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Fundaţia Transylvania College a fost înființată cu scopul de a susține educația de excelență, formală și

non-formală, prin organizarea cursuri, seminarii și programe de dezvoltare profesională. În cei 26 de ani de

activitate, Fundația Transylvania College s-a implicat în comunitate prin multitudinea de proiecte pe care le

derulează, organizând conferințe naționale și internaționale pe teme educaționale, cursuri și seminarii

pentru a profesori, programe de educație non-formală, de tip after school și  tabere de vară.

Primul proiect al fundației a fost grădinița Happy Kids, azi școala Transylvania College | The Cambridge

International School in Cluj, care oferă o educație modernă, la cele mai înalte standarde internaționale

celor peste 650 de elevi proveniți din 25 de țări, de pe 6 continente.

Proiectele educaționale se desfășoară într-un

campus moderni, prima clădire verde construită
pentru educație în România, unde copiii învaţă, se

joacă şi descoperă lumea în săli de clasă
spaţioase, cu multă lumină naturală, construite

după principiul clădirilor verzi, iar elevii şcolii se

bucură de o bibliotecă multimedia, o sală de artă,

o sală de muzică, o sală de business şi laboratoare

dotate cu ultima tehnologie, precum şi o piscină
dedicată copiilor cu vârste între 4 luni şi 10 ani.

Proiectul lansat în 2019, Profesori Fericiți pentru România este o continuare a programelor de training

lansate de Fundația Transylvania College, fiind un program inovativ bazat pe ultimele cercetări din

domeniul neuroștiinței, destinat dezvoltării socio-emoționale a cadrelor didactice. Programul este

conceput de Simona Baciu, Președinte și Fondator al Transylvania College, expert internațional în educație,

și o echipă de specialiști și psihologi de la universități de prestigiu din țară și străinătate. Programul are la

bază cartea Profesorul din Tine, scrisă de Simona Baciu , împreună cu Susan Shapiro, carte primită cu mult

entuziasm de profesorii din lumea întreagă.

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 Schimbarea în educație începe cu fiecare

1.2.2 The Teacher Within

1.2.3 Profesori Fericiți pentru România

2. Programe de susţinere a educaţiei de excelenţă

2.1. Scholarship Society

3. Programe de educație non-formală: Școala altfel, tabere de vară

4. Organizare de conferinţe, traininguri 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
• 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.



1.1. PROGRAME DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR CADRELOR DIDACTICE

1.1.1. SCHIMBAREA ÎN

EDUCAȚIE ÎNCEPE CU

FIECARE

1.1.2. PROFESORUL DIN TINE

1.1.3. PROFESORI FERICIȚI

PENTRU ROMÂNIA

 

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 este parte a Programului Operațional Capital Uman

2014-2020, Componenta 1: Programul „Profesori motivați în școli defavorizate”, Axa Prioritară 6 „Educație
și competențe”, Prioritatea de Investiții 10i „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și

promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri

de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea capacității personalului managerial, didactic și de sprijin din învățământul preuniversitar în

vederea promovării unor servicii educaționale de calitate, orientate pe nevoile elevilor și ale unor 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 februarie 2021

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. PROFESORUL DIN TINE

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 Profesorul din Tine își propune facilitarea acestei schimbări prin traininguri, prezentări și
conferințe care abordează starea de bine a profesorilor.
Profesorul din Tine 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 Profesorul din tine 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

● Cartea Profesorul din tine - O călătorie conștientă spre starea de bine, de
Simona Baciu și Susan Shapiro, publicată în aprilie 2020

● 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

❖ 10 prezentări și discuții tematice susținute pentru 4730 persoane în 3
țări: România, India, Federația Rusă și Statele Unite ale Americii

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 98 profesori și consilieri școlari în:
România;

❖ 5 traininguri online a câte 5 serii susținute
pentru 193 profesori din România

❖ Prezentare de carte online susținută de Simona
Baciu și Susan Shapiro în prezența a 1000 de
persoane

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.

1.2.3. PROFESORI FERICIȚI PENTRU ROMÂNIA

Despre program

Profesori Fericiți pentru România este un program dezvoltat de Fundația Transylvania College în parteneriat
cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Herliz România care vine în întâmpinarea nevoii umane de grijă
atât pentru noi înșine, cât și pentru ceilalți. Cu ajutorul tehnicilor învățate în cadrul programului, profesorii
învață să ghideze și să susțină elevii, folosind tehnici proactive cu un impact pozitiv în succesul academic și
sănătatea comportamentală a acestora.
Conceptele din seria de traininguri oferite ajută la crearea unui cadru favorabil pentru dezvoltarea unor
comunități bazate pe încredere, motivație și relații pozitive și constuiește fundația unei culturi prospere în
școală care începe cu mentalitatea deschisă și flexibilă a profesorului dornic să învețe să-și mențină starea
de bine.



Obiectiv:

Crearea unui cadru favorabil pentru dezvoltarea unor comunități bazate pe încredere, motivație și relații
pozitive.
Profesorii învață să:

- înțeleagă importanța stării de bine și a sănătății emoționale atât pentru ei cât și pentru elevi.
- dezvolte planuri de acțiune pentru menținerea entuziasmului și a motivației, reducând stresul și

anxietatea.
- contribuie la formarea unei culturi organizaționale concentrată pe formarea caracterului și a

deprinderilor pentru o viață sănătoasă.

Misiune:

Oferirea profesorilor unor tehnici proactive pentru succes școlar și sănătate comportamentală.

Scop:

Oferirea informațiilor și resurselor necesare pentru a înțelege și a aprofunda idei și tehnici noi, esențiale în
educație.

Rezultate:
Scăderea nivelului de stres pentru profesori și elevi. Dezvoltarea unei mentalități de grijă și compasiune
față de elev. Dezvoltarea gândirii pozitive. Creșterea nivelului de motivație și reziliență. Creșterea calității
actului didactic și a rezultatelor obținute de elevi. Scăderea absenteismului.

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

Resurse:
Pentru atingerea obiectivelor, programul Profesori Fericiți pentru România 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

● Jurnalul Profesori Fericiți pentru România – un jurnal interactiv creat să însoțească profesorii în
călătoria lor spre starea de bine

● 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, seminarii și conversații online

❖ 3 Prezentări de program susținute pentru 190

directori și inspectori școlari

❖ Webinarii online susținute în prezența a 724

profesori, inspectori și consilieri școlari, cu

15.456  vizualizări pe social media

❖ Conversații online în prezența a 720

participanți, cu 90.000 vizualizări pe social

media

❖ Scurte practici de well-being - de-a lungul verii

Traininguri și ateliere de lucru

❖ 2 traininguri și ateliere de lucru susținute pentru 90 profesori
și consilieri școlari în: Târgu Mureș, Cluj-Napoca

❖ 4 serii de traininguri online a câte 5 ședințe susținute pentru
155 de profesori din din 36 de localități

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 150 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).

Balul Caritabil este cel mai important eveniment de strângere de fonduri al Fundației Transylvania

College. Acest eveniment anual are ca scop sprijinirea programului de burse al Transylvania College.



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:

Implicarea comunităţii în susţinerea financiară a unor elevi cu rezultate extraordinare la învăţătură.

Grup țintă:

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

4. ORGANIZARE DE CONFERINŢE, TRAININGURI 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:

1) septembrie 2019 – Conferința pentru creativitate “Rebranding Creativity”

a) partener: Fundația Crea-Est

b) 100 de participanți: părinți și copii din județul Cluj

2) 25 octombrie 2019 – Conferința “Educație fără stres”

a) parteneri: Fundația Mediație Transcendentală, Funația David Lynch, Asociația Mânuțe Pricepute

b) 200 de participanți: profesori, consilieri, elevi, părinți
3) 23 ianuarie 2020 – Prezentarea programului “Profesori Fericiți pentru România”

a) parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Herlitz România

b) 50 de participanți: inspectori și directori de școli din județul Mureș
4) 8 februarie 2020 – Training pentru profesori ”Strategii comportamentale pozitive

a) parteneri: Herlitz România

b) 40 de participanți – profesori și consilieri școlari din Județul Cluj

Numele și prenumele președintelui fundației: Data:
Baciu Simona 30.08.2020.


