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Mesaj din partea președintelui 

Mă trezesc în fiecare dimineață în căsuța noastră din pădure cu un gând de recunoștință pentru o nouă 

zi, care începe. Când am auzit sintagma că „cei care iubesc ceea ce fac, nu muncesc nicio zi”, m-am regăsit 

imediat. Drumul zilnic spre școală este marcat de dorința de a ajunge cât mai repede și de a fi acolo, alături 

de colegii mei, cu care împărtășim pasiunea pentru educație.  

 

Ultimii 30 de ani au fost anii în care am încercat să găsesc răspunsuri la multe întrebări, cum ar fi: ce 

îi face pe copii să fie fericiți în școală? Cum putem noi, ca și dascăli, să-i învățăm mai mult, decât o materie? 

Ce facem atunci, când nu mai avem energie și simțim că zilele sunt lungi și grele? De ce meseria de dascăl 

este una din cele mai fascinante meserii din lume? 

 

Astăzi, mai mult ca oricând, putem să-i sfătuim pe 

profesori să aprecieze momentul prezent, să fie înțelegători și 

binevoitori cu ei înșiși, pentru că starea lor de bine se reflectă 

în elevi. Când noi suntem bine, mulțumiți și într-o stare de 

echilibru, vom trece mai ușor peste provocările zilnice și vom 

putea fi prezenți pentru elevii noștri. Un profesor fericit are un 

impact asupra fiecărui elev, atât a modului în care el învață, cât 

și a modului în care el crește și se dezvoltă.  

 

Eu cred că succesul în educație în zilele noastre este 

despre găsirea identității și descoperirea scopului în viață. 

Curiozitatea ține mintea deschisă, iar compasiunea ține inima 

deschisă. Este vorba despre curajul de a accepta provocările și 

de a ne mobiliza resursele emoționale pentru a trece la acțiune.  

      

       

             

  Simona Baciu 

      Președinte și Fondator Fundația Transylvania College 

            Fondator Profesori Fericiți pentru România; Autor al cărții The Teacher Within 

 



 

Despre Fundația Transylvania College 
 

 

Fundaţia Transylvania College este o fundație de utilitate publică, înființată în anul 1996, cu scopul 

de a susține educația de excelență, atât cea formală, cât și cea nonformală. 

 

În decursul anilor, Fundația Transylvania College a înființat instituțiile de învățământ particular, 

Grădinița Happy Kids și Transylvania College | The Cambridge International School in Cluj, a organizat 

cursuri și traininguri pentru îmbunătățirea sistemului de învățământ, programe de dezvoltare a cadrelor 

didactice, precum și programe de educație non-formală, de tip Școala Altfel, lansând numeroase idei 

inovatoare. Astfel, fundația a organizat programe after school, tabere de mindfulness, tabere de vară, de tip 

daycamp și tabere de robotică, a inițiat programe de educație financiară, educație ecologică, programe de 

implicare în comunitate și de strângere de fonduri. Toate aceste programe, alături de numeroasele conferințe 

naționale și internaționale organizate pe teme educaționale și de formare personală și profesională au situat 

Fundația Transylvania College în rândul celor mai cunoscute instituții de interes public. 

  

Primul proiect al Fundației Transylvania College 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 modern, 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 şi10 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. Profesori 

Fericiți pentru România are ca scop crearea unei noi culturi educaționale, prin care susține și revitalizează 

rolul și statutul profesorului din secolul XXI, prin reducerea stresului și a anxietății, construind reziliență 

emoțională. 

  

https://www.transylvania-college.ro/
https://www.transylvania-college.ro/
https://www.transylvania-college.ro/about-us/school-history
https://www.transylvania-college.ro/about-us/school-history
https://www.transylvania-college.ro/about-us/school-history
https://www.facebook.com/profesori.fericiti
https://www.facebook.com/profesori.fericiti
https://www.facebook.com/profesori.fericiti
https://simonabaciu.ro/
https://simonabaciu.ro/
https://ro.theteacherwithin.org/
https://ro.theteacherwithin.org/
https://simonabaciu.ro/
https://simonabaciu.ro/
https://ro.theteacherwithin.org/profesori-fericiti-pentru-romania/?fbclid=IwAR2WPbPzZiYIzW50_GJrssdXaWTt1Mrmb0wkbjuCpbHpK8y-39pc8zafrFc
https://ro.theteacherwithin.org/profesori-fericiti-pentru-romania/?fbclid=IwAR2WPbPzZiYIzW50_GJrssdXaWTt1Mrmb0wkbjuCpbHpK8y-39pc8zafrFc
https://ro.theteacherwithin.org/profesori-fericiti-pentru-romania/?fbclid=IwAR2WPbPzZiYIzW50_GJrssdXaWTt1Mrmb0wkbjuCpbHpK8y-39pc8zafrFc


 

Structură programe: 
 

 
1. Programe de formare continuă și dezvoltare a competențelor cadrelor didactice 

 

1.1. Profesorul din Tine 

1.2. Profesori Fericiți pentru România 

 

2. Programe pentru îmbunătățirea sistemului de  învățământ: The Leader in Me  

 

3. Programe de susținere a educației de excelență:  Scholarship Society  

 
4. Organizare de conferințe, traininguri și mese rotunde pe teme educaționale  

 
 
 
 
 
 



 

 
Viziune    -    Misiune    -     Valori 

 

 
Viziune 

 
Fundația Transylvania College este dedicată excelenței în educație și crede în puterea acesteia de a forma 

viitori lideri pregătiți să obțină succes în orice domeniu 

 

 

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. 

 

 

Valori 

 
➢ Excelență 

➢ Responsabilitate 

➢ Creativitate 

➢ Respect pentru diversitate  



 

1. Programe de formare continuă și dezvoltare a competențelor 

cadrelor didactice 
 

 

1.1. The Teacher Within - 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 The Teacher Within 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.  

 

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 

 

 
 

1.2. Programul 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 Herlitz 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 construiește fundația unei culturi prospere în 

școală care începe cu mentalitatea deschisă și flexibilă a profesorului dornic să învețe să-și mențină starea de 

bine. 

 

Efectul A.R.A.T.  

construiește fundația unei culturi prospere în școală care începe cu mentalitatea deschisă și flexibilă 

a profesorului dornic să învețe să-și recapete și să își păstreze starea de bine. În consecință profesorii 

vor avea capacitatea să-și susțină elevii prin tehnici proactive pentru succes școlar și sănătate 

comportamentală. 

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. 

 

Misiunea noastră  

este să susținem profesorii în a-și descoperi potențialul personal și profesional, să predea din inimă și să 

genereze emoții pozitive oferind un model de atitudine și comportament în clasă. 

 

Viziunea noastră  

este să oferim programe de training inovative 

care au la bază cercetarea în domeniul 

neuroștiinței pe tema dezvoltării socio-

emoționale, a rezilienței și implicit a stării de 

bine. Aceste metode corelează bunătatea și 

grija de sine cu sănătatea emoțională și 

comportamentală. 

 

Scopul  

programului este de a oferi profesorilor 

un curs inovativ care are la bază 



 
cercetarea în domeniul neuroștiinței pe tema dezvoltării socio-emoționale, a rezilienței și a stării de bine.  

 

Rezultate  

   

  

➢ Reducerea stresului;  

➢ Gestionarea emoțiilor;  

➢ Creșterea rezilienței 

emoționale;  

 

 

 

 

 

 

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 Profesorul din Tine - O călătorie conștientă spre starea de bine, de Simona Baciu și Susan 

Shapiro, publicată în Mai 2018 și republicată în Ianuarie 

2019 

● Set de 10 postere cu tehnicile prezentate în curs și exerciții 

pentru clasă 

● 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: 

 



 
Emisiuni, prezentări și evenimente live 

 

Data Titlu eveniment Descriere 

sept. 2020 Managementul emoțiilor 

la început de an școlar 

Miniserie de evenimente live pe Facebook cu scopul de a 

împărtăși cu membrii comunității tehnici și exerciții practice 

pentru reducerea stresului zilnic și managementul emoțiilor 

înainte de începerea noului an școlar.  

oct-dec. 

2020 

Conversațiilor de toamnă Discuții online despre ocrotirea echilibrului emoțional în 

această perioadă haotică, plină de neprevăzut. 

oct-dec. 

2020 
Călătoria de 100 de zile 

spre Starea de Bine!  

Emisiune de mindfulness lansată de Radio Itsy Bitsy, inspirată 

din cartea “Profesorul din tine” 

ian 2021 Podcastul 10 Zile cu 

Profesorul din tine 

Ghid de introspecție cu Simona Baciu 

feb. 2020 Conversații de iarnă Conversații online cu Simona Baciu și invitații săi speciali, 

profesioniști din educație. 

feb. 2020 Lunii Stării de Bine a 

Profesorului 

Un program prin care promovăm beneficiile stării de bine a 

profesorilor, în clasă și în afara ei, pentru că sănătatea 

emoțională și socială a profesorului are un impact pozitiv în 

comportamentul și succesul școlar al elevilor. 

8 și 22 feb Serie de webinarii pentru 

Starea de Bine a 

profesorului 

Webinarii dedicate profesorilor, împreună cu fondatori și 

directori de școli private din România, în cadrul cărora s-au 

împărtășit metode, experiențe și modele de bună practică pentru 

Starea de Bine a profesorilor.  

fiecare joi 

din febr. 

Conversații pentru Starea 

de Bine 

O serie de întâlniri live, în care s-a discutat cu specialiști în 

educație și lideri de opinie în domeniu, despre provocările pe 

care le întâmpină profesorii în această perioadă 

15 feb Webinar Neuroștiințe și 

Starea de Bine a 

profesorilor 

Webinar despre modul în care starea de bine influențează 

capacitățile fiziologice ale creierului. 

feb. 2020 Podcastul Profesori 

Fericiți pentru România 

Lansarea podcastului Profesori Fericiți pentru România, dedicat 

Conversațiilor pentru Starea de Bine 

apr. 2020 Conversații “cu Farmec” 

pentru Starea de Bine  

O nouă serie de conversații în cadrul Podcastului “Profesori 

Fericiți pentru România”, cu susținerea companiei Farmec, cel 

mai mare producător de produse cosmetice din România 

 

 



 
 

 

Traininguri online  

 

Data Titlu Obiectiv, descriere Parteneri Nr. 

partici

p 

Județul 

5 oct Starea de bine a 

profesorului - o 

călătorie conștientă 

Training online de 5 sesiuni live. 

Cursul se concentrează pe 

importanța stării de bine a 

profesorilor, a sănătății emoționale și 

fizice 

Herlitz 

România, 

Azomureș 

68  Cluj 

Mureș 

26  

oct 
Strategii 

comportamentale 

pozitive 

Training online de 8 sesiuni live. De’Longhi  33 Cluj 

18 

ian 

2021 

Starea de bine a 

profesorilor – o 

călătorie conștientă. 

Training online de 5 sesiuni live. 

Cursul se concentrează pe 

importanța stării de bine a 

profesorilor, a sănătății emoționale și 

fizice 

Herlitz 

România, 

Azomureș 

60 Cluj 

Mureș 

feb 

2021 
Starea de bine a 

profesorilor – o  

Training online de 5 sesiuni live. 

Cursul se concentrează pe 

importanța stării de bine a 

profesorilor, a sănătății emoționale și 

fizice 

Herlitz 

România,  

Azomureș 

102 Bistrița 

Brașov 

Suceava 

mar 

2021 
Starea de bine a 

profesorilor – o  

Training online de 5 sesiuni live. 

Cursul se concentrează pe 

importanța stării de bine a 

profesorilor, a sănătății emoționale și 

fizice 

Herlitz 

România,  

Azomureș 

70 Bucureșt

i 

apr 

2021 
Starea de bine a 

profesorilor – o  

Training online de 5 sesiuni live. 

Cursul se concentrează pe 

importanța stării de bine a 

profesorilor, a sănătății emoționale și 

fizice 

 37 Bucureșt

i 

 

 

 



 

2. Programe pentru îmbunătățirea sistemului de  învățământ 

     The 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.  

Școala Gimnazială Porolissum, Zalău, Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Școala Gimnazială Specială pentru 

Deficienți de Auz "Kozmutza Flora”, Școala Specială Gimnazială Huedin, Colegiul Național Emil Negruțiu, 

Turda   

 

Parteneri 
 

Cemacon  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 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 170 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  

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: 

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


 
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.  

 



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

 


