
La conferinta  "Adoptă un liceu"-2014, din partea liceului notru a participat doamna directoare 

Adina Agache si doamna profesoara Iliescu Adina.  
S-a prezentat experienta scolii din  proiectul Zburd-Educație prin coaching (www.zburd.ro ), derulat 
de către Asociația ROI, în parteneriat cu Leadership in International Management, Asociația Română 
pentru Coaching,Facultatea de Psihologie și Științele Educației – Universitatea București și cu 
sprijinul Ministerului Educaţiei Naționale, începand cu anul 2012. obiectivul proiectului 
era îmbunatățirea performanțelor de la examenul de Bacalaureat, printr-un proces de coaching de 
echipă.La nivelul fiecărui liceu, a fost formată o echipă de voluntari alcătuită din profesori, elevi, 
părinţi, reprezentanţi ai autorităţii locale și ai mediului de afaceri. Scopul a fost ca aceste grupuri să 
lucreze împreună în scopul îmbunătățirii procesului de educație. 

Proiectul a avut la bază un proces de coaching de echipă ce și-a dovedit eficacitatea și eficiența 

în  lucrul cu școlile din alte țări. Echipa mixtă din fiecare liceu a fost sprijinită de doi antrenori .  

Echipa liceului este cea care identifică problemele, își asumă responsabilități, stabilește obiective, 

găsește soluții și va duce la bun sfârșit proiecte destinate scopurilor pe care şi le propune. 

Coachii/antrenorii  sunt facilitatori ai acestui proces. 

După aproape doi ani, rezultatele au fost excepționale: rata de promovabilitate s-a dublat și chiar s-a 

triplat în liceul nostru (față de o creștere medie de 20% la nivel național). Cu sprijinul unor antrenori 
voluntari, elevii, profesorii și părinții au învățat să lucreze împreună. În plus, au reușit să reducă 
semnificativ absenteismului și să soluționeze problemele legate de violență. Comunicarea elevi-
profesori s-a îmbunătățit, iar elevii au căpătat mai multă încredere în ei înșiși. Părinții au început să 
se implice mai mult și au contribuit și ei la crearea unui mediu școlar atractiv.  

Scopul final este ca școala să sprijine tinerii să-și asume responsabilitea pentru propria viață. În 

acest context, BACUL este o oportunitate pentru elevi de a-și demonstra că pot și, astfel, de a avea 

o mai mare încredere în ei înșiși și mai multe perspective pentru a fi împliniți din punct de vedere 

profesional. 

Pentru a împărtăși cu cât mai multe școli rezultatele obținute de liceele care au beneficiat de faza-

pilot a proiectului Zburd-Educaţie prin coaching, Asociația ROI a produs filmul documentar 

educațional “Ba se poate!”, în regia lui Tedy Necula. 

Zburd-Educaţie prin coaching în licee va continua din 2014 în cadrul programului “Adoptă un liceu”, 
pentru care au aplicat deja 17 licee.  
 

 “Noi vrem să luăm Bacul!” – Bună ziua, Brașov, 25 mai 2012 

- Liceenii de la Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov fac meditaţii pentru bac –Brașovultaul.ro, 25 

mai 2012 

- Elevii Colegiului Tehnic de Transporturi Braşov vor să obţină performanţe la Bac – adevărul de 

Brașov, 26 mai 2012 

-- Un american vine să gestioneze examenul de Bac, de la Colegiul Tehnic de Transporturi –Bună 

ziua, Brașov, 23 februarie 2012 
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http://www.zburd.ro/
http://aroi.ro/
http://www.limglobal.net/
http://www.coaching-arc.ro/
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http://fpse.unibuc.ro/ro/
http://zburd.ro/despre-noi/www.aroi.ro
http://zburd.ro/ba-se-poate/
http://zburd.ro/despre-noi/www.adoptaunliceu.ro
http://www.bzb.ro/index.php?page_name=stire_detalii&id_stire=73475
http://www.brasovultau.ro/Liceenii-de-la-Colegiul-Tehnic-de-Transporturi-Brasov-fac-meditatii-pentru-bac-57909.html
http://www.brasovultau.ro/Liceenii-de-la-Colegiul-Tehnic-de-Transporturi-Brasov-fac-meditatii-pentru-bac-57909.html
http://www.adevarul.ro/locale/brasov/Elevii_de_la_Colegiul_Tehnic_de_Transporturi_Brasov_vor_sa_obtina_performante_la_Bac_0_707329339.html
http://www.adevarul.ro/locale/brasov/Elevii_de_la_Colegiul_Tehnic_de_Transporturi_Brasov_vor_sa_obtina_performante_la_Bac_0_707329339.html
http://www.bzb.ro/index.php?page_name=stire_detalii&id_stire=70724
http://www.bzb.ro/index.php?page_name=stire_detalii&id_stire=70724
http://adoptaunliceu.ro/24-de-licee-prezente-in-tabara-adopta-un-liceu-2014/
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Poze de la conferinţă 

 

 



 

 


