


Asociația ROI (www.aroi.ro) activează 

comunități pentru pentru a facilita o 

dezvoltare durabilă. Înființată în 2011, 

organizația se implică în proiecte inovatoare, 

de impact, în domeniul educațional, cultural 

și de leadership. Astfel, contribuie la 

transformarea societății prin implicare, 

acțiune, colaborare și asumarea 

responsabilității. Organizația încurajează 

colaborarea între lideri, organizații si 

formarea de comunități pentru a multiplica 

astfel impactul diverselor acțiuni sociale. 

Echipa ROI are expertiză în comunicare, 

management și implementare de proiecte, 

precum și în domeniul dezvoltarii personale 

(prin training, coaching și mentorat).   

Principalul proiect în domeniul 

educațional dezvoltat de Asociația 

ROI este Zburd-Educație prin 

coaching (www.zburd.ro), bazat 

pe voluntariat. 
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Proiectul Zburd-Educație prin coaching a fost implementat în februarie 2012-iunie 

2013 în 5 licee tehnologice din București, Sibiu, Brasov, Iași, Câmpulung Muscel 

cu rezultate slabe la Bacalaureat (promovabilitate sub 20) și mare parte dintre 

elevi provenind din medii defavorizate. Metoda poate fi aplicată în orice școală 

care își dorește performanțe mai bune, dar Asociația ROI a urmărit ca în faza 

pilot să obțină rezultate vizibile acolo unde erau cele mai mari nevoi.  

 

Aplicând o metodă de coaching de echipă, în fiecare liceu a fost formată o 

echipă-nucleu alcătuită din profesori, elevi, părinți și reprezentanți ai comunității. 

Această echipă a analizat problemele, și-a asumat responsabilități, a propus și 

implementat soluții.  

 

Rezultatele au fost peste așteptări: rata promovabilității la BAC a crescut de 2-

3 ori în 2013 față de 2012 (față de o creștere la nivel național de 22%), a fost 

redus substanțial absenteismul și au fost rezolvate mare parte din problemele 

legate de violență. De asemenea, comunicarea între elevi și profesori s-a 

îmbunătățit, iar implicarea părinților în activitățile școlii a sporit.  
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Acest proiect demonstrează că, atunci când profesorii, elevii și părinții lucrează 

împreună, rezultatele sunt excepționale, chiar și în cazul în care mare parte dintre 

elevi provin din medii defavorizate.  

 

Poveștile de succes din cele 5 licee sunt prezentate în filmul documentar intitulat “Ba 

se poate!”, realizat de către regizorul Tedy Necula cu sprijinul elevilor și profesorilor 

din cele 5 licee. Filmul a fost realizat în 2013 și lansat la finalul anului, cu sprijinul 

Programului European Tineret în Acțiune. Filmul este menit să inspire și alte școli să 

aplice lucrul în echipă profesori-elevi-părinți și a fost vizionat în primele 3 luni de 

aproximativ 4.000 de spectatori.  

 

Am creat o versiune de 26 de minute a filmului Ba se poate!, pentru a fi folosita ca 

instrument de lucru in cadrul unei ore cu elevii. Poate fi vizionata gratuit de pe acest 

link: https://www.youtube.com/watch?v=1JmdaA2vYkM .  

Proiectul-pilot Zburd-Educație prin coaching inclus:  

•Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov 

•Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Terezianum” Sibiu  

•Colegiul Tehnic „I. C. Ştefănescu” Iaşi  

•Colegiul Tehnic Câmpulung Muscel 

•Liceul Tehnologic “Mecanică Fină” Bucureşti 

Ba se poate! 

în echipă profesori-elevi-părinți 
www.zburd.ro  
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Asezati-va in cerc, astfel incat sa va vedeti intre voi. Incercati sa discutati, raspunzand 

la urmatoarele intrebari: 

Ce ati vazut concret in film? 

Ce situatii ati recunoscut in film si care sunt similare cu ceea ce se intampla in viata voastra? 

Ce idei v-au venit urmarind filmul, pe care le puteti aplica de acum incolo in liceu? 

Faceti o lista cu lucrurile pe care le apreciati in liceu.  

Faceti o lista cu problemele pe care le obsrevati in liceu. Ce sta in puterea voastra si ati vrea sa 

schimbati? 

Din lista mentionata, cum incepeti sa lucrati pentru a schimba in bine ceea ce v-ati propus? Care sunt 

etapele si in cat timp faceti asta? 

Cui veti cere ajutorul? Cum veti face asta? 

  

 

Ba se poate! 
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• Profesori: 

„Am învățat să nu ne concentram pe aspectele negative, ci pe ceea ce putem să facem 

ca să schimbăm lucrurile în bine.” 

 „Am învățat să-i ascult pe colegi și pe elevi”.  

„Să creăm un loc în care elevii să se simtă bine, să nu mai vina cu frică.”  

  

 

Ba se poate! 
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• Elevi: 

„Am înțeles că sunt profesori extraordinari în liceu.”  

„Incă de când intri pe poarta școlii vezi oameni zâmbind.” 

„Este formidabil ca profesorul să fie prietenul tău.” 

„Ca să rezolvi o problemă trebuie în primul rând să realizezi că există.” 

„M-a impresionat acceptarea eșecului; am acceptat și am luat-o de la capăt; și am reușit!” 

„E un lucru bun să știi sa oferi din ce ai pentru a-l ajuta pe celălalt” 

„Am arătat că nimic nu este imposibil dacă ne dorim cu adevărat.” 

„Dacă la noi s-a putut, sigur se poate oriunde.” 

 

Ba se poate! 
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• Părinți: 

„Am ințeles ca profesorul e un partener.” 

„Profesor este  un vector, el formeaza întâi de toate caractere."  

„Copiii nu văd ceea ce acumulează de la școală ca pe o materie, văd ceea ce există în 

omul din fața lor". 

„Copilul meu se simte în siguranță și vine cu drag la școală. Nu mai vrea să se mute în 

alt liceu.” 

„Mă înțeleg mai bine cu copilul meu, iar el îi respectă mai mult pe profesori.” 

 

Ba se poate! 
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• Directori: 

„Am învăţat că se poate şi cu elevi din familii defavorizate să obţii lucruri bune” 

„Apropierea reală față de elevi îi ajută pe aceștia să depășească mai ușor dificultățile 

întâmpinate în învățare și să recupereze lacunele informaționale.” 

„Elevii sunt motivați atunci când le ceri sprijinul, când se simt utili.” 

„Am colaborat mult mai des cu mass-media, cu impact pozitiv asupra imaginii școlii.” 

  

Ba se poate! 
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