fiecare moment și a evolua ca individ. Ar trebui să existe întotdeauna loc 
pentru a face greșeli, deoarece sunt pași care duc la o învățare eficientă. Eu însămi am învățat din greșelile mele și am transmis aceleași opinii 
elevilor mei, care vor crește ca indivizi conștienți, independenți și interdependenți.
Acceptarea schimbării este opusul îngrijorării. Devii mai atent, nu judeci, începi să descrii lucrurile cu mai multă precizie, înveți să te ancorezi 
în prezent, să fii umil și să renunți la control. Acceptarea schimbării a pregătit o cale mai clară pentru profesorul din mine.
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Acum sunt lider atât al unei echipe de oameni, cât și al propriei mele transformări. Suntem la începutul unor schimbări majore de paradigmă, 
care implică reconstrucția și un sentiment de apartenență și conștientizare ce vin de la fiecare individ implicat. Suntem celulele acestei mari 
entități, care este Transylvania College, acum o marcă înregistrată în lumea educației.
În cele din urmă, aș dori să le mulțumesc tuturor celor din jurul meu pentru faptul că mi-au permis să fiu martor la propria mea transformare 
profesională și personală de-a lungul anilor, mi-au arătat încredere, în mine și în abilitățile mele. Aștept cu nerăbdare mai multe experiențe 
revelatoare împreună.

E N

I have always been guided in my personal and professional life by an old saying I came across, that is ‘Minds are like parachutes…they only 
function when open.’ (Sir Thomas Dewar). I believe everyone knows as well as I do just how perilous it can be when a parachute doesn’t open 
at the right time, which is why it has become clear to me that, in order to always feel safe enough to spread my wings on any path, I must also 
be open to change. 
My name is Delia Filipescu and I am a proud member of Transylvania College. I’ve been so for almost 20 years. My story is a story of change 
and transformation in this place that helped me grow. It is a story of following an amazing path, a journey that started just before entering 
Transylvania College’s doors, 22 years ago, when I chose to become a teacher. 
I have always been an avid learner. Upon graduating university, my keen interest for English had me transferred from wanting to learn it to 
wanting to teach it, and in doing so, to help others bridge cultures and communities. Coming from a family of teachers, this feeling of sharing 
and helping has carried out.
In addition to the enthusiasm I inherited, I have had the privilege of being trained in methodology by a native speaker, who has also been a 
great mentor. The most inspiring message that I still carry from her is to be original in my thoughts and speak my mind. Since it went along 
the lines of my father’s ‘Never be afraid, Delia!’, I put them together and used them to fashion myself the pair of wings I was mentioning 
earlier. I am forever grateful for the help I’ve received in starting my own personal flight. 
My journey as a teacher began in a public school from my neighbourhood. A place with all the ingredients to toughen you up as a young 
unexperienced teacher: severe behavioural issues, many students in a class, not too many resources for languages and little mentoring 
support. I went in enthusiastic and full of energy, truly desiring to make a change and have an impact. I have to admit that I had watched a lot 
of movies previous to that (‘Dangerous Minds‘ is one) and I believed I was meant to be the one to produce THE shift in the students. A Marvel 
Superhero in the real world was soon to be discovered!
It is true that in two years the change was clearly seen in the behaviour of the students, who were being more receptive and more… there! But 
I was not fooling myself in thinking I was a superhero. I was on guard and working with whatever I had to help those students learn English. I 
had realised that they were coming to school burdened by what had happened at home. They were, therefore, unable to learn without being 
acknowledged, understood, and appreciated. Being there for them had definitely made a di�erence. 
However, I had this feeling that something was missing. We know that there’s always a certain quality that you long for and you do not possess. 
I wanted to spread my wings and fly even higher. I kept looking back, wondering where my flight plans had gone and why I hadn’t felt their 
absence sooner. I quickly realised that, in order to fly, I also needed to be allowed to do so. Change was not something easily accepted in a 
public school. 
After two years I said to myself: ‘I need a change. A new place where the rules are di�erent and you can do more, where they let you be you!’ 
So I opened a newspaper, browsed through the job advertisements and I saw a name that struck me: HAPPY KIDS! ‘Hmm …Happy kids? 
Kids who are happy? What place is this?’ No one in our country had ever mentioned the word ‘happy’ in a place destined for education before. 
That rang true to my heart and then the next thing I knew, I was scheduled for an interview. 
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The interview day was my birthday and the skies were all clear and blue that day. I saw a man in overalls greeting me at the door with a wide 
smile on his face and I was asked questions by a panel of ladies that tested my creativity and openness to new things. ‘Read a story, do some-
thing with toilet paper rolls, talk about yourself…’
After a few days, I got the letter in the mail, telling me that I was accepted and that my life would experience a significant change.
The first days of ‘Happy Kids’ were the days when I met my mentor and a team of people who would greatly influence my personal and profes-
sional life. A family! Yes, people who would never let you down, who were friendly and who helped. I admit it was not easy! 25 kids, all 
four-year-olds, spread all over the room, screaming, running, playing and not cleaning up, going from one game to another in seconds. In the 
beginning, I would just notice them and be on guard for them not to get hurt, but I was gradually feeling that I was losing control. 25 little 
people being all over the place! At some point, I remember that I said to myself ‘I cannot do this any longer; I need a way to get them all 
together in a circle and listening to me, I need more structure!’ 
In my despair, I asked for help from Simona Baciu. I will never forget the day when she came into the room with a coloured scarf tied to a stick 
and made magic. She walked around, waved the scarf, said a few things, and everyone was quiet! I was shocked. That was the moment when I 
realised that I had to change my approach and play more, laugh more, be more in tune with the name of the place I had stepped into, a bit 
more of a happy kid myself. 
They say that you get your experience neither from books, nor from what you learn in school, you get it from ‘the field’, from the daily 
happenings that mark your existence and define your choices. Whoever ‘they’ are, they’re right.
Being in ‘Happy Kids’ was a good choice for me, as I soon began to spread my wings and fly. I was given autonomy, resources to work with, I 
was in a team of people who supported each other and made me feel at home, I could be creative and daring. That is actually my spirit! I dare 
to create and I am open to change. Finding work that suits my spirit was a healthy change for me. 
Along the years, I experienced many other moments of change. New students, new people in the team, a growing institution that became a 
school, professional development opportunities (my first trip abroad), a vision and mission that were emerging from all the experiences and 
the ideas gathered. 
I have altered my flight level to an even higher one, and I keep on doing so with every change that I embrace. At some point, I took the 
challenge of working with a di�erent age group and moved to school as a teacher of English. This change has led to new experiences and new 
challenges, but I am grateful for it and it is I who feel THE shift I had once so desired to see in whom I taught. I learned a lot from my students. 
I discovered what it means to make a show and I stepped into the great world of drama, a field that is now my favourite universe. I took on 
leadership roles because I felt I needed to help others understand how breaking the barriers can be beneficial. I learned about myself and 
others, I discovered that it is possible to dream big and take chances. 
A lot of people worry when new things are ahead. Would they be successful in their endeavours? Would these new things have a positive 
impact or would they turn into a disaster? 
I have learned to embrace change and see it as an opportunity. Being aware of the time and space you are in when it happens is essential for 
enjoying each moment and evolving as an individual. There should always be room for making mistakes, as they are steps towards e�ective 
learning. I myself have learnt from my mistakes and I transferred the same views to my students, who will grow as individuals who are aware, 
independent and interdependent. Accepting change is the opposite of worry. You become more mindful, you stop judging and start describ-
ing things more accurately, you learn to stay in the present, be humble and let go of control. Accepting change has paved a clearer path 
towards the teacher within myself. I am now a leader of both a team of people and my own transformation. We are at the beginning of major 
paradigm shifts that involve reconstruction and a sense of belonging and awareness that come from each individual involved.  We are the cells 
of this great entity which is Transylvania College, now a trademark in the world of education. 
In the end, I would like to thank all those around me for allowing me to witness my own professional and personal transformation over the 
years, for showing trust and confidence in me and in my abilities. I look forward to more awakening experiences together.
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Demult, acum 15 ani începe povestea mea la Transylvania College pe vremea când 
eram o tânără naivă de 25 de ani, care locuia pentru o perioadă de timp în Statele 
Unite ale Americii, acolo unde lumea se vedea altfel. Deși aveam un post sigur la o 
școală de stat din Cluj-Napoca, eram convinsă că nu aș mai putea profesa în acest 
sistem de învățământ. 
În acest timp, în Romania, în Cluj-Napoca, locuia Debbie, o prietenă americană, 
care colaborase cu Simona Baciu, directoarea școlii numite atunci Happy Kids 
International School și care mi-a lăudat foarte tare școala. Debbie îmi cunoștea 
ambițiile profesionale și potențialul creativ, astfel că m-a îndrumat spre această 
instituție. Nu trebuia decât să o contactez pe directoarea școlii să văd cum aș putea 
face să lucrez în școala dumneaei. Îmi surâdea mult ideea de a lucra într-o școala din 
sistemul privat, deși îmi era frică de acest pas. 
A urmat un interviu telefonic cu Miss Simona, care cred ca a fost cel mai frumos 
interviu pe care l-am dat vreodată, pentru că a fost mai mult o discuție. Amândouă 
eram entuziasmate de posibilitatea de a lucra împreună….Încă de pe atunci, Miss 
Simona știa că eu voi preda, pe lângă limba engleză și o materie pe care nu am mai 
predat-o niciodată și care se numea Educarea caracterului. Pentru a nu mă lua pe 
nepregătite, mi-a cumpărat din Statele Unite câteva cărți în acest domeniu.
În august 2003, am trecut pe la școală să o cunosc personal pe Miss Simona și să 
vizitez școala în care urma să lucrez. Cu gândul la școlile de stat din România, îmi 
amintesc sentimentele plăcute care m-au încercat prima dată când am intrat în 
clădirea galbenă de pe Strada Plugarilor, îmi amintesc cât de bine putea arăta o 
școală….totul era colorat, cu mult bun gust, profesorii erau entuziasmați de 
începerea unui nou an școlar, în timp ce eu aveam emoții pentru cum vor decurge 
lucrurile.
Până la începerea școlii urma să mă căsătoresc și să ne întoarcem împreuna în Cluj 
ca familie. Astfel că, de la 1 septembrie 2003 eram profesor de limba engleză și de 
Educarea caracterului la Școala Internațională Happy Kids. Rememorez cu mult 
drag această perioadă, de fapt, primii doi ani la școală. Miss Simona era directorul 
scolii și avea atâtea idei și atâta energie încât abia ne puteam ridica la înălțimea 
așteptărilor. De multe ori nu înțelegeam cum poate visa așa de mult, de unde are 
ideile, energia pozitivă. Apoi, am aflat că citea enorm și că toate vizitele din Statele 
Unite și Europa de Vest îi oferiseră modele de școli nemaipomenite. 
De primii mei elevi de la această școală m-am atașat mult, nu numai ca profesor, ci 
și ca lider cercetaș. Împreună cu soțul meu, cercetaș activ implicat în Centrul Local 
Cluj-Napoca, am format o unitate de cercetași ce aparținea de Școala Happy Kids și 
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am organizat multe tabere, excursii și activități cercetășești, prin care i-am cunoscut mai bine, pe ei și pe părinții lor. Unii dintre ei sunt recenți 
absolvenți ai liceului nostru: Bogdan Buduroiu, Raluca Brătfălean-Igna, Meda Tătaru, Nina Miron, Sergiu Mihok, Sergiu Moldovan, Horațiu 
Taica, Ionuț Cocan, Irina Ursu, George Purcar.
În vara anului 2005, am intrat în concediu de maternitate, devenind mămică pentru întâia oară și am lipsit de la școală timp de un an. Am 
revenit în toamna anului 2006 cu forțe proaspete și cu un copil de 1 an care frecventa Creșa Happy Kids, Sonia. Eram foarte fericită să testez 
această școală și în calitate de părinte. 

Între timp școala și-a mutat sediul de pe Strada Plugarilor pe Aleea Băișoara, iar eu am primit alte responsabilități în cadrul ei, coordonând 
câteva programe importante în școală: DEAR - Drop Everything And Read (Lasă totul și citește), Assembly-urile (întâlnirile săptămânale cu 
toți elevii școlii) și Programul de educare a caracterului. Am avut rolul de consilier educativ timp de doi ani, din 2007 până în 2009, timp în 
care școala a crescut, la fel și familia mea, în august 2009 eu născând a doua fetiță.
Următorii 5 ani i-am petrecut departe de școala și de Cluj-Napoca (maternitatea și alte planuri familiale), însă am ținut legătura cu 
conducerea scolii și am obținut ca donație multe bunuri materiale pentru a dota școala de stat la care lucram în vremea aceea, Școala Gimna-
zială Vama, județul Satu-Mare. Școala Internațională devenise între timp Transylvania College.

În primăvara anului 2014 am primit un telefon de la școală, care mă anunța că angajează profesor de limba engleză. Acest telefon m-a răscolit 
și m-a pus pe gânduri. Ce fel de viitor îmi doream pentru mine din punct de vedere profesional? Ce viitor întrevedeam pentru educația copiilor 
mei? Decizia de a mă întoarce la Transylvania College nu a fost greu de luat, balanța înclinând greu într-acolo. 
Așa deci, de la 1 septembrie 2014, sunt din nou profesor de limba engleză la Transylvania College, cu alte responsabilități: diriginte, coordona-
tor de departament, coordonator al programului de leadership pentru elevi, iar din anul școlar viitor voi face parte din echipa far a școlii și voi 
coordona implementarea procesului „Leader in me” în școala noastră, asigurându-ne că școala va obține titulatura de școală far. 
La Transylvania College mă simt ca acasă, vin în fiecare zi cu zâmbetul pe buze, atât elevii, cât și colegii fiindu-mi foarte dragi. Consider că 
această școală are un cuvânt de spus pentru dezvoltarea educației din România și nu numai, fiind o școală inovativă, care pune în prim plan 
elevul cu totalitatea nevoilor sale și care prețuiește integritatea angajaților săi. O admir mult pe Miss Simona și familia ei pentru ce au reușit să 
facă și o consider un exemplu de urmat. Cred că multe din visele ei au devenit azi realitate, inspirându-ne și pe noi să devenim profesioniști în 
tot ceea ce facem.

E N

My story at Transylvania College began a long time ago, specifically 15 years ago, when I was a naive 25 year old, living for a while in the Unites 
States of America, from where I saw the world in di�erent colours. Although I already had a post waiting for me at a public school in Cluj-Na-
poca, I was certain I wasn’t going to be able to teach in that education system. 

During this time, in Cluj-Napoca, Romania lived Debbie, an American friend of mine, who had worked with Simona Baciu, the headmistress 
of a school called Happy Kids International School, and who had only praise words for the institution. Debbie was familiar with my professional 
ambitions and creative potential, so she guided me towards this school. All I had to do was contact the headmistress and settle the details of 
me working there. Despite being a bit nervous to take this step, I was relishing the idea of working in a private school. 

I had an interview by phone with Miss Simona, which I believe was the best interview ever, because it was more of a discussion than anything 
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We were both excited at the thought of collaborating. Miss Simona already knew I was going to teach, apart from English, a new subject I had 
never taught before called Character Education. To avoid being caught unprepared, she bought me some books on this topic from America.

In August 2003 I went to the school to meet Miss Simona in person and see the building where I was going to work. Thinking about the 
Romanian public schools, I remember being pleasantly surprised when I first stepped into the yellow building on Plugarilor Street and saw how 
good a school could actually look…everything was full of colours, very tasteful, the teachers were thrilled that the new school year was about 
to start and all the while I was very nervous about how things were to unfold.

Until the new school year, I was planning on getting married and then return to Cluj as a family. So, there I was, September 1st 2003, as an 
English and Character Education teacher at Happy Kids International School. This period, actually the first two years at the school, is a time 
I’m very fond of remembering. Miss Simona was the headmistress and she had so many ideas and so much energy that we could hardly rise 
to her expectations. There were many times when I just couldn’t understand how she could dream so much or from where she harnessed her 
ideas and positive energy. I later found out that she was reading a lot and all her visits to schools in the United States and Europe had inspired 
her greatly. 

I grew very fond of my first pupils at the school, not just as a teacher, but also as a Scout Leader. Together with my husband, an active scout 
involved with the Cluj-Napoca Local Centre, we created a scout unit at Happy Kids and organised many camps, trips and activities, which 
enabled me to get to know them and their parents a lot better. Some of them are fresh graduates of our high school: Bogdan Buduroiu, Raluca 
Brătfălean-Igna, Meda Tătaru, Nina Miron, Sergiu Mihok, Sergiu Moldovan, Horațiu Taica, Ionuț Cocan, Irina Ursu, George Purcar.
In the summer of 2005 I went on maternity leave as a first time mum, and I was away from the school for a year. I returned in the fall of 2006 
with full force and with Sonia, my 1-year old baby, whom I had enrolled in the Happy Kids Nursery. I was beyond delighted to check out this 
school as a parent. 

Meanwhile, the school changed location, from Plugarilor Street to Băișoara Alley and I was given additional responsibilities, as a coordinator 
for several important school programmes: DEAR - Drop Everything and Read, the Assemblies (weekly meetings with all pupils) and the 
Character Education Programme. Between 2007 and 2009 I had the role of School Counsellor  and during this time both the school and 
my family expanded, as in August 2009 I had my second daughter.

I spent the next 5 years away from the school and Cluj-Napoca (maternity and other family plans), but I kept in touch with the management 
team and consequently secured a donation of numerous materials and goods to equip the public school in which I was working at the time, the 
‘Vama’ Secondary School, in Satu-Mare County. In the meantime, the International School became Transylvania College.

In the spring of 2014, I received a telephone call from the school, informing me they were hiring an English teacher. The call rattled me a little 
and made me think. What was the future I envisioned for myself, professionally speaking? What future education was I envisioning for my 
children? The decision to return to Transylvania College wasn’t that di�cult to make, as the scale was already tipped in favour of that. 

So, as of September 1st 2014 I became an English teacher at Transylvania College again, having also other roles such as form tutor, depart-
ment coordinator, coordinator of the student leadership programme. Moreover, starting with next school year, I will be part of the school’s 
Lighthouse Team and I will spearhead the implementation of ‘The Leader in Me’ process in our school, making sure to secure the ‘Lighthouse 
School’ title for our institution. 
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At Transylvania College I feel like I’m at home, and I come to work every day with a smile on my face, as I am very fond of both my students 
and my colleagues. I believe this school plays a role in the development of education in Romania and not only, as an innovative school, which 
focuses on the students and all their needs, and which treasures the integrity of its sta�. I admire Miss Simona and her family tremendously 
for all they’ve managed to accomplish and I see her as a role model. Many of her dreams became a reality, inspiring us to become the best at 
everything we do.

89



R O

Numele meu este Cristina Ungvari și povestea călătoriei mele în Transylvania 
College începe în martie, 2003.
În perioada aceea munceam într-un loc unde eram total nefericită, chiar dacă 
munca pe care o desfășuram era una nobilă – educator adulți. Eram angajată în 
domeniul bugetar de stat, după ce mi-am desfășurat activitatea timp de 4 ani în 
organizația World Vision International ca educator, lucrător social și făceam parte 
dintr-o echipă minunată, cu idei de proiecte minunate pentru educarea copiilor și 
familiilor defavorizate. Datorită stopării finanțării de către SUA a proiectelor în care 
eram implicată, am fost nevoită să accept să lucrez ca funcționar public în domeniul 
îngrijirii copiilor defavorizați, însă salariul a fost redus la jumătate, ceea ce m-a deter-
minat să încep să-mi caut alt loc de muncă.
În acea perioadă am găsit într-un ziar local un anunț postat de Grădinița „Happy 
Kids”, care căuta un educator care să lucreze cu copii de 2-3 ani. Având deja 4 ani 
experiență în munca cu copiii, mi-am spus să încerc, deși îmi părea ceva ireal să pot 
fi acceptată.
Am participat cu mari emoții la interviu, unde am cunoscut-o pe Simona Baciu. Am 
văzut încă de atunci o femeie extrem de ambițioasă și sigură pe ce spune și face, încât 
am simțit că poate fi un loc în care să mă pot dezvolta. Am fost acceptată în prima 
fază a interviului, datorită experienței mele anterioare și datorită pregătirii mele 
profesionale și a urmat apoi proba practică, în urma căreia am fost acceptată în 
minunata echipa „Happy Kids”. 
A fost o mare provocare pentru mine prima perioadă, deoarece împreună cu Miss 
Simona am pus pe picioare programul de creșă care venea în completarea a ceea ce 
exista deja și anume grădinița și școala primară. Eram la începutul unei minunate 
călătorii provocatoare, cu momente de cumpănă, slăbiciuni, suișuri și coborâșuri, însă 
cu un extraordinar entuziasm și dorința de a crea și de a promova educația copiilor 
mici, care în acel moment practic nu exista ca program educațional. Simțul inovator 
al lui Miss Simona m-a ambiționat nespus și mi-a dat mult curaj de a pune în aplicare 
lucruri pe care le citeam în cărți aduse din străinătate și în care am descoperit, pas cu 
pas, de ce este așa de important să stimulezi un copil de 2 ani pe toate ariile de 
dezvoltare, folosind foarte mult jocul, muzica și mișcarea.  Era o căutare continuă în 
a fi pregătită zi de zi cu activități potrivite pentru copiii mici. Având doar eu prima 
grupă de copii mici am devenit un fel de „persoană specială”, deoarece aveam un 
program și activități total diferite față de grupele din grădiniță. 
Astfel, timp de 10 ani, cu bucurie și motivația lucrului bine făcut, m-am dezvoltat an 
de an într-un domeniu drag mie, acela de dascăl care muncește zi de zi într-un mediu 
diferit, creativ, care îți dă libertatea să îți pui în practică ideile, creativitatea și mai ales 
să construiești relații sănătoase cu copii și părinți care au încredere într-un sistem de 
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educație altfel. 
Aici am putut pune în aplicare metode și tehnici de învățare inovatoare atunci și preluate mai apoi și de către instituțiile de stat. Prin experiența 
acumulată am devenit mentor pentru profesorii noi, care ni s-au alăturat în timp și cu care am reușit să creăm un loc special, în care copiii sa 
învețe într-un mediu sigur, să-și dezvolte și să-și pună în aplicare abilitățile.
Sunt și voi fi mereu recunoscătoare Simonei Baciu, că a avut încredere în mine și după 15 ani de experiență pot spune cu mult drag că Transyl-
vania College este un loc în care mi-am găsit o a doua familie , un loc în care învață și fetița mea și în care am învățat că visele pot deveni 
realitate. De asemenea, sunt deosebit de mândră că fac parte dintr-o echipă a unei școli care pune mare accent pe dezvoltarea relațiilor 
sănătoase între adulți și copii, pe dezvoltarea personală, atât a elevilor, cât și a profesorilor și părinților, că vorbim de „mindfulness”, empatie și 
atașament. Că suntem o școală care are o viziune clară și transmite un mesaj clar și răspicat, că de la cele mai mici vârste copiii pot să: aibă o 
voce, să facă diferența și să-și găsească „sclipirea” și talentul pe care să le ducă cu ei într-o lume în care vor păși încrezători că fac alegeri 
înțelepte, de care sunt ei înșiși responsabili.

E N

My name is Cristina Ungvari and the story of my journey with Transylvania College begins in March, 2003.

Back then, I was working in a place that made me completely unhappy, despite the fact that the work per se was quite noble – teaching adults. 
I became a public employee after having been with World Vision International for 4 years, as a teacher and social worker. I had been part of a 
wonderful team, involved in various great projects designed to educate underprivileged children and families. However, this ended when the 
USA stopped funding our projects, so this is how I found myself in the position of accepting a public educator post, caring for underprivileged 
children. My salary was later cut in half, so I decided to start looking for a new job.

I came across a job advert in a local newspaper, posted by the ‘Happy Kids’ Kindergarten, which was looking to employ a teacher who would 
be working with children aged 2 - 3 years. Given my previous 4 year-experience with children, I decided to apply for the job, although it 
seemed surreal to be accepted.

I nervously went to the interview, where I met Simona Baciu. Ever since that first encounter, I saw a woman who was extremely ambitious, 
very sure of her words and actions, so I did start to feel that maybe that was a place where I could evolve. I passed the interview, on account 
of my previous work experience and professional background and then underwent the practical test and after passing that also, I was welcome 
into the wonderful team of ‘Happy Kids’. 

That first period on the job was rather challenging for me, because together with Miss Simona we created the nursery programme, which was 
an addition to the already existing kindergarten and primary school programmes. I found myself at the beginning of an incredible and 
challenging journey, with moments of hesitation and decisions, with weaknesses, ups and downs, but overall with an extraordinary enthusiasm 
and desire to create and promote education for small children, which, at that particular time, was basically non-existent as an educational 
programme. Miss Simona’s sense of innovation inspired me greatly, and gave me the courage to set in motion things I had read about in books 
bought from abroad and in which I discovered, step by step, why it was so important to stimulate a 2-year old child across all areas of develop-
ment, making use of games, music and movement. I was in a continuous state of research in order to be ready, day by day, with the most 
suitable activities for the children. I was the only one in charge of a small children class, so I became some sort of ‘special person’, because our 
programme and planning was di�erent from kindergarten.
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So, for 10 years now, with great joy and motivated by the reward of a thing well done, I developed year after year, in a field I love, being a 
teacher who is working every day in a di�erent, creative environment that allows for the freedom to implement ideas, for inventiveness, and 
particularly for the possibility to forge healthy relationships with children and parents who believe in a di�erent education system. 

This is where I was able to implement teaching methods and techniques that were considered innovative then and which were eventually 
adopted by state institutions. Through the experience acquired I became a mentor for the new teachers who joined us along the way and with 
whom we managed to create a special place, where children are allowed to learn in a safe environment, to develop and to use their skills.

I am and will always be grateful to Miss Simona for her confidence in me and now, 15 years later, I can honestly say that Transylvania College 
is where I found my second family, a place where my daughter learns and where I learnt that dreams can come true.

Moreover, I am extremely proud to be part of a team in a school which places great emphasis on forging healthy relationships between adults 
and children, on personal development, for pupils, teachers and parents alike, on mindfulness, empathy and connection. I am proud that we 
are a school with a distinct vision, which sends out a clear and straightforward message that from the early stages in life, children may: have a 
voice, make a di�erence and find their spark and talent, which they can carry with them in a world where they can step into with the 
confidence that they are making wise choices, for which they take full responsibility.
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Mi-am început cariera în domeniul educației în 1996, când, ca și absolventă a 
Colegiului Pedagogic Gheorghe Lazăr am primit un post de educatoare la o grădiniță 
din orașul meu natal, Cluj-Napoca. Am dorit să mă formez ca și educatoare pentru 
că mi-a plăcut întotdeauna să petrec timp cu cei mici, m-a fascinat bucuria cu care 
ei descoperă lumea, curiozitatea lor pentru cea mai mică ființă sau întâmplare. Am 
lucrat ca și educatoare trei ani. A fost frumos, dar a fost și foarte greu. Am avut în 
fiecare an peste 30 de copii în grupă și, deși eram tânără și cu mult entuziasm atmos-
fera din grădiniță îmi aducea aminte de vremea când eram eu o fetiță în șorțuleț 
albastru. Nu se schimbase prea mult educația după Revoluție și nu simțeam nici eu 
că pot face cu adevărat o diferență.
Îmi doream altceva, visam să ajung pe alte tărâmuri, simțeam că nu mă potrivesc 
deloc în scenariul pe care singură mi l-am pregătit. Dorința de a pleca, de a căuta 
altceva m-a dus înspre destinația visurilor mele, Statele Unite ale Americii. Am ajuns 
în Chicago, pentru că acolo aveam deja rude care m-au ajutat sa pornesc pe acest 
nou drum. Am plecat cu gândul să stau 6 luni, care însă au devenit 10 ani. Poate 
datorită faptului că această perioadă a coincis cu anii de formare, eu având la plecar-
ea din țară 20 de ani, am perceput experiența de acolo ca pe o călatorie de inițiere, 
aidoma celei trăite de eroii din povești. Doar că la finalul călatoriei, revenită acasă, nu 
am primit o împărăție. Ci chiar ceva mai mult: libertatea de a fi autentică, ocazii 
nenumărate pentru a face o diferență, oportunitatea de a pune în folosul comunitătii 
ceea ce am învățat într-una dintre cele mai bune facultăți americane, Northwestern 
University, unde am avut șansa să studiez și să profesez. Toate acestea s-au întâmplat 
și continuă să se întâmple într-o comunitate extraordinară, o școală despre care am 
aflat căutând școala potrivită pentru copiii mei, dupa întoarcerea în țară. 
Acum 8 ani treceam împreună cu soțul meu și cu cei doi băieți prin cartierul Gheor-
gheni, “în recunoaștere”, să vedem cum arată “Școala Internațională Cluj”,  (actuala 
Transylvania College), despre care auzisem recent. Eram de un an în țară și eram deja 
destul de deziluzionați, atât eu cât și soțul meu, de perspectivele pe care le 
întrezăream. Profesional, nu ne simțeam împliniți și aveam mari dubii că revenirea 
acasă a fost decizia potrivită. Nu îmi făceam mari iluzii că vom găsi o școală modernă 
pentru copiii noștri, care să-i pregătească pentru a avea succes oriunde vor ajunge în 
lume, așa cum știam că e nevoie, prin prisma experienței mele de emigrant. Am 
văzut școala doar de afară, însă simțeam că e altceva. În zilele următoare am vazut 
online un anunț de angajare pentru postul de director de înscrieri la Școala 
Internațională. Era prea frumos să fie adevărat mi-am spus, însă am aplicat plină de 
entuziasm. Spre fericirea mea am fost invitată la interviu și am cunoscut cu acea 
ocazie familia Baciu, fondatorii școlii. M-au uimit prin curiozitatea pe care au 
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arătat-o față de experiența mea din străinătate (fusesem deja la multe interviuri, însă mesajul primit a fost mereu că educația primită “afară” 
nu e relevantă în țară), m-au cucerit încă de la acele prime momente cu deschiderea și dorința de a împărtăși cu mine, o străină, visul lor de a 
oferi o educație mai bună, completă, cât mai multor copii. Mi-au povestit de valori, dar și de obiective care păreau atunci extrem de îndrăznețe. 
Pe vremea aceea în școală învățau cam 250 de copii, cei câțiva copii străini (în special americani) fiind integrați alături de copiii români si 
primind suplimentar câteva ore în limba engleză. 
Văzând cum a crescut școala, e greu de crezut că au trecut abia 8 ani de atunci. In 2012 școala a primit numele de Transylvania College | The 
Cambridge International School in Cluj. Peste 600 de elevi din 35 de țări învață acum aici, școala oferind programe acreditate atât la nivel 
național, cât și de cele mai reputate foruri internaționale. Cele cinci generații de absolvenți ai liceului Cambridge au ajuns să studieze la 
facultățile la care au visat, în întreaga lume. Iar succesul lor nu se măsoară doar în reușita admiterii la facultatea dorită, în domeniul ales de ei, 
ci mai ales prin cine sunt ei, ce fel de adulți au devenit și prin felul în care reușesc să facă fața oricăror provocări, oriunde au ajuns în lume. De 
unde știu că e așa? Pentru că se întorc cu toții la școală cu drag în fiecare vacanță și ne povestesc experiențele lor, atât pe cele frumoase, cât 
și pe cele care care le-au adus provocări și care le-au pus la încercare voința. 
În ceea ce mă privește, școala aceasta e cea care m-a format cu adevărat, atât din punct de vedere profesional, cât și uman. Totul a început cu 
votul de încredere acordat de Simona Baciu și Dr. Dan Baciu, fondatorii școlii, care m-au făcut părtașă la visul lor și cărora le voi fi mereu 
recunoscătoare. Iar modelul meu este Ruxandra Mercea, fiica acestora, un adevărat leader vizionar de la care învăț ceva profund în fiecare zi. 
Ea e cea care continuă, cu mult curaj visul părinților ei și are intuiția pentru a alege mereu cea mai buna direcție pentru Transylvania College, 
atât pentru ceea ce reprezintă ca și instituție, cât și ca și comunitate. Este extraordinar faptul că suntem, toți cei din această comunitate, 
încurajați să avem o voce, să facem o diferență și să ne descoperim sclipirea! Eu simt că fac asta zi de zi și mă simt atât de împlinită!
Povestea Transylvania College este pentru mine o lecție despre a visa cu îndrăzneală, despre leadership si curaj, despre ce înseamnă cu adevărat 
să fii vizionar și să vrei ceva mai mult de la și pentru tine, cei din jur, comunitatea din care faci parte, țara ta. 

E N

I began my career in education back in 1996, when, as a fresh graduate of the National Pedagogic College ‘Gheorghe Lazăr’, I was selected 
for a teaching post at a kindergarten in my native town, Cluj-Napoca. My goal was to train as a kindergarten teacher because I had always 
enjoyed spending time with the little ones, being fascinated by the joy with which they discover the world, by their curiosity for even the 
smallest of beings or of encounters. I worked as a kindergarten teacher for three years. It was a beautiful albeit very demanding experience.  
Every year there would be over 30 children in a class and, despite being young and enthusiastic, the atmosphere in the kindergarten reminded 
me of when I used to be a little girl wearing the blue apron on top of the uniform. I realised that education hadn’t changed that much after the 
Revolution and I didn’t feel there was much of a di�erence I could otherwise make.

I longed for something else, I was dreaming of reaching foreign lands, as I felt out of place in the story I had written for myself. The desire to 
leave and to search for something di�erent led me to my dream destination—the United States of America. I landed in Chicago because I 
already had some family there who helped me embark on this new journey. I left Romania with the distinctive thought of staying abroad for 
6 months and ended up being away for 10 years. Perhaps because this period coincided with my formative years, as I was 20 when I left the 
country, I perceived my time in America as a road of trials, an initiation similar to a hero’s journey, the di�erence being that at the end of my 
journey, when I returned home, there was no kingdom waiting for me. However, there was something more valuable: the freedom of being 
authentic, countless opportunities to make a di�erence, the chance to give back to the community some of the things I learnt while studying 
and teaching at one of the best American universities, the Northwestern University. All these happened and are still happening in an extraor-
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dinary community, a school I discovered while searching for the right fit for my children, after we returned to Romania. 

8 years ago I was walking with my husband and our two boys through the Gheorgheni neighbourhood, ‘scouting’, to see what the International 
School in Cluj (currently Transylvania College), about which we had recently heard, looked like. We had been back in the country for about a 
year and we were both already quite disillusioned with the outlook. We felt no professional satisfaction and we were thinking that maybe 
returning home had been a mistake. I wasn’t really expecting to find a modern school for our children, which could prepare them for success, 
regardless of their final destination, like I knew they needed given my previous experience as an emigrant. We only saw the school’s exterior, 
but I had a sense of it being something di�erent. The next days I noticed a job advert for the position of Admissions Director at the Interna-
tional School. I told myself it was too good to be true, but nonetheless I applied enthusiastically and I was very happy to be later invited to an 
interview, where I met the Baciu family, the school’s founders. I was pleasantly surprised by the curiosity they showed about my experience 
abroad (I had already been to several interviews but the message had always been the same, that the education received abroad was not 
relevant in the country) and they won me over from the very first moments, with their openness and eagerness to share with me, a stranger 
after all, their dream to provide a better and more complete education to as many children as possible. They talked to me about their values 
and their goals, which back then seemed quite daring. At that time, the school had about 250 children enrolled and the few foreign students 
(mostly Americans) were integrated with the Romanian pupils and received additional English classes. 

Seeing the school’s evolution I find it hard to believe it’s only been 8 years since then. In 2012, the school’s name changed to Transylvania 
College | The Cambridge International School in Cluj. Currently, there are over 600 pupils from 35 countries attending lessons here and the 
school o�ers programmes which have been accredited by national and some of the most renowned international bodies. The five generations 
of Cambridge high school graduates went on to study at faculties and universities they only dreamed about, all over the world. And their 
success is not measured only by their having been admitted to the school of their choice, in the field of their choice, but also by who they are 
now, by the type of adults they have become and by the manner in which they are able to handle any challenges, irrespective of where they 
ended up. How do I know this? Because they all fondly return to the school, during the holidays, to share with us their experiences, the good 
ones, as well as those which challenged them and tried their will at times. 

As far as I’m concerned, this is the school that genuinely developed me, at a professional and human level. It all started with the vote of 
confidence given by Simona Baciu and Dr. Dan Baciu, the school’s founders, who shared their dream with me and to whom I will always be 
grateful. And my role model is their daughter, Ruxandra Mercea, a true visionary leader, who teaches me something profound every day.  She 
is the one bravely carrying the torch, intuitively choosing the best direction for Transylvania College, always, in terms of what the school 
represents both as an institution and as a community. It is extraordinary that all of us, in this community, are encouraged to have a voice, to 
make a di�erence and to discover our spark! I feel like I am doing this every single day, making me feel extremely fulfilled!

For me, my Transylvania College story stands as a lesson about daring to dream bold dreams, about leadership and courage, about what it truly 
means to be a visionary and to want something more from and for yourself, for those around you, for your community and for your country. 
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R O

Transylvania College este o comunitate din care fac parte cu mândrie și sunt onorată 
să contribui la realizarea acestei cărți aniversare. 

Prima mea interacțiune cu Transylvania College a avut loc în 2014. Foarte vizionară 
și punând pe primul loc siguranța copiilor, școala a desfășurat primul exercițiu de 
evacuare în caz de incendiu efectuat de o școală din Cluj. Am fost impresionată de 
fețele zâmbitoare ale copiilor de acolo, de deschiderea și hotărârea de care au dat 
dovadă. 

Călătoria mea la Transylvania College a început în urmă cu patru ani. A fost o decizie 
foarte ușoară să mă alătur unei echipe care avea viziunea de a face o diferență în 
educația atât de multor copii, chiar generând schimbarea paradigmelor educaționale 
în România și în străinătate.  
Planurile mele pentru următorii 25 de ani includ dorința de a contribui la dezvoltarea 
acestei minunate comunități, din care doresc să continui să fac parte, iar peste 25 de 
ani plănuiesc să revin pentru a 50-a aniversare a Transylvania College, împreună cu 
cele 30 de generații de absolvenți, cu cei din Promoția 2043 și cu proprii mei copii, 
care vor avea peste 30 de ani atunci. 

Ce înseamnă pentru mine Transylvania College? 
Transylvania College este o comunitate de învățare! Pentru mine, școala nu se 
termină atunci când sunt gata orele. Sunt într-un proces continuu de învățare, atât 
ca și părinte, cât și ca membru al personalului școlii. Această comunitate îmi oferă 
șansa de a înțelege cu adevărat cum ar trebui să arate un traseu educațional în secolul 
21. 

Care este ingredientul de bază al Transylvania College? 
Curajul! Această școală este un grup de Copii fericiți și curajoși. Curajul este una din 
competențele cheie ale personalului și elevilor, de aceea în fiecare dimineață simt e 
explozie de energie în drum spre școală. 

Fac oare vreo diferență? 
Da! Fac parte dintr-o comunitate care tratează fiecare copil ca un individ, ca un 
viitor adult. Obiectivul final al comunității este bunăstarea, stima de sine și educația 
fiecărui elev. Asta face diferența!
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E N

Transylvania College is a community whose proud member I am, being honoured to write for this anniversary book. 

My first interaction with Transylvania College took place in 2014. Being very forward thinking and putting the children’s safety first, the 
school ran the first fire drill in a school in Cluj. I was impressed by the children’s happy faces, by their openness and assertiveness. 

My journey at Transylvania College began four years ago. It was a very easy decision to take, to join the team that had the vision to make a 
di�erence in the education of so many kids, actually changing the paradigms of education within and outside of Romania.  

My plans for the next 25 years include the desire to contribute to this amazing community and to be a valuable member thereof. In 25 years’ 
time I plan to be back for the 50th anniversary, together with the 30 generations of alumni, the Class of 2043 and my own kids, in their 30s 
at that point. 

What does Transylvania College represent to me? 
Transylvania College is a Learning community! For me school doesn’t end when lessons ends. I am in a continuous learning process, as parent 
and as a sta� member. This learning community gives me the chance to really understand how an education journey should look like in the 
21st Century. 

What is the main ingredient of Transylvania College? 
Courage! This school is a group of Courageous Happy Kids. Courage is one of the key competences of the sta� and students, and that’s why 
every morning I feel a burst of energy when coming to school. 

Am I making a di�erence? 
Yes! I am part of a community that looks at each child as an individual, as a future adult. The community’s end in mind is every child’s wellbeing, 
self-esteem and academics. That makes the di�erence!
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R O

Am ajuns la Transylvania College având în spate o carieră didactică tipică, iar din 
punct de vedere personal, viața mea semăna cu a celorlalți din generația mea, 
amânând începerea unei familii până după vârsta de treizeci de ani. 

Dar, undeva în cap aveam o voce persistentă care-mi spunea că nu-mi trăiesc viața 
la potențialul meu maxim. Această voce îmi spunea deja același lucru de aproape 
douăzeci de ani și devenisem expert în a o ignora.

Apoi am ajuns la Transylvania College.  

Experiența mea a fost transformațională. Atunci când oamenii mă întreabă despre 
College, le spun că de departe nu este o școală obișnuită. Am văzut multe școli la 
viața mea și știu să recunosc o abordare generică a educației, care deși eficace din 
multe puncte de vedere, totuși nu este revoluționară sau de natură să schimbe 
înțelepciunea convențională. Și iată aici apare Transylvania College, o școală care are 
un etos foarte diferit, iar în esența ei o credință fermă pentru bunăstare.

Aș putea să vă scriu despre multe aspecte, dar una din cele mai remarcabile schim-
bări personale pe care le-am trăit în anii mei alături de această școală este faptul că 
am devenit mult mai atent și conștient. Intrasem deja în contact cu acest concept de 
„mindfullness” sau „conștiință deplină” și citisem suficiente materiale pe acest 
subiect de la Cambridge, Harvard și alte instituții pentru a-mi potoli orice rămășițe 
de îndoială sau scepticism care ar mai fi putut rămâne agățate în creierul meu 
științific despre practicile contemplative. Am avut și un anumit grad de succes cu 
meditația, în sensul că progresasem suficient de mult ca să-i recunosc eficacitatea, 
dar totuși nu destul ca să generez o schimbare permanentă în viața mea. 

Atmosfera de familie, abordarea progresivă, recunoașterea bunăstării și focusul spre 
viitor pe care le-am observat la școală erau îmbinate cu conexiunea umană, ceea ce 
m-a impulsionat să revizitez conceptul de „mindfulness”. 

Dacă nu aș fi venit la Transylvania College nu mi-aș fi cunoscut soția sau nu aș fi avut 
propria mea familie. Am găsit curajul și liniștea sufletească pentru a-mi trăi viața în 
cel mai pozitiv mod posibil și am întâlnit pe cineva care credea cu adevărat că sunt 
capabil de orice. De-a lungul timpului petrecut la școală, am realizat că sunt într-o 
continuă evoluție, că iau decizii mai bune și sunt mai eficient în viață. Această stare 
de atenție și de conștiință de sine a devenit parte din viața mea obișnuită, nu mai era 
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doar ceva de făcut când ajungeam acasă sau dimineața înainte de muncă. Am ajuns în sfârșit să creez o sinergie între viața mea profesională, 
cea personală și „mindfulness”.

Atmosfera de la orele și cursurile mele a devenit mai calmă, mai concentrată și veselă. Adesea luăm o mică pauză, fără însă a face referire 
directă la „mindfulness”, și ne reîntoarcem apoi în prezent. În trecut, nu au fost mulți elevi care să-mi povestească despre problemele lor, dar 
acest lucru a devenit mai frecvent odată ce m-am alăturat școlii. Am început să-mi construiesc relații mai puternice cu oamenii în general, să 
le adresez întrebări mai bune și să le acord timpul necesar pentru răspuns înainte să presupun că știu ce vor să spună. 

De când am sosit în România și am descoperit Transylvania College, integrând conceptul de „mindfulness” în viața mea, mi-am scos la iveală 
creativitatea, am găsit satisfacția profesională în cursurile de instruire a profesorilor și am ajuns să am un impact pozitiv mai semnificativ asupra 
mai multor elevi în calitate de membru al echipei de leadership a școlii. 

Eram odată un bărbat speriat de exemplul care aș fi fost pentru un copil. Astăzi sunt tatăl unei fetițe și îmi doresc mai mulți copii. Ani de zile 
am fost fie ancorat în trecut, fie terifiat de viitor; acum, îmi conduc propriul prezent și o fac cu inima. Obișnuiam să regret că nu-mi trăiesc 
viața la potențial maxim, iar în prezent sunt absolut entuziasmat de unde mă va duce potențialul meu.

E N

I came to Transylvania College from a typical teaching career. As to my personal life, it was similar to many of my generation, putting o� 
family and commitment well into their thirties. 

However, I had a persistent voice in the back of my head telling me that I wasn’t living up to my potential. This voice had been saying the same 
thing for most of the last two decades, and I was well practised at ignoring it.

Then I came to Transylvania College.  

My experience here has been transformative.  When asked about the College, I tell people it is hardly an ordinary school. I have seen enough 
schools and recognise a generic approach to education which while e�ective in many respects is not revolutionary or prepared to challenge 
conventional wisdom. Moreover, here was Transylvania College - a school that has a very di�erent ethos - and at its core a genuine conviction 
regarding wellbeing.

I could talk about many things but one of the most significant personal changes I have experienced during my time at the school is that I have 
become more mindful. I had been exposed to mindfulness previously and had read enough research from Cambridge, Harvard and other 
institutions to quiet any lingering doubts or scepticisms that my scientific brain may have had about contemplative practices.  I also had had 
some success with meditation, enough progress to acknowledge its e�cacy but not enough to create permanent change. 

The family atmosphere, progressive approach, acknowledgement of wellbeing and future focus at the school was combined with a human 
connection, and once again I became determined to visit mindfulness. 
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Had I not come to Transylvania College I would not have met my wife or started our own family, I had found the courage and peace of mind 
to move forward with my life in the most positive way and found someone who truly believed that I was capable of anything.  Across my years 
at the school I have seen that I am continually growing, making better decisions and being more e�ective. Mindfulness has also become part 
of my daily life rather than something I do when I get home or in the morning. My life, teaching and mindfulness are finally synergising.

The atmosphere in my classes and trainings has become calmer, more focused and happier. We often pause without overtly referencing 
mindfulness, but we return to the present moment. Historically, not many students had opened up to me with their problems. However, this 
has happened much more frequently since I have been at the school. I am also creating stronger connections with people in general. I’m asking 
better questions, and I now allow people the time to explain themselves before I assume their response. 

Since coming to Romania, finding Transylvania College and making mindfulness part of my life, I have discovered my creativity, found career 
satisfaction in training teachers and have a more significant positive impact on more students as a member of the school’s leadership team. 

I once was a man scared of the role model I would be to a child.  Now I am the father of a little girl, and I want more children. For years I was 
either trapped in the past or terrified of the future; now I’m directing the present and leading with my heart. I used to regret not living up to 
my potential; now I’m excited about where my potential will take me.
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R O

Credința că educația ne poate schimba destinul m-a călăuzit întotdeauna: datorită 
educației, evoluția mea ca om și ca profesionist a fost cu totul diferită față de ceea ce 
știam să îmi doresc când eram copil. 
M-am alăturat echipei Transylvania College acum aproape 8 ani, în calitate de 
coordonator de fundraising. Era o oportunitate la care nici nu visasem și aveam mult 
entuziasm și dorință de a construi în comunitatea școlii o cultură a implicării și a 
generozității. 
Fără să bănuiesc că ceea ce am să trăiesc aici va depăși cu mult această dorință. 
Într-o cultură care încuraja mai puțin acestă viziune, începutul a fost plin de 
provocări, însă impactul proiectelor noastre, perseverența și sprijinul oamenilor care 
le-au susținut de-a lungul timpul au făcut ca, astăzi, școala să fie reprezentată de un 
întreg departament de dezvoltare, cu oameni pasionați de educație, să aducă valoare 
adăugată muncii profesorilor ce îndrumă elevii noștri zi de zi și cu dorința de a 
construi mai departe comunități de părinți, profesori și elevi care au idealuri comune 
și vin alături unii de alții pentru a le atinge.
Convingerea că educația ne poate schimba destinul s-a întărit și mai mult în toți 
acești ani. 
Pe de o parte, prin călătoria personală de descoperire, devenire și valorificare a 
potențialului. Aici, la școală, fiecare dintre noi avem zi de zi oportunitatea de a trăi 
experiențe noi, de a interacționa cu elevi, profesori sau părinți. Toate acestea își pun 
amprenta asupra modului de gândire și a mentalității, ajutându-te să te descoperi, să 
te deconstruiești și să te redescoperi, devenind mereu cea mai bună variantă a ta. 
Pe de altă parte, prin călătoria profesională, de-a lungul căreia acumulezi experiență, 
câștigi tot mai multă încredere în tine și construiești relații sănătoase și puternice cu 
oameni care aleg să facă cea mai bună investiție posibilă-în educație-sprijinind 
proiecte care le oferă elevilor șansa de a avea experiențe ce îi ajută să devină oameni 
care caută mereu soluții inovatoare și au dorința de a produce schimbare în comu-
nitățile unde trăiesc. 
De-a lungul timpului, majoritatea cunoscuților nu înțelegeau exact cu ce mă ocup. 
Unii au crezut că predau la școală, alții că mă ocup cu organizarea de evenimente. A 
existat și percepția că mă duc să cer bani oamenilor. Munca de development are însă 
la bază viziunea organizației, nevoile pe care aceasta își propune să le întâmpine și 
oamenii care au, la rândul lor, dorința și posibilitatea de a produce acele schimbări în 
bine. Așadar, toate resursele mobilizate într-un proiect sunt un efect al acestui 
context. Fondurile, suportul, resursele, totul se întâmplă după ce stai de vorbă cu 
oamenii și le spui povestea școlii, ei o înțeleg și aleg să sprijine un proiect sau altul. Să 
poți susține prin munca ta educația unor elevi și tineri, să vezi în timp real cum aceas-
ta își produce efectele, cum cresc și devin adulți independenți și proactivi, dornici să 
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producă schimbare în comunitățile unde trăiesc este un vis împlinit pentru mine. Fiind în contact și cu Alumni Society, organizația elevilor care 
au absolvit liceul la Transylvania College, am avut bucuria să văd elevii noștri ieșind cu emoție pe poarta școlii ca absolvenți și întorcându-se în 
vizită ca tineri adulți.  Este o onoare să am ocazia să lucrez alături de oamenii-vizionari și profesioniști-din școală și să pot implementa proiecte 
care au un impact real în viața atâtor oameni. Mai mult, să reprezint prin munca mea un proiect care a început ca un vis acum 25 de ani, un vis 
al fondatorilor școlii, care au avut curajul să-și investească toate resursele și, mai mult, să își dedice mare parte din viață unui ideal care a devenit 
realitate și acum își arată din plin roadele: generații de tineri ce pornesc cu entuziasm în viață, având certitudinea că pot schimba lumea. Și o 
vor face!  

E N

My belief that education can change our destiny has always guided me in life: thanks to education, my personal and professional evolution has 
been completely di�erent from what I knew to want as a child. I joined Transylvania College almost 8 years ago as Fundraising Coordinator. It 
was an opportunity beyond my dreams and I was full of enthusiasm and desire to build within our school’s community a culture of involvement 
and generosity. Without suspecting that what I was to experience here would by far exceed this desire. In a culture which didn’t quite promote 
this kind of vision, the beginning was full of challenges, but the impact of our projects, the perseverance and support showed by the people 
who advocated for them throughout the years made it possible for the school to be today represented by an entire development department, 
filled with people who are passionate about education, and also to bring added value to the work carried out by the teachers, who guide the 
students day after day, and with the desire to continue building communities of parents, teachers and pupils with shared ideals, coming 
together in order to achieve them. The conviction that education is able to alter the course of our destiny has grown stronger in me through-
out the years. 
On one hand, through a personal journey of self-discovery and development, utilising my potential. Here, at the school, each and every one 
of us has the opportunity to live new experiences, to interact with the students, the teachers and the parents. All this impacts the way you 
think, your mentality, helping you to discover, deconstruct and then rediscover yourself, always becoming the best version that you can be. 
On the other hand, through a professional journey, during which you gain experience, build up your self-confidence and forge healthy and 
strong relationships with people who choose to make the best possible investment—in education—supporting projects which o�er to students 
the chance to have the experiences that will help them become adults always in search of innovation, with the desire to e�ect change in their 
communities.  Along the way, most of the people who knew me didn’t quite understand what my job was. Some thought I was teaching at this 
school, others that I was an event planner. There even was the perception that I was going up to people and simply ask for money. However, 
development work is based on the organisation’s vision, on the needs it intends to meet and on the people who, in turn, have the desire and 
possibility to make those changes for the better happen. Therefore, all the resources mobilised in a project are a consequence of such context. 
The funds, the support, the resources, it’s all materialising after you’ve talked with the people and told them the school’s story and they under-
stand it and choose to support one project or another.  To be able to use your work in order to support the education of children and teenagers, 
to see in real time how it influences them, how they grow up and become independent and proactive adults, eager to e�ect change in their 
communities is a dream come true. Being also in contact with the Alumni Society, the organisation of students who graduated high school at 
Transylvania College, I had the pleasure of seeing our students nervously leave our school, as fresh graduates, and then return to visit us, as 
young adults.  It is an absolute honour to work alongside the people of this school—true visionaries and professionals—and to be able to imple-
ment projects that carry an actual impact on the lives of so many people. Moreover, to represent, through my work, a project which began as 
a dream 25 years ago, a dream visualised by the school’s founders, who had the courage to invest all of their resources and more, to dedicate 
most of their lives to an ideal that became reality is now paying o�: generation upon generation of graduates, enthusiastically entering 
adulthood with the certainty they can change the world. And they so will! 
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Vara anului 2009 a adus cea mai importantă schimbare în viața mea și a fiicei mele, 
Aletta. 

Pe vremea aceea locuiam cu familia în Ungaria și Aletta era elevă a Școlii Internațio-
nale din Budapesta, o școală situată în cel mai înalt punct al orașului, la 25 km de casa 
noastră. Veneam des în vizită la părinți în Cluj, iar în vara acelui an am petrecut chiar 
foarte mult timp în țară. Mă jucam cu ideea de a mă muta înapoi în orașul meu natal, 
după 15 ani petrecuți în străinătate. Cel mai important aspect era însă pentru mine 
educația fetiței, de aceea căutam o școală internațională, în care să se poată integra 
și dezvolta armonios. Cea mai mare surpriză am avut-o când am aflat de Transylvania 
College, numită atunci Școala Internațională Cluj, o școală cu predare în limba 
engleză, la mai puțin de 1 km depărtare de casa noastră. Pagina de internet a școlii 
mi-a stârnit curiozitatea și am decis să ne programăm la o vizită. 

N-am să uit niciodată acea după-masă de duminică, când în drum spre casă, am 
trecut prin fața școlii și am văzut parcarea plină de mașini. Fiind spre sfârșitul lunii 
august, mă gândeam că o fi un eveniment organizat de școală înainte de începutul 
noului an școlar. Ne-am oprit și am intrat în clădire. Întâmplarea face că nu era 
eveniment școlar, ci era un eveniment festiv organizat în Sala de Bal, la care era 
prezentă și Simona Baciu, fondatoarea școlii. Ea ne-a întâmpinat cu foarte multă 
căldură, ne-a povestit despre programele școlii și despre mulți alți elevi internaționali 
care erau deja înscriși și studiau conform programei englezești, la nivel de primar si 
gimnaziu. Aletta avea 8 ani, terminase clasa a II-a. După discuția avută cu Miss 
Simona, am plecat foarte entuziasmate spre casă. Aletta deja își făcea planuri cum se 
va înscrie în diferite cluburi after school, cum va putea merge cu bicicleta la școală și 
cum va fi aproape de bunici în fiecare zi. Ne-am decis să ne mutăm și am înscris-o la 
școală.

Aici a început aventura noastră, care de-a lungul anilor a devenit tot mai frumoasă. 
Eu chiar după prima săptămână de școala am decis să ajut la secretariat ca voluntară, 
deoarece secretara școlii era bolnavă. Era fantastic să pot fi de folos în școala fiicei 
mele și în același timp să fiu toată ziua aproape de ea, cunoscându-i profesorii, 
văzând-o în activități și în pauze. În timp, voluntariatul meu s-a transformat într-un 
loc de muncă atunci când am început să lucrez cu Miss Simona, pe post de asistentă. 
De atunci au trecut 9 ani. Am parcurs un drum lung, am îndeplinit numeroase 
funcții și am avut oportunitatea de a observa cum crește și se dezvoltă școala, cum 
devine recunoscută la nivel național și internațional și, împreună cu ea, cum cresc 
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zeci și sute de copii, transformându-se în tineri hotărâți, încrezători, pregătiți să pășească mai departe în viață.

Acest an școlar l-am început cu emoții mixte de bucurie și tristețe. Este ultimul an în care fetița mea începe școala. A ajuns în Year 13, se 
pregătește pentru facultate, e hotărâtă, știe ce vrea sa facă, știe unde vrea să aplice și e încrezătoare în puterea ei. A crescut, s-a maturizat și a 
învățat foarte multe în acești ani petrecuți la Transylvania College. Are o gândire profundă și are încredere în capacitățile ei. Eu nu pot decât 
să-i ofer aripi și să o las să zboare. Sunt profund recunoscătoare școlii pentru educația pe care i-a oferit-o și sunt foarte mandră de ea!

E N

The summer of 2009 brought the greatest change in mine and my daughter Aletta’s lives. 

Back then, we were living in Hungary and Aletta was a pupil at the International School of Budapest, located in the city’s highest point, about 
25 km from our house. We would often come to Cluj to visit my parents, and that summer we spent quite a lot of time in Romania. I was 
toying a bit with the idea of returning to my native city after 15 years of living abroad. However, the most important thing to me was my 
daughter’s education, this is why we were looking for an international school, where she would be able to integrate better and have a balanced 
development. My biggest surprise was when I heard about Transylvania College, back then called The International School in Cluj, which was 
a school teaching the curriculum in English, located less than 1 km from our house. Its web page stirred my curiosity and I decided to schedule 
a visit. 

I will never forget that Sunday afternoon, when on our way home, we walked past the school and saw the parking lot full of cars. It was late 
August and I thought it was a school event before the start of the new school year. We went into the building. As chance would have it, it 
wasn’t a school event, but a festive occasion organised in the Ball Room and attended among others by Simona Baciu, the school’s founder. 
She greeted us very warmly, told us about the school’s programmes, the many other foreign students enrolled and learning the British curric-
ulum at primary and secondary levels. Aletta was 8 and she had just finished 2nd grade. After our discussion with Miss Simona, we left very 
excited. Aletta was already making plans about enrolling in various after school clubs, about riding her bike to school every day and being close 
to her grandparents. We therefore decided to move and I enrolled her in school.

This is when our adventure started, which year by year became more beautiful. Right after the first week of school I decided to volunteer in 
the secretary’s o�ce, because she was out sick. It was amazing being able to help at my daughter’s school and at the same time be so close to 
her every day, meeting her teachers, seeing her involved in various activities and during break time. After a while, my volunteering activity 
turned into a permanent job, when I started working as Miss Simona’s assistant. It’s been 9 years since then. It’s been a long road, I had various 
roles throughout time and I had the opportunity to see the school grow and evolve, become recognised nationally and internationally, and 
along with it, to see tens and hundreds of children grow up to become determined, confident young people, ready to take on the world.

For me, this particular school year has started with a mix of joy and sadness, because it is my daughter’s last year of school. She is in Year 13 
now and she’s getting ready for university. She knows exactly what she wants to do, where she wants to apply and she’s very self-assured. She 
grew up, matured and learnt so much during these years at Transylvania College. She is a profound thinker and has confidence in her abilities 
and skills. All I can do is give her wings and let her fly. I am deeply grateful to the school for the education provided to my daughter, and I am 
extremely proud of her!
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Toate întâmplările și întâlnirile vieții noastre au un sens pe care nu-l pricepem 
întotdeauna atunci... 

Povestea mea n-a început la Transylvania College, ci la Grădinița Happy Kids, într-o 
după amiază însorită de aprilie, în anul 1997. Draga mea prietenă Silvia Ținică m-a 
dus într-o scurtă vizită să văd o grădiniță altfel, eu fiind pe punctul de a-mi începe 
cariera didactică. Am știut atunci că vreau să fiu dăscăliță în acel sistem de educație 
și nu în cel în care mă formasem. În vara aceluiași an, am participat la un interviu de 
angajare, în urma căruia am devenit, oficial, Miss Diana, la grupa Red Apples. Între 
1997 și 2003, am parcurs toate treptele profesionale între asistentă la grupa 
pregătitoare, profesor-educator, logoped și director de grădiniță.
Privind în urmă, îmi amintesc cu mândrie de generațiile de copii excepționali și de 
părinți minunați cu care mutam munții din loc atunci când ne propuneam.
 
Îmi amintesc cu nostalgie de sala mea de grupă de la parter, de activitățile și 
metodele vizionare pentru Romania acelor ani pe care le implementam zilnic, de 
cântecelul pe care l-am creat și pe care îl fredonam cu toții cu mândrie: “Happy Kids 
is the place to be…”, de întâlnirile noastre lunare în care ne serbam zilele de naștere, 
cântam și râdeam pe săturate, și de serile în care ne întâlneam să uscăm fructe cu un 
aparat primit de Simona de la o mămică nemțoaică, fructe pe care le utilizam apoi, 
împreună cu bețișoare de scorțișoară, la confecționarea de obiecte decorative de 
Crăciun. 

Îmi amintesc cu bucurie de serile educative pentru părinți, de evenimentele 
multiculturale pe care le organizam împreună cu Simona și de proiectul caritabil la 
care am lucrat împreună cu Dan și care ne-a atras recunoașterea la nivel național. 

Cel mai adesea, însă, îmi amintesc cu umor de momente care, la vremea aceea, nu 
mi s-au părut de fel amuzante, dar care, oarecum, mi s-au păstrat cele mai vii în 
memoria afectivă: munca istovitoare de inventariere a jocurilor de puzzle care presu-
punea sortarea și numărarea fiecărei piese constitutive a fiecărui puzzle din dotare (și 
nu erau puține!), nopțile lungi în care munceam la terminarea dosarului pentru 
acreditarea grădiniței mult până după miezul nopții (Simona comanda pizza de la 
Gente și ne făcea cafea în încercarea de a ne ține treji!), seminariile de Burnout sau 
Teambuilding care se terminau uneori prost pentru prezentatorii cărora le stricam 
exemplele „perfecte”, pentru că noi eram deja o echipă tânără, entuziastă și, mai 
ales, extrem de unită, sau momentele în care lucrurile luau o turnură tragi-comică, 
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precum dimineața în care am ajuns la serviciu și am constatat, cu stupoare, că sutele de fișe de activitate pe care le depozitam, din lipsă de 
spațiu, într-o cadă dintr-o baie dezafectată, pluteau într-o mare baltă creată de explozia unui robinet ruginit. Munca de uscare și recuperare a 
fișelor a fost aproape de sfera ridicolului, dar oarecum simbolică pentru existența noastră în grădiniță, pentru că umorul contagios, optimismul 
și puterea Simonei de a merge mai departe indiferent de situație, ne împingeau și pe noi mereu înainte, pe urmele ei.
Dar, mai mult decât toate momentele excepționale, hilare, emoționante, obositoare sau de excelență profesională, cel mai prețios dar din 
perioada aceea, la care mă întorc mereu cu cel mai mare drag, sunt prieteniile de o viață legate atunci. Acolo. Astfel că, după mulți ani, într-un 
moment de reflecție, am înțeles, în sfârșit, că acesta este sensul adevărat și deplin al întâlnirii mele cu Simona Baciu și Dr. Dan Baciu și cu 
Grădinița Happy Kids!

E N

All the experiences and encounters in our lives have a meaning we don’t necessarily understand right at that particular moment when they 
happen...
My story began not at Transylvania College, but at the ‘Happy Kids’ Kindergarten, in one sunny afternoon of April, 1997. Since I was on the 
verge of starting my teaching career, my dear friend Silvia Ținică brought me on a quick visit to see a di�erent kind of kindergarten. And it was 
back then and there that I knew I wanted to become a teacher in that precise system of education, not in the one where I developed. That 
summer I went for a job interview and I o�cially became Miss Diana at the Red Apples group. Between 1997 and 2003 I climbed all career 
steps from assistant at the preparatory class, to teacher-educator, speech therapist and kindergarten director.
Looking back, I proudly remember all the exceptional children and the wonderful parents with whom we would move mountains when we set 
our minds to it. 
 I reminisce about my classroom located on the ground floor, about our daily activities and methods, which were considered quite visionary for 
the Romania of that time, about the little song we wrote and would proudly sing: ‘Happy Kids is the place to be…’, about our monthly meetings 
where we would celebrate our birthdays, singing and laughing galore, and about the evenings when we used to meet to dry fruit in a machine 
received by Simona from a German mother, fruit which we would later use, together with cinnamon sticks, to make Christmas decorations. 
I remember all those educational evenings for the parents, the multicultural events we would organise with Simona, and the charity project 
on which we worked with Dan and which brought us national recognition. 
Most often though I think back with humour on some moments which, at the time, weren’t that funny, but which somehow stayed alive in 
my a�ective memory: the arduous e�orts of taking inventory of the puzzle games, which meant sorting and counting every piece of puzzle 
(and they weren’t just a few!), the long evenings spent working on completing the kindergarten accreditation file, long after midnight (Simona 
would order pizza from Gente and make us co�ee in an attempt to keep us awake!), the Burnout or Teambuilding seminars, which would 
sometimes end badly for the presenters as we would ruin their ‘perfect’ examples, because we already were a young, enthusiastic and especial-
ly extremely unified team, or the moments when things would take a tragicomic turn, like the morning when we arrived at work and were 
shocked to discover that the hundreds of activity sheets we stored, for lack of space, in an unused bathtub, were floating in a big puddle 
created by a rusty tap which had exploded. The struggle to dry and recover the sheets was almost to the realm of absurd, but somehow 
symbolic for our lives in the kindergarten, because Simona’s contagious sense of humour, her optimism and strength to go forward, regardless 
of the situation, would push us also to always go forward, following her tracks.
But, more than all these moments which were exceptional, hilarious, emotional, tiring or revealing professional excellence, the most precious 
gift during that period, the one I always go back to with the greatest joy, is all the lifelong friendship we forged. There. So, many years later, in 
a moment of reflection, I finally understand that this is the true meaning of my meeting with Simona Baciu and Dr. Dan Baciu, and with the 
‘Happy Kids’ Kindergarten!
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Prietenilor mei li se părea întotdeauna amuzant când mă auzeau spunând că mă duc 
la „grădi”. A fost întotdeauna și va rămâne așa pentru totdeauna – mult mai mult 
decât un loc de muncă. A fost acel loc unde mergem cu drag (de cele mai multe ori) 
și unde am învățat să cresc, nu doar pe plan profesional, dar și pe plan personal. Cred 
că sunt puțini oameni în lume care pot să spună că au avut parte de un asemenea loc 
de muncă, unde au crescut ca oameni, nu doar împreună cu generațiile de copii din 
Happy Kids, dar și împreună cu instituția însăși. Voi spune mereu, cu mâna pe inima, 
că sunt azi omul care sunt și educatorul care am devenit datorită acestei școli și mai 
ales datorită oamenilor din sufletul ei.

Povestea lui Mister Victor începe undeva, într-o dimineață însorită din toamna lui 
’97 când, prin circumstanțe relativ complicate, am ajuns la Happy Kids. Aici, într-o 
casă nu tocmai nouă, dar plină de culoare, de pe strada Brașov am cunoscut-o pe 
Simona Baciu. Simona mă tachinează și acum amintindu-mi acele momente de 
început. Eram toți tineri și frumoși și fără să știm, ne pregăteam de o carieră plină de 
evenimente pe care mi le voi aminti cu mare drag pentru tot restul vieții. 

Din tot ce înseamnă Happy Kids, cel mai important element pentru mine a fost 
legătura pe care am stabilit-o cu oamenii de acolo. De la copii am învățat ce 
înseamnă bucuria și simplitatea și am învățat cum să învăț. Întotdeauna vom avea 
lucruri noi de învățat în viață, dar depinde de noi să știm să ne bucurăm de ele.  De la 
părinți am învățat ce înseamnă încredere și susținere. Am învățat că un copil nu 
poate fi educat doar acasă sau doar la școală, ci că e un proces în care suntem 
implicați cu toții, iar fără încredere și susținere, munca nu poate fi completă. De la 
Simona am învățat ce înseamnă să ai un plan, o viziune. Am învățat că pot face tot ce 
îmi doresc în viață, atâta vreme cât am un plan și nu ascult vocile îndoielnice. 

În viață avem două familii: una în mijlocul căreia ne naștem și una pe care ne-o 
alegem. Sunt mândru sa spun că o mare parte din familia mea vine din rândul 
colegilor de la Happy Kids. Ei m-au învățat sa râd, să-mi duc munca până la capăt cu 
mândrie și să-mi țin fruntea sus când, din diverse motive, munca devenea 
istovitoare, iar orele petrecute în școală, după plecarea copiilor, deveneau 
nenumărate. E familia cu care continui să râd de fiecare dată când ne vedem, deși 
locuim pe continente diferite, și împreună cu care ne vom aminti întotdeauna cu 
nostalgie de ceea ce ne leagă și ceea ce ne-a adus împreună ca familie: Happy Kids. 
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E N

My friends always found it funny when they would hear me say I was going to the ‘kindie’. That’s how it was and that’s how it will always be – 
much more than a mere place of employment. It was the place where I went gladly (most of the times) and where I learnt to evolve, not just 
professionally, but personally as well.

I believe there aren’t that many people in the world who could say they had such a job, in which they grew as people, not only alongside the 
generations of children enrolled at ‘Happy Kids’, but together with the institution itself. I will always say, hand on my heart, that today I am 
the man I am, and the teacher I’ve become thanks to this school and above all thanks to the people within it.

Mister Victor’s story begins one sunny morning, in the fall of ‘97 when, through some rather complicated circumstances, I arrived at ‘Happy 
Kids’. Here, in a house not particularly new, but very colourful, on Brasov Street, I met Simona Baciu. Simona still teases me to this day, 
reminding me of those moments in the beginning. We were all young and beautiful and without realising it, we were at the start of a career full 
of events, which I will remember for the rest of my life. 

Of everything that ‘Happy Kids’ means, the most important part for me was the connection made with the people there. From the children, 
I learnt about unbridled joy and simplicity, and I learnt how to learn. We will always have new things to pick up along the way, but it’s up to us 
to know how to enjoy them. From the parents I learnt what trust and support mean. I discovered that a child cannot be educated only at home 
or at school, but that it’s a process involving all of us and the work cannot be complete without trust and support. From Simona, I learnt what 
it means to have a plan, a vision. I learnt that I can do whatever I choose in life as long as I have a plan and don’t listen to doubt. 

In life, we have two families: one in which we are born and one we choose along the way. I am proud to say that a great part of my family is 
made up of my ‘Happy Kids’ colleagues. They taught me how to laugh, to finish my work with pride, to keep my head high when, for various 
reasons, the work would become exhausting and the hours spent in school, after the kids were gone, absolutely endless. It’s the family with 
which I laugh every time we see each other, although we live on di�erent continents, and we will always reminisce about that thing, which 
connects us and brought us together as a family: Happy Kids. 
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În 1993, când eu și Simona am golit camera fiului ei, cărând mobila afară, discutând 
cu băiatul care nu era de acord să se mute dintr-o cameră în alta, pentru a porni o 
grădiniță de copii chiar acolo, în apartamentul familiei Baciu, niciodată nu ne-am 
putut închipui ce instituție grozavă se va dezvolta din acest început mic. Simona și 
familia ei au supraviețuit multor greutăți de atunci, au trecut prin multe faze grele, 
prin invidie, lipsă de înțelegere, scepticism, respingere. Dar important e că niciodată 
n-a renunțat la visul ei.
Deci, din această poveste adevărată putem învăța mai multe lucruri esențiale: oricât 
de mic pornești, dacă ai curajul să visezi mare și ai încredere în tine, rezultatul va fi pe 
măsură. Adevărul e că dacă vrei să realizezi ceva nemaipomenit, trebuie să dai tot ce 
ai, talent, timp, muncă și multe altele, și mai ales n-ai voie să renunți după primul, sau 
al doilea sau chiar al treilea eșec. Dacă îți păstrezi optimismul și încrederea, vei fi 
răsplătit. De asemenea, daca ești un prieten pentru alții, vei găsi prieteni oriunde în 
lume, care te vor ajuta la nevoie. Simona este prietena mea de 25 ani și sunt mândră 
de această legătură. În afară de sfaturile mele, ce mai mare inspirație pentru curaj, 
rezistență, optimism și gândire pozitivă decât Simona cunoașteți?    

E N

In 1993, when Simona and I emptied her son’s bedroom, carrying the furniture 
outside and discussing with him, because he didn’t want to switch rooms in order for 
Simona to start a kindergarten right there, in their flat, I could have never imagined 
what amazing institution would evolve from this modest beginning. Since then, 
Simona and her family survived many hardships, overcame numerous di�cult 
stages and weathered the envy, lack of understanding, scepticism and rejection of 
others. But most importantly, she never gave up on her dream. 
Consequently, from this true story we can learn many crucial things: no matter how 
small the beginning, if you have the courage to dream big and trust yourself, you will 
accomplish what you want. The truth is that if you want to achieve something great, 
you have to give it your all, talent, time, e�ort and so much more. More importantly, 
you cannot give up after the first, the second or even the third failure. Keep your 
optimism and confidence levels high, and you will reap positive rewards. Further-
more, if you are a friend to others, then you will find friends all over the world, who 
will help you when you need it. Simona has been my friend for 25 years and I am 
very proud of this relationship. Apart from my advice, what other great inspiration 
for courage, resistance, optimism and positive thinking than Simona do you know?    
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R O

Mă numesc Susan Shapiro și sunt autoare, profesoară pe teme de sănătate și trainer 
de 35 de ani. Am dezvoltat programe de educație pentru sănătate în peste 20 de țări 
din regiunea Europei de Est și am pregătit mii de profesori, care la rândul lor 
influențează milioane de elevi.
Am avut ocazia unică de a colabora cu Dan și Simona Baciu în timp ce realizau 
schimbări extraordinare în cadrul societății lor. S-au ridicat deasupra numeroaselor 
provocări, înțelegând cauzele profunde din spatele problemelor din societate, dorind 
să transforme sistemul educațional din România, pentru a-l face mai adaptat 
nevoilor populației care a suferit în perioada comunistă. Erau conștienți că trebuie să 
facă schimbări radicale.
Pe Dan și pe Simona i-am cunoscut în 1992, când Dan era coordonatorul program-
ului Open Society Health Education. Dan mi-a povestit cum trăiseră în condiții 
dificile sub conducerea comunistă severă, restrictivă și periculoasă. Nu auzisem 
niciodată astfel de povești înainte. Viața lor nu semăna deloc cu a mea, eu avusesem 
tot felul de oportunități. Dar, la scurt timp după ce ne-am cunoscut, am constatat 
că avem foarte multe în comun, similitudinile depășind cu mult diferențele noastre.
Viziunea lor era de a deschide o școală cu potențialul de a schimba modul în care 
educația era predată pe întreg teritoriul României. Și-au bazat astfel perspectiva pe 
obiective mari. Cum învăț ce este încrederea și apoi să o predau altora? Cum pot 
influența generațiile viitoare? S-au concentrat pe nevoia unei schimbări în educație. 
Nu puteau prezice viitorul, dar puteau să-l contureze. Și au făcut-o.
25 de ani mai târziu, au creat una dintre cele mai bune instituții de învățământ din 
întreaga lume. Transylvania College este un model de cultură nouă în cadrul 
societății românești.
Am fost una din persoanele norocoase care au ajutat Transylvania College să crească 
de la școala Happy Kids la o nouă cultură în Europa de Est și dincolo de ea.
Astăzi, calea continuă să le fie pavată; urmele lor sunt încă expuse. Sunt lideri, împre-
ună cu fiecare administrator, profesor și elev din școală. Ne conduc către un nivel 
mai înalt de înțelegere cu privire la ce are nevoie o școală astfel încât să poată asigura 
succesul elevilor săi.
Dan, Simona, Ruxandra și întreg personalul școlii înțeleg necesitatea transformării 
României și în cadrul acestui proces reușesc să creeze instrumente inovatoare care 
să ne ajute să ne transformăm lumea. 
Îi felicit pentru munca depusă. Ei sunt vizionari care nu știu să renunțe. Transylvania 
College este o singură școală, dar reprezintă ceva mult mai mult, ceva ce educația ar 
trebui să includă: compasiune, bunătate și respect față de toți. Concomitent cu o 
formă echilibrată de educație, învățare socio-emoțională și gândire creativă, Dan și 
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Simona sunt un model de perseverentă nelimitată. Transylvania College reprezintă exemplul a ceea ce trebuie să facem pentru a oferi elevilor 
un mediu de succes, indiferent unde trăim. 

Le mulțumesc acestor lideri extraordinari pentru curajul și rezistența lor. Fie ca visele voastre să continue să se împlinească.

E N

My name is Susan Shapiro and I have been an author, health educator and trainer for the past 35 years.  I have developed health education 
programs in over 20 countries in the Eastern European region and have trained thousands of teachers influencing millions of students.  
I have had the unique opportunity to work with Dan and Simona Baciu as they created extraordinary changes within their society.  They rose 
above the many challenges as they recognized the root causes of problems within their society.  They wanted to transform the educational 
system in Romania to make it better suited to the needs of the population all of whom had su�ered under the communist era.  They knew 
they had to make radical changes.    
I met Dan and Simona in 1992 when Dan was the coordinator for the Open Society Health Education Program. Dan explained to me how 
they had lived in horrid conditions, under harsh, restrictive and dangerous communist rule.  I had never heard such stories. Their lives were 
nothing like mine.  I had all kinds of opportunities. But soon after we met, we found that we had so much in common.  Our similarities far 
outweighed our di�erences.    
Dan and Simona created a vision to start a school that could change the way education was taught throughout Romania.  They based their 
perspective on big goals.  How do I learn trust and then teach it to others?  How do I impact future generations?  They focused on the need 
for educational change.  They couldn’t predict the future, but they could shape it.  And they did. 
25 years later, they have created one of the finest educational institutions in the world.  Transylvania College is a model of new culture within 
Romanian society.   
I was one of the lucky ones to help Transylvania College grow from a Happy Kids school into a new culture within Eastern Europe and beyond.    
   Today, their path continues to be paved; their footprints are still being exposed.  They are leaders, along with every administrator in the 
school, every teacher and every student.  They are leading all of us toward a higher level of understanding what schools need to have students 
succeed. 
Dan, Simona, Ruxandra and all of the sta� recognize the necessity to transform Romania.  In so doing, they are creating groundbreaking tools 
to help all of us transform our world.  
I congratulate them for their hard work.  They are visionaries who don’t give up.  Transylvania College is one school, but it represents some-
thing bigger, something that education must include – compassion, kindness and respect toward all.  Together with a balanced form of 
academics, social-emotional learning and creative thinking, they are a model of unlimited persistence. Transylvania College is an example of 
what we all need to do to provide a successful environment for students – no matter where we live. 

Thank you to these fine leaders for their courage and resilience.  May your dreams continue to come true.
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producă schimbare în comunitățile unde trăiesc este un vis împlinit pentru mine. Fiind în contact și cu Alumni Society, organizația elevilor care 
au absolvit liceul la Transylvania College, am avut bucuria să văd elevii noștri ieșind cu emoție pe poarta școlii ca absolvenți și întorcându-se în 
vizită ca tineri adulți.  Este o onoare să am ocazia să lucrez alături de oamenii-vizionari și profesioniști-din școală și să pot implementa proiecte 
care au un impact real în viața atâtor oameni. Mai mult, să reprezint prin munca mea un proiect care a început ca un vis acum 25 de ani, un vis 
al fondatorilor școlii, care au avut curajul să-și investească toate resursele și, mai mult, să își dedice mare parte din viață unui ideal care a devenit 
realitate și acum își arată din plin roadele: generații de tineri ce pornesc cu entuziasm în viață, având certitudinea că pot schimba lumea. Și o 
vor face!  

E N

My belief that education can change our destiny has always guided me in life: thanks to education, my personal and professional evolution has 
been completely di�erent from what I knew to want as a child. I joined Transylvania College almost 8 years ago as Fundraising Coordinator. It 
was an opportunity beyond my dreams and I was full of enthusiasm and desire to build within our school’s community a culture of involvement 
and generosity. Without suspecting that what I was to experience here would by far exceed this desire. In a culture which didn’t quite promote 
this kind of vision, the beginning was full of challenges, but the impact of our projects, the perseverance and support showed by the people 
who advocated for them throughout the years made it possible for the school to be today represented by an entire development department, 
filled with people who are passionate about education, and also to bring added value to the work carried out by the teachers, who guide the 
students day after day, and with the desire to continue building communities of parents, teachers and pupils with shared ideals, coming 
together in order to achieve them. The conviction that education is able to alter the course of our destiny has grown stronger in me through-
out the years. 
On one hand, through a personal journey of self-discovery and development, utilising my potential. Here, at the school, each and every one 
of us has the opportunity to live new experiences, to interact with the students, the teachers and the parents. All this impacts the way you 
think, your mentality, helping you to discover, deconstruct and then rediscover yourself, always becoming the best version that you can be. 
On the other hand, through a professional journey, during which you gain experience, build up your self-confidence and forge healthy and 
strong relationships with people who choose to make the best possible investment—in education—supporting projects which o�er to students 
the chance to have the experiences that will help them become adults always in search of innovation, with the desire to e�ect change in their 
communities.  Along the way, most of the people who knew me didn’t quite understand what my job was. Some thought I was teaching at this 
school, others that I was an event planner. There even was the perception that I was going up to people and simply ask for money. However, 
development work is based on the organisation’s vision, on the needs it intends to meet and on the people who, in turn, have the desire and 
possibility to make those changes for the better happen. Therefore, all the resources mobilised in a project are a consequence of such context. 
The funds, the support, the resources, it’s all materialising after you’ve talked with the people and told them the school’s story and they under-
stand it and choose to support one project or another.  To be able to use your work in order to support the education of children and teenagers, 
to see in real time how it influences them, how they grow up and become independent and proactive adults, eager to e�ect change in their 
communities is a dream come true. Being also in contact with the Alumni Society, the organisation of students who graduated high school at 
Transylvania College, I had the pleasure of seeing our students nervously leave our school, as fresh graduates, and then return to visit us, as 
young adults.  It is an absolute honour to work alongside the people of this school—true visionaries and professionals—and to be able to imple-
ment projects that carry an actual impact on the lives of so many people. Moreover, to represent, through my work, a project which began as 
a dream 25 years ago, a dream visualised by the school’s founders, who had the courage to invest all of their resources and more, to dedicate 
most of their lives to an ideal that became reality is now paying o�: generation upon generation of graduates, enthusiastically entering 
adulthood with the certainty they can change the world. And they so will! 







 
  

 
 


