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Fundaţia Transylvania College este o fundaţie de utilitate publică, înfiinţată cu scopul de a oferi programe
de educaţie și de formare continuă. Este fondatoarea Şcolii „Transylvania College | The Cambridge
International School in Cluj” – o școală centrată pe elev, care oferă un parcurs educațional complet, de la
creșă și până la liceu. Este singura școală internațională din Cluj Napoca și din regiune acreditată de
Ministerul Educației căreia i s-a conferit, de către Departamentul pentru Educație din Marea Britanie,
statutul oficial de Școală Britanică Internațională, BSO-British School Overseas. Transylvania College este
membru acreditat în Consiliul Școlilor Britanice Internaționale COBIS și membru al asociației școlilor de
elită din lume, Round Square. Transylvania College se află sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale
Principesa Margareta, Custode al Coroanei Române.

Fundația Transylvania College se implică în comunitate prin multitudinea de proiecte pe care le derulează.
Activităţile se desfășoară în sediul propriu, construit pe un teren de 16.000 mp, concesionat de Primăria şi
Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. Acesta dispune de dotări complete, incluzând: săli de clasă,
laboratoare, bibliotecă, sală multimedia, cabinet medical, cabinet de consiliere, sală şi teren de sport în
aer liber, sală de conferinţe, sală de spectacole, sală de mese, bucătărie proprie şi spații pentru birouri.

Viziune și misiune:

❖ Viziune:

În lume sunt 1,9 miliarde de copii. Viețile lor sunt modelate zilnic de profesori. Un profesor fericit are un

impact pozitiv asupra fiecărui elev.

❖Misiune:

Îmbunătățirea sistemului de învățământ din România, prin dezvoltarea comunităților școlare în

comunități ale încrederii, bunătății și abundenței;

Susținerea profesorilor în a-și descoperi potențialul personal și profesional, să predea din inimă, oferind

un model de atitudine și comportament în clasă.

mailto:office@scoalainternationala.ro


Structură programe:

1. Activităţi cu caracter de educaţie permanentă şi formare:

1.1. Programe pentru îmbunătățirea sistemului de învățământ

1.2 Programe de dezvoltare a competențelor cadrelor didactice

1.2.1 The Teacher Within

1.2.2 Schimbarea în educație începe cu fiecare

2. Programe de susţinere a educaţiei de excelenţă

2.1. Scholarship Society

3. Programe de educație non-formală: tabere de vară

4. Organizare de conferinţe şi mese rotunde pe teme educaţionale



1. ACTIVITĂŢI CU CARACTER DE EDUCAŢIE PERMANENTĂ ŞI FORMARE

1.1. PROIECT DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT: LEADER IN ME

Despre proiect
Leader in Me este procesul Franklin Covey de transformare a întregii școli. Pornind de la ideea că fiecare
copil poate fi lider, acesta presupune regândirea paradigmelor de bază ale educației. Leader in Me e un
proces de durată (minimum 3 ani) și presupune crearea unei culturi de susținere și încredere în care elevii,
profesorii și părinții sunt motivați să se dezvolte împreună. Parcurgând acest proces, elevii își dezvoltă
abilități pentru viață în secolul 21 și sunt pregătiți pentru următoarele etape din viață.

Leader in Me este un proces de transformare flexibil care se conturează în funcție de contextul și
provocările fiecărei școli în parte. Pornind de la evaluarea nevoilor actuale, dar și a perspectivelor de
dezvoltare, liderii școlilor, echipele Lighthouse și profesorii crează un plan de acțiune anual. Pentru a ajuta
școlile să își implementeze planurile de acțiune și să obțină rezultate măsurabile, le sunt oferite servicii de
training și coaching, sesiuni de lucru la școală, întâlniri virtuale, apeluri telefonice și resurse pe platforma
programului.

Obiectiv
Obiectivul proiectului este echiparea școlilor cu instrumentele și resursele de care au nevoie pentru a
obține rezultate sustenabile și pentru a-și atinge potențialul pe baza punctelor lor forte actuale.

Scop
Scopul proiectului este îmbunătățirea sistemului de învățământ din România, prin dezvoltarea
comunităților școlare în comunități ale încrederii, bunătății și abundenței.

Grup țintă
Proiectul se adresează școlilor și comunităților de școli din România care sunt motivate să se angajeze
într-un proces transformațional pe durata a cel puțin 4 ani.

Parteneri
Cemacon

Buget 2018 - 2019
• Școala Gimnazială Porolissum, Zalău  - 15.840€
• Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flora”,

Școala Specială Gimnazială Huedin, Colegiul Național Emil Negruțiu, Turda - finanțare POCU - Proiectul
se derulează în perioada 9 mai 2018 – 8 noiembrie 2020. Valoarea totală a proiectului este de
1,994,041.70 lei.



Coordonator: Carmen Brumă - Development Director

1.1. PROGRAME DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR CADRELOR DIDACTICE

1.1.1. SCHIMBAREA ÎN

EDUCAȚIE ÎNCEPE CU

FIECARE

1.1.2. THE TEACHER WITHIN

 

1.2.1. SCHIMBAREA ÎN EDUCAȚIE ÎNCEPE CU FIECARE 

Despre proiect
Proiectul Schimbarea în educație începe cu fiecare, co-finanțat de Fondul Social European prin programul

operațional Captial Uman 2014-2020 a fost lansat de Fundația Transylvania College împreună cu

Inspectoratul Școlar Județean Cluj. Proiectul vizează îmbunătățirea competențelor personalului didactic

din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate, orientate pe

nevoile elevilor și ale unor școli incluzive.

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea capacității personalului managerial, didactic și de sprijin din Școala Gimnazială Specială Huedin,

Colegiul Tehnic ”Dr. Ioan Rațiu” Turda, Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” Cluj-Napoca și Școala Gimnazială
Specială pentru Deficienți de Auz ”Kozmutza Flora” Cluj-Napoca, pentru a oferi servicii educaționale de

calitate orientate către nevoile elevilor, în școli incluzive.

Obiectivul specific nr 1:
Dezvoltarea capacității manageriale a 16 membri ai echipelor manageriale din școlile țintă.

Obiectivul specific nr 2:
Dezvoltarea competențelor generale și specifice pentru 104 de cadre didactice și personal de sprijin din
școlile țintă.



Grupul țintă: 
- 16 membri ai echipele manageriale ale fiecăreia dintre unitățile școlare implicate în proiect
- 104 cadre didactice și de sprijin din fiecare dintre școlile implicate în proiect

Școlile implicate în proiect:
1. Școala Gimnazială Specială Huedin

2. Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” Cluj-Napoca

3. Școala Gimnazială Specială Pentru Deficienți De Auz ”Kozmutza Flora” Cluj-Napoca

4. Colegiul "Emil Negruțiu" Turda

Partener:
Inspectoratul Școlar Județean Cluj

Perioada de desfășurare a proiectului:
9 mai 2018 - 8 noiembrie 2020

Bugetul proiectului: 
1.994.041,70 lei - Valoarea totală a proiectului

1.935.338,30 lei - Buget Fundația Transylvania College

58.703,40 lei - Buget ISJ Cluj

1.2.2. THE TEACHER WITHIN

Despre proiect
Profesorii secolului XXI sunt provocați să devină vizionari și strategi, educatori compătimați și motivați,
elevi ei înșiși, dornici de a-și adapta abilitățile, cunoștințele și personalitățile pentru a avea cel mai bun
impact asupra elevilor lor. Acest lucru poate fi realizat numai dacă profesorii înșiși se simt împliniți și
fericiți.
Programul The Teacher Within își propune facilitarea acestei schimbări prin traininguri, prezentări și
conferințe care abordează starea de bine a profesorilor.
The Teacher Within este construit pe patru nivele, după cum urmează: Atenția către tine, Recunoașterea,
Acțiunile și Transformarea. Aceste patru cuvinte
alcătuiesc un acronim al cuvântului ARAT, ceea ce
simbolizează ciclul vieții, asemănător cu drumul grâului,
de la plantare până la transformarea lui în făină, apoi în
pâine, printr-un efort uman deosebit. Pe această
alegorie este bazat procesul de dezvoltare a profesorului
pentru atingerea stării de bine, pentru un impact pozitiv
asupra elevilor.



Obiectiv:

Oferirea unui program care vine în ajutorul profesorilor pentru consolidarea motivației și entuziasmului în

predare. Cu acest proiect ne dorim să pătrundem în sistemele publice și în comunități încercate, unde

stresorii sunt mari, ca profesorii să pună accent pe starea lor de bine.

Misiune:

Dezvoltarea unui program de training pentru profesori pentru sporirea atenției, a rezilienței și a stării de

bine. Programul este dezvoltat pe baza ultimelor cercetări științifice care dovedesc efectele pozitive ale

stării de bine asupra sănătății în general.

Scop:

Scopul acestui proiect este introducerea conceptului stării de bine a profesorilor în cât mai școli, pentru un

impact social profund atât în domeniul privat cât și cel public. Prin îmbunătățirea stării de bine, profesorii

devin mai eficienți și entuziaști, schimbându-și mentalitatea, atitudinea și, în final sistemul, având un

impact social semnificativ, sustenabil pe termen lung.

Pe termen lung, scopul programului este schimbarea mentalității și aducerea în curriculum a conceptului

de stare de bine, ca normă, nu ca excepție, doar în enclave de succes.

Grup țintă:
Proiectul se adresează profesorilor și comunităților de profesori din România și din întreaga lume care sunt
motivați să se angajeze într-un proces transformațional de durată.

Resurse:
Pentru atingerea obiectivelor, proiectul The Teacher Within oferă următoarele resurse:

● Cartea The Teacher Within – A Mindful Journey Toward Well-Being for

Teachers in the 21st Century, de Simona Baciu și Susan Shapiro, publicată
în Mai 2018 și republicată în Ianuarie 2019

● Traininguri și ateliere de lucru care oferă participanților informațiile și

resursele necesare pentru a explora și a aprofunda înțelegerea modului

în care tehnicile de mindfulness, reziliența și starea de bine pot duce la o

predare eficientă, semnificativă, cu un impact imediat asupra procesului

de învățare la elevi



Activități specifice:

Prezentări și discuții tematice
● 18 prezentări și discuții tematice susținute pentru 5650 persoane

în 6 țări: România, SUA, Canada, Australia, China, Federația Rusă

Credem că tematica elaborată în proiectul The Teacher Within stă la baza
oricărei școli în lume. Când profesorii trăiesc starea de bine, ei predau din
inimă în beneficiul elevilor lor.

Traininguri și ateliere de lucru
5 traininguri și ateliere de lucru susținute pentru 333 profesori și
consilieri școlari în 3 țări: România, SUA, China.

Participanții la training primesc informațiile, resursele și cadrul necesar explorării și aprofundării înțelegerii
modului în care conceptele de mindfulness, reziliență și starea de bine pot conduce la un proces de
predare-învățare de calitate.

Challenges – Provocări

❖ 1 provocare internațională de citit pe durata a 100 zile cu 100 de
participanți din 7 țări

❖ 1 provocare de citit pe durata a 21 zile cu 20 de participanți din
Cluj-Napoca,

Participanții petrec 5 minute citind The Teacher Within, exersând tehnici de mindfulness și meditație. Date
au fost colectate la începutul și la finalul provocării pentru analiza științifică

Coordonator
Simona Baciu – Președinte și fondator Transylvania College, Autor The Teacher Within



2. PROGRAME DE SUSȚINERE A EDUCAȚIEI DE EXCELENȚĂ

PROGRAMUL SCHOLARSHIP SOCIETY

Despre proiect:

Scholarship Society este programul de burse al Transylvania College. De la începuturile programului,

din anul 2000, au beneficiat de burse peste 100 de elevi. Programul oferă anual 12 burse pentru

elevi de liceu. Bursele acoperă întreaga taxă de școlarizare și se continuă pe toată durata liceului.

În cazuri excepționale (ex. situație socială foarte precară a elevului bursier, bursa poate acoperi și

masa, manualele și uniforma elevului).

Mai multe detalii: https://burse.transylvania-college.ro/2019

Obiectiv:

Obiectivul proiectului este oferirea de suport financiar pentru acoperirea taxelor de școlarizare

pentru 12 elevi talentați, pe toată durata liceului. În fiecare an școlar, 3 noi elevi bursieri se alătură
programului Scholarship Society.

Scopul proiectului:

Scopul programului de burse este acordarea de șanse egale la educație și acces la o educație de

excelență elevilor cu potențial intelectual deosebit.

Grup țintă:

Elevi cu rezultate excepţionale la învăţătură şi motivaţie mare pentru studiu.

Parteneri:

Banca Transilvania, Cemacon, Lin & Ema, Rondocarton, NTT, Wayfare și donatori anonimi.

Buget:

42.169€

Coordonator

https://burse.transylvania-college.ro/2019


Carmen Brumă - Development Director

3. PROGRAME DE EDUCAŢIE NON-FORMALĂ: TABERE DE VARĂ

INTERNATIONAL CREATIVITY CENTER AT TRANSYLVANIA COLLEGE - ICC@TC

Descriere proiect:
Centrul de creativitate ICC@TC este un program de tabără de vară
de zi, care se desfășoară în timpul vacanței de vară pe o durată de
două săptămâni în campusul Transylvania College.
Programul se adresează copiilor din comunitatea clujeană cu
vârste cuprinse între 8-14 ani.
Tabăra le oferă copiilor oportunitatea de a participa într-o gamă
largă de activități din domeniul artei și meșteșugurilor, a scrierii
creative, a producției audio și video, a dansului și muzicii, precum
și al conceptului de mindfulness. În cadrul ICC@TC copiii își
exersează pasiunile și experimentează cu noi provocări fără a
avea bariere stricte create de un anumit curriculum. Participanții
interacționează cu tehnologia și experimentează prin ateliere de
lucru coordonate de specialiști în domeniu.

Prin activitățile propuse de coordonatori, copiii îşi dezvoltă
pasiuni, care-i ajută să-şi desăvârşească personalitatea, să-şi descopere talentele şi atuurile. Majoritatea
activităților sunt activități de echipă care vor stimula atât capacitatile de organizare ale întregului grup, cât
şi formarea participanţilor ca lideri.

În acest an tabăra a avut două sesiuni:
● Sesiunea 1 – 21 copii

● Sesiunea 2 – 13 copii

Obiectivul proiectului:
Obiectivul principal al activităţilor de tip tabără de vară este dezvoltarea deprinderilor şi a creativităţii
copiilor şi elevilor.

Scopul programului:
Descoperirea și dezvoltarea unor pasiuni, care-i ajută pe copii să-şi desăvârşească personalitatea.

Grupul ţintă:
Copii şi elevi cu vârste cuprinse între 8 şi 14 ani

Buget:

13.690 RON

Coordonator



Corina Chiorean – Coordonator Program ICC@TC

4. ORGANIZARE DE CONFERINŢE ŞI MESE ROTUNDE

Fundaţia Transylvania College organizează conferinţe şi mese rotunde pe teme educaţionale, cursuri şi

seminarii pentru diferite grupuri profesionale. În anul acesta au avut loc următoarele conferinţe:

● Prezentare The Teacher Within – Simona Baciu, octombrie 2018 pentru 50 profesori

● Trainingul The Teacher Within a Caring Mentor – training pentru 50 profesori susținut de Simona

Baciu și Daniel Shapiro, 20 iulie 2019 în Cluj-Napoca

● Trainingul The Teacher Within a Caring Mentor – training pentru 30 profesori susținut de Simona

Baciu și Daniel Shapiro, 22 iulie 2019 în Brașov

Numele și prenumele președintelui fundației: Data:
Baciu Simona 20.08.2019.


