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VIZIUNEA GO-AHEAD

MISIUNEA GO-AHEAD

Copiii și tinerii noștri vor fi pregătiți să răspundă la provocarile secolului 21 având
alături de ei mentori, părinți și profesori dedicați cu o pregătire profesională solidă

Schimbarea la nivel educațional (șanse egale la educație, incluziune socială,
creșterea calității actului educațional) prin activități de formare și activități de
consiliere și dezvoltare de competențe socio-emoționale.

"Concepem programe de formare profesională
pentru dezvoltarea competențelor digitale,
susținem activități de coaching și dezvoltare
personală, de consiliere și orientare în carieră
pentru tineri și adulți, gândindu-ne mereu la elevi
și cadre didactice, la nevoile lor, la obstacolele pe
care le întâmpină zilnic. Și am creat toate
programele noastre, cu maximă seriozitate și
respect. România are nevoie de încredere și
echilibru. Fiecare dintre noi poate contribui, cu
eforturi mai mari sau mai mici, la viitorul
României".

Alexandra Daniela Bălșeanu, 
Președinte 

Asociația GO-AHEAD

VALORILE GO-AHEAD

Învățarea consistentă și continuă pe tot parcursul vieții pentru copii și adulți.
Dezvoltare socială - Pasiune - Responsabilitate
Integritate - Echitate - Inovație - Autenticitate

MOTTO-ul nostru:
 

  ”Educația este cea mai puternică armă pe care o putem folosi pentru a  schimba
lumea” (Nelson Mandela)



 

ECHIPA

ADELINE DUCA - VICEPREȘEDINTE
 

CĂTĂLINA POPESCU - VICEPREȘEDINTE
 

CORINA ANDREI - SOCIOLOG
 

ALEXANDRA ELLY NEMȚOIU-TILIBAȘA - MARKETING
 

CRISTINA GUTULEANU - COORDONATOR FORMARE
 

TAMINA SCARLAT - ADMINISTRATOR FORMARE



 

PROGRAME DE FORMARE 
ACREDITATE DE 
MINISTERUL EDUCAȚEI

Misiunea noastră, prin intermediul acestui program, este de a crea mediul propice
de dezvoltare a cadrelor didactice și didactice auxiliare care doresc să își asume
rolul de formator și facilitator al dezvoltării armonioase a copilului și
adolescentului, a stării lui de bine și a unei calități de viață superioare, în toate
dimensiunile sale: emoțională, educațională, mentală, spirituală, profesională,
socială și fizică.
90 de ore față în față, 22 de credite - desfășurat online în anul școlar 2020-2021

OM 5670/18.12.2017
Evaluarea  și dezvoltarea  personală a copiilor și elevilor

OM 5670/18.12.2017
Utilizarea TIC în procesul de predare-învățare

Programul este destinat profesorilor interesați de modalitățile eficiente de
integrare a tehnologiei în procesul educațional și pune accent pe formarea unor
deprinderi și capacități de utilizare eficientă a resurselor educaționale interactive.
În acest sens,  programul  se axează pe prezentarea de soluții și activități practice,
ce pot fi utilizate la clasă. Aceste soluții permit adaptarea procesului educațional,
astfel încât fiecare cadru didactic și, automat, elev să aibă șansa de a dezvolta noi
competențe absolut necesare în societatea informațională.
90 de ore față în față, 22 de credite - desfășurat online în anul școlar 2020-2021

OM 4737/09.08.2019
Strategii de prevenire și combatere a fenomenului bullying

Programul își propune să creeze contextul de învățare în care cadrele didactice să
dobândească abilitățile necesare pentru a recunoaște, interveni eficient și preveni
situațiile de bullying din școala în care activează. Participanții vor dobândi
informațiile necesare pentru a înțelege acest fenomen și a-l diferenția de alte
forme de agresivitate, vor deconstrui miturile legate de bullying, vor dobândi
abilitățile de a ”radiografia” situațiile și  protagoniștii și vor lua la cunoștință datele
statistice care ilustrează magnitudinea fenomenului.
90 de ore din care 42 ore online și 48 ore față în față, 22 de credite - desfășurat
online în anul școlar 2020-2021



 

PROGRAME DE FORMARE 
ACREDITATE DE 
MINISTERUL EDUCAȚEI

OM 4737/09.08.2019
Consilierea elevilor în vederea orientării școlare și profesionale de succes

Programul vizează abilitarea cadrelor didactice pentru a facilita procesul elevilor
de a-și atinge puncte esențiale care sunt necesare a fi explorate de către elevi:
aspecte ce țin de autocunoaștere și imaginea pe care o au despre ei înșiși,
capacitatea de a comunica eficient și a gestiona inerentele conflicte care survin,
capacitatea de a se prezenta pe sine și a utiliza strategii de marketing personal,
capacitatea de a-și gestiona propriul proces de învățare și a stăpâni deprinderi
eficiente de studiu și strategii de învățare.
90 de ore din care 42 ore online și 48 ore față în față, 22 de credite - desfășurat
online în anul școlar 2020-2021

Școala incluzivă - Tehnici aplicabile copiilor cu CES în procesul de predare-
învățare

Programul de formare își propune să introducă cadrele didactice în problematica
modului în care trebuie sistematizat procesul educației pentru copiii cu CES și
oferă informații și pârghii de abordare la clasă a problemelor lor, inclusiv pentru
recunoașterea unor tulburări și dificultăți în cazul copiilor și tinerilor
nediagnosticați.
90 de ore din care 44 ore online și 46 ore față în față, 22 de credite -desfășurat
online în anul școlar 2020-2021

OM 3189/07.02.2020
Metode de eficientizare a activității profesionale prin utilizarea TIC

Programul de formare își propune să răspundă nevoilor personalului auxiliar de a
acumula cunoștințe de utilizare a instrumentelor TIC, atât pentru formarea lor
profesională continuă și eficientizarea proceselor pe care le desfășoară în
activitatea de zi cu zi, cât și pentru a oferi sprijin elevilor/cadrelor didactice cu
care intră în contact prin natura activității lor.
90 de ore din care 42 ore online și 48 ore față în față, 22 de credite - desfășurat
online în anul școlar 2020-2021



 

PROGRAME DE FORMARE 
ACREDITATE DE ANC
(AUTORITATEA NAȚIONALĂ 
PENTRU CALIFICĂRI)

Cod C.O.R. 242324
Consilier pentru dezvoltare personală

Programul de formare se adresează celor care doresc să dobândească
competențe pentru consilierea altor persoane în vederea dezvoltării personale a
acestora prin conștientizarea și identificarea acelor nevoi și resurse ce vor
conduce spre atingerea scopului lor în viață. 

Vizăm ca fiecare absolvent al programului de formare să poată îndruma viitorii
clienți în vederea îmbunătățirii autocunoașterii, construirii sau reînnoirii identității,
dezvoltării abilităților și talentelor, identificării și îmbunătățirii potențialului,
îmbunătățirii calității vieții, realizării visurilor, împlinirii așteptărilor.

60 de ore din care 24 de ore în sistem online meeting și 36 de ore online în
sistem eLearning



Informarea profesională (orientare vocațională) presupune furnizarea de
informații legate de evoluția pieței muncii, analiza ocupațională, posibilități de
instruire, modalități de folosire a testelor de autoevaluare, etc.;
Consilierea profesională   reprezintă o formă confidențială de a oferi sprijin
persoanelor aflate în situații de criză (șomaj) bazat pe respectul pentru client,
sau în scopul prevenirii acestora. Consilierea profesională presupune o formă
specială de comunicare, o relație stabilită între două persoane, consilier și
client, de fiecare dată unică. Este bazată pe principiul dezvoltării personale și
presupune încurajarea autonomiei și creșterea gradului de motivare a
clientului, astfel încât acesta să se implice activ în rezolvarea problemelor
personale, asumându-și responsabilitatea luării unor decizii în plan profesional.

În 2019 am obținut autorizarea AJOFM Ilfov pentru furnizarea serviciilor de
informare și consiliere profesională, acreditare în conditiile HG nr. 277/2002, cu
modificările și completările ulterioare.

 

SERVICII AUTORIZATE DE
INFORMARE ȘI CONSILIERE
PROFESIONALĂ

Furnizor autorizat de informare și consiliere profesională



 

PLATFORMA MY PDP

PLANUL MEU DE DEZVOLTARE
PERSONALĂ

Liceul Atanasie Marienescu, Lipova, 144 elevi/an,
Liceul Tehnologic Constantin Brancusi, Pitesti, 100 elevi/an 
Liceul Jozef Kozacek, Budoi, 100 elevi/an
Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sf.Ioan Iacob, Dorohoi, 80 elevi/an
Liceul Mathias Hammer, Anina, 10 elevi/an
Colegiul Alexandru cel Bun, Gura Humorului, 150 elevi/an
Colegiul National Pedagogic Stefan Odobleja, 214 elevi /an
Liceul Tehnologic Domokos Kazmer, Sovata, 125 elevi/an
Colegiul Tehnic Petru Musat, Suceava, 330 elevi/an
Liceul Teoretic Adam Muller, Arad, 100 elevi/an
Liceul Tehnologic Vladeni, 100 elevi/an
Liceul Tehnologic Urziceni, 25 elevi/an
Liceul de Marina, Constanta, 100 elevi/an

MyPDP  este un instrument online ce sprijină atât  dezvoltarea personală a
elevului (identificarea emoțiilor, setarea punctelor forte și a punctelor slabe, setarea
obiectivelor atât profesionale, cât și personale, crearea și actualizarea planului de
dezvoltare personală, parcurgerea Testelor de Inteligenta Emoțională, de personalitate)
cât şi creșterea gradului de organizare, dezvoltarea curiozității, creșterea dorinței de
a evolua, de a monitoriza progresul realizat în vederea atingerii obiectivelor.

Se adresează elevilor, cadrelor didactice și consilierilor școlari având rol:
- de a crește gradul de dezvoltare personală a fiecarui elev, în ritmul său, fiind un
instrument personalizabil
-de motivare în atingerea obiectivelor
-de creştere a performanţelor academice (obținerea unor rezultate optime din punct de
vedere școlar, reducerea abandonului și continuarea studiilor într-un mediu adecvat,
potrivit abilităților fiecărui elev, etc.).

MyPDP este folosit în 13 unități școlare, începând cu anul 2018, pentru peste 1500 de
elevi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

MY PDP este folosit în proiectele de consiliere,
dezvoltare personală, coaching ale GO-AHEAD



REZULTATELE  ANULUI 2020

Activități de formare

 În anul 2020 am derulat activități de formare cu 424 de cadre didactice din
9 județe. 
Au avut loc 20 de grupe de formare, față în față și online

2 grupe - “Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor”;
6 grupe - “Utilizarea TIC în procesul de predare-învățare”;
9 grupe -  “Strategii de prevenire și combatere a fenomenului bullying”.
3 grupe -  “Consilierea  elevilor în  vederea  orientării școlare și profesionale de
succes”.

REZULTATELE  ANULUI 
2020 

ONLINE
15.8%

ARAD
15.8%

BACĂU
15.8%CONSTANȚA

10.5%

TELEORMAN
10.5%

SUCEAVA
10.5%

HARGHITA
10.5%

BRAȘOV
5.3%

BUZĂU
5.3%
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42 de participanți  

23 de participanți  

200 de participanți  

340 de participanți  

27 de participanți  

39 de participanți  

192 de participanți  

28 de participanți  

Workshopuri și webinarii

2020 
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Formarea formatorilor
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Campania Națională "CĂUTĂM SUPEREROI"

Campania a avut ca obiectiv promovarea exemplelor de bună practică,

acestea demonstrând că școala poate fi eficientă și atractivă, și atunci când

dascălii și elevii se întâlnesc în mediul virtual, prin intermediul unui ecran,

dacă se aplică metodele potrivite.

Campania a adunat 18 povești de succes ale dascălilor din întreaga țară:

Miercurea Ciuc, Vaslui, Hunedoara, Constanța, București-Ilfov, Neamț,

Bihor, Vrancea, Brașov, Suceava și Prahova

Asociația GO-AHEAD a lansat, în

perioada mai-septembrie 2020,

campania „Căutăm SUPEREROI!”

 
 
 
 

"De aceea, profesorul este regizorul actului didactic, iar elevii sunt actorii ce trebuie să descifreze
mesajul pentru a-și putea identifica bine și foarte bine locul ce îi reprezintă pe scara vieții”- Profesor

Daniel Gheorghe DUȚOIU 
 

"Corectarea exercițiilor suplimentare, pe care elevii mei le trimit pe WHATSAPP sub formă de
poză făcută cu telefonul, o realizez pe telefonul personal în programul EDITOR FOTO, apoi

retrimit capturile de ecran cu corecturile specifice.”- Profesor Boroș Aurica Viuța
 

 
”E o lecție poate pentru noi toți, pentru cei mai norocoși, o lecție despre cum niște copii, dintr-un sat,

reușesc să învețe, prin eforturi mari, dar fără să se plângă. O lecție despre cum voința și implicarea
destramă obstacolele din jur.”- Profesor SORICU Alina 

 
Articole | GO AHEAD (go-ahead.ro)

Citate extrase din articole publicate pe site 

https://go-ahead.ro/ro/articole
https://go-ahead.ro/ro/articole
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PROIECTE 

UNIVERSITATEA OVIDIUS, CONSTANȚA

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ,
FACULTATEA DE MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE RURALĂ, BUCUREȘTI

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU IOAN CUZA ”, VASLUI

LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU” BĂLAN, HARGHITA

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 18 SF. DUMITRU, CRAIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA VĂCĂRESCU”, BUCUREȘTI

Servicii de consiliere și orientare în carieră în cadrul proiectului Romanian
Secondary Education Project – ROSE pentru 40 de studenți anul I
 

Servicii de coaching pentru 300 de studenți din anul I de studiu nivel de licență
(100/an, 3 ani) în cadrul proiectului “Educația poartă spre carieră. Vreau să învăț
aici! (VIA)” finanțat prin Schema de Granturi pentru Universități, program ROSE.
 

Servicii de formare continuă și de dezvoltare competențe didactice cu tematica
”Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor” în cadrul proiectului
“Predare pentru schimbare” ID 106572 pentru 300 de profesori din 13 unități de
învățământ și structurile acestora din județele Cluj și Hunedoara.
 

Servicii de formare cu tematica ”Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și
elevilor”; ”Utilizarea TIC în procesul de predare-învățare”, pentru 65 de cadre
didactice și personal auxiliar, din cadrul proiectului „ADMISI – Abandon Diminuat
prin Măsuri Integrate Sustenabile în Învățământ” ID POCU/74/6/18/ 107740
 

Servicii de formare 65 de cadre didactice și personal didactic și de sprijin, în cadrul
proiectului “CREATIV - Contribuția responsabilă în Educație prin Tehnici Integrate
pentru Viitor”, ID 108244, apel proiect POCU 74/6/18, pe următoarele tematici:
- Consilierea elevilor în vederea orientării școlare și profesionale de succes;
- Strategii de prevenire și combatere a fenomenului bullying;
- Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor;
- Utilizarea TIC în procesul de predare-învățare.
 

Workshop online “Managementul stresului – Metode și tehnici de combatere a
stresului” pentru 29 de persoane
 

Curs formare G Suite for Education pentru 40 de persoane
 
 
 



ZEST4EDU - O nouă perspectivă în educație (cod PN 2022)

    Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii
romilor”. Proiect finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

     Solicitant: 
       Inspectoratul Școlar al Județului Prahova 
      Parteneri: 
       Inspectoratul Școlar Județean Neamț
       Asociația GO-AHEAD
       Art for Change Foundation din Norvegia

       Valoare totală: 5,464,478.93 lei
       Valoare GO-AHEAD: 1,533,109.69 lei 

  Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de incluziune socială a
elevilor și accesul la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă în județele Prahova
și Neamț prin măsuri specifice de care beneficiază peste 650 elevi aflați în situație de
risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai familiilor acestora, 200 de membri ai
personalului didactic și 100 de persoane din alte grupuri secundare (elevi, părinți, alți
membri ai comunității) contribuind astfel pe termen lung la creșterea inteligentă și
incluzivă a României.

     Activități GO-AHEAD:
    - Formarea  celor 200 de membri ai personalului didactic pe tematicile Evaluarea și
dezvoltarea personală a copiilor și elevilor, Strategii de prevenire și combatere a
fenomenului bullying, Tehnici aplicative în procesul de predare-învățare a copiilor cu
CES.
      - Elaborarea unui studiu de impact a activităților proiectului și a 2 propuneri de
strategii locale pentru PH și NT în sectorul educațional
     - Desfășurarea de acțiuni și campanii de informare și conștientizare a grupului țintă
pe teme legate de promovarea educației incluzive;
      - Workshopuri de Affirmative Art și activități de socializare organizate împreună cu
Art for Change Foundation din Norvegia 
      - Comunicarea și promovarea proiectului
https://www.facebook.com/zest4edu/
https: //www.zest4edu.ro
ZEST4EDU - O nouă perspectivă în educație - YouTube
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PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE

https://www.facebook.com/zest4edu/
https://zest4edu.ro/
https://www.youtube.com/channel/UC2uCC92Zego-mM6m506QIxA


REZULTATELE  ANULUI 

2020 

PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE

Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație
(POCU id 134153)
 
Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
 
Solicitant: 
Inspectoratul Școlar al Județului Mehedinți
Parteneri: 
Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin
Centrul Școlar de Educație Incluzivă “Aurora” 
Asociația GO-AHEAD
 
Valoare totală: 9,517,020.13 lei 
Valoare GO-AHEAD: 2,076,867.52 lei
 
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității serviciilor
educaționale și a accesului la acestea prin reintegrarea în educație și formare a
600 de tineri (211 roma și 423 persoane rural) care au abandonat școala și adulți
care nu și-au finalizat educația obligatorie și prin îmbunătățirea competențelor
pentru 520 membri ai personalului didactic din învățământul pre-
universitar/personal de sprijin și auxiliar din școli/ persoane din echipe
manageriale de la nivelul școlilor, din județele Mehedinți și Caraș-Severin. 
 
Activități GO-AHEAD:
- Formarea  a 453 de membri ai personalului didactic pe tematicile Evaluarea și
dezvoltarea personală a copiilor și elevilor, Consilierea elevilor în vederea orientării
școlare și profesionale de succes
- Consiliere și orientare individuală și de grup pt 600 persoane
- Realizarea unui studiu privind abandonul școlar în jud CS și MH
- Desfășurarea de acțiuni și campanii de informare și conștientizare a grupului
țintă în vederea reducerii și prevenirii părăsirii timpurii a școlii, creșterii incluziunii
sociale a persoanelor din categoriile defavorizate, participarea la programele de
tip A doua șansă
 

https://www.facebook.com/ADSEMH/

https://www.facebook.com/ADSEMH/
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PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE

EDURIGHTS4GIRLS Acces egal la educaţie (ACF_5_MM_541)
 
Proiect cofinanțat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2020
Active Citizens Fund, Apel #5 Sprijin strategic pentru drepturile omului și
tratament egal
 
Solicitant: 
Asociația GO-AHEAD
Parteneri: 
Inspectoratul Școlar al Județului Neamț
Asociația Scolară Suceaveană pentru Educație și Dezvoltare (ASSED)
 
Valoare totală: 248,853.72 EUR
Valoare GO-AHEAD: 118,615.20 EUR
 
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității, a nivelului de
conștientizare și aplicare a drepturilor omului, în special a celor legate de
problematica de gen și accesul/dreptul la educație prin măsuri specifice de
dezvoltare personală, consiliere, terapie de care beneficiază cel putin 480 eleve
din 14 unități de învățământ din Neamț și Suceava și 210 cadre didactice,
precum și acțiuni extinse de conștientizare, monitorizare, advocacy de care
beneficiază peste 2000 de persoane - elevi, părinți, profesori, actori din
comunitățile vizate.
 
Proiectul urmărește o schimbare de perspectivă în zona educațională, prin
programe de dezvoltare personală a fetelor din mediile defavorizate din județele
Neamț și Suceava, care învață cu precădere în școli profesionale/licee
tehnologice. 
 
Proiectul aduce o schimbare cu impact pe termen mediu în ceea ce privește
creșterea stimei de sine și a combaterii stereotipurilor de gen, a numărului celor
care finalizează școală, iar pe termen lung în ceea ce privește ameliorarea acestor
probleme la nivelul societății din România.
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EDURIGHTS4GIRLS Acces egal la educaţie (ACF_5_MM_541)
 
Activități GO-AHEAD:
- Managementul proiectului;
- Organizarea de campanii pentru creșterea nivelului de conștientizare, abordarea
stereotipurilor și susținerea/ consolidarea/ extinderea schimbărilor pozitive în
atitudini și practici legate de Egalitate de gen și violență bazată pe gen - 2
evenimente de conștientizare, 1 concurs cu premii
- Elaborarea studiului privind situația actuală referitoare la drepturile și
egalitatea de gen, problematica discriminării pe bază de gen în judetele Suceava
și Neamț 
- Monitorizare și advocacy pentru implementarea politicilor și legislației privind
drepturile omului și egalitatea de gen - 4 mese rotunde
- Desfășurarea de activități de educație,instruire și dezvoltare personală pentru
elevi și personalul didactic în școală în vederea adoptării/întăririi/includerii în
activitatea lor a unei perspective a tratamentului egal - 3300 ore de dezvoltare
personală, terapie și consiliere, 480 de fete, 210 cadre didactice, 2000 elevi,
profesori, părinți, directori, membri ai comunității locale, 480 de planuri de
dezvoltare individuală
 
 

https://edurights4girls.ro/
https://www.facebook.com/eduright4girls/ 
https://www.instagram.com/edurights4girls/
https://youtube.com/channel/UCTvrsjhg8p4X3WkYSJ4yMWA

https://edurights4girls.ro/
https://www.facebook.com/eduright4girls/
https://www.facebook.com/eduright4girls/
https://www.instagram.com/edurights4girls/
https://youtube.com/channel/UCTvrsjhg8p4X3WkYSJ4yMWA


REZULTATELE  ANULUI 

2020 

PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE
#FAPTE: Extindere prin structuri modulare cu grupe de antepreșcolari la
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moţoc(cod SMIS 133240)
 
Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
 
Solicitant: 
Primăria Sectorului 5 a Municipiului București
Parteneri: 
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc
Asociația GO-AHEAD
 
Valoare totală: 4,755,441.58 lei
Valoare GO-AHEAD: 1,000,650.46 lei 
 
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea participării la învațământul
antepreșcolar cu 61 de copii din Sectorul 5 (31% roma și 4 cu CES/dizabilități) prin
dezvoltarea serviciilor de educație anteprescolară ca urmare a extinderii
Grădiniței Dumitru Moțoc, organizării de activități de orientare, consiliere și
conștientizare a parinților/tutorilor/persoanelor care au în grijă copiii, asigurarea
resurselor umane calificate și încurajarea modurilor creative de predare-
evaluare. 
Activități GO-AHEAD:
- Formarea  a 30 persoane pe tematicile Evaluarea și dezvoltarea personală a
copiilor și elevilor, Tehnici aplicative în procesul de predare-învățare a copiilor cu
CES
- Desfășurarea de workshop-uri de terapie prin artă pentru 30 de persoane 
- Desfășurarea a 8 campanii de conștientizare cu părinții/tutorii/persoanele care
au în grijă copiii, pe teme legate de importanța educației timpurii, beneficiile
lecturii, nutriție, dezvoltarea fizică și emoțională a copiilor
- Activități de informare și consiliere individuală și de grup, workshopuri de
educație parentală cu părinții/tutorii/persoanele care au în grijă copiii
- Elaborarea unui set de materiale didactice auxiliare care să vină în sprijinul
desfășurării activităților cu copiii în unitatea de educație timpurie
- Achiziția și punerea la dispoziție a Platformei Consilierul meu Virtual dedicată
profesorilor și părinților (Suport psihologic. Dezvoltare personală, Parenting)

https://www.facebook.com/FAPTEColegiulMotoc/
https://sector5.ro/fapte-infiintare-grupe-de-anteprescolari-la-colegiul-tehnic-
de-industrie-alimentara-dumitru-motoc/

#FAPTE

https://www.facebook.com/FAPTEColegiulMotoc/
https://sector5.ro/fapte-infiintare-grupe-de-anteprescolari-la-colegiul-tehnic-de-industrie-alimentara-dumitru-motoc/


 

GO-AHEAD ÎN MEDIA

Page likes: 2026
Followers: 2084
Post Impact mediu lunar (reach): 40,612 
Events impact total (reach):  - 10 evenimente online 

·95 followers (adepți),

  Posts: 57
  Followers: 123 
  Impact mediu lunar (reach):398 

SOCIAL MEDIA

FACEBOOK - https://www.facebook.com/TrainingGoAhead
 

                                      - 166,500 de persoane reach 
                                      - 3,600 de răspunsuri la evenimente.

LINKED IN - https://www.linkedin.com/company/go-ahead-association
 

 -înregistrând lunar o rată de interacțiune de 3.03% în creștere
 

 
 
INSTAGRAM - https://www.instagram.com/asociatia.goahead/
 

COMUNICATE DE PRESĂ/APARIȚII MEDIA

·      http://centruldepresa.ro/comunicate-de-presa/cautam-super-eroi
·      https://www.comunicatedeafaceri.ro/educatie/cautam-super-eroi
·      https://www.marketingromania.ro/comunicate-de-presa/cautam-super-eroi
·      https://www.livepr.ro/cautam-super-eroi/ 

 

https://www.facebook.com/TrainingGoAhead
https://www.linkedin.com/company/go-ahead-association
https://www.instagram.com/asociatia.goahead/
http://centruldepresa.ro/comunicate-de-presa/cautam-super-eroi
https://www.comunicatedeafaceri.ro/educatie/cautam-super-eroi
https://www.marketingromania.ro/comunicate-de-presa/cautam-super-eroi
https://www.livepr.ro/cautam-super-eroi/


Venituri totale 2020:  222.161,98 lei .

Suma încasată din contracte de sponsorizare (inclusiv 2% din impozit pe
venit, 20% din impozit pe profit): 5.319,94 lei

Date bancare – Asociația GO-AHEAD
CUI: 38075655
IBAN: RO69INGB0000999907498836 deschis la ING BANK

 

DATE FINANCIARE



 

1. LANSAREA PORTALULUI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 
Primul instrument de acest tip din România 
 

 Portalul de dezvoltare personală are rolul de a construi o rețea de experți în
educație, de a pune la dispoziția acestora materiale educaționale, resurse
deschise și de a oferi acces la specialiști și psihoterapeuți care să ajute
cadrele didactice în activitatea cu elevii.
Este un instrument de comunicare și colaborare între consilieri școlari,
cadre didactice, profesioniști în domeniul consilierii și dezvoltării
personale a elevilor.
Portalul de Dezvoltare Personală oferă un spațiu de documentare în ceea ce
privește consilierea școlară și dezvoltarea personală a elevilor și cadrelor
didactice, găzduind resursele educaționale dezvoltate prin proiect, resurse
deschise pe tema dezvoltării personale în mediul educațional, create de
cadrele didactice și consilierii școlari participanți în proiect sau de către alți
specialiști / colaboratori.
Portalul de Dezvoltare Personală promovează, totodată, diferite seminarii,
workshopuri și evenimente dedicate dezvoltării personale în mediul
educațional oferind posibilitatea de înscriere la acestea.

 
 

ACȚIUNI PLANIFICATE ÎN
ANUL 2021

2. LANSAREA PLATFORMEI CONSILIERUL MEU VIRTUAL 
Primul instrument de acest tip din România
 

Este destinată profesorilor și părinților care au nevoie de sprijin și consiliere
din partea unor  specialiști cu expertiză pe mai multe direcții: suport
psihologic, dezvoltarea personala a copilului, parenting, alimentatie
sanatoasă

 
 

CONTRIBUIM LA O EDUCAȚIE DE CALITATE
PRIN LANSAREA A 2 PLATFORME ONLINE

GRATUITE DEDICATE 
CONSILIERILOR, PROFESORILOR ȘI

PĂRINȚILOR



3. Lansarea canalului de YOUTUBE al Asociației

4. Reacreditarea programului ”Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și
elevilor”

5. Publicarea rezultatelor studiilor realizate de Asociație

6. Organizarea de ateliere lunare, online, dedicate cadrelor didactice

7. Publicarea de articole de interes pentru cadrele didactice pe site-ul
Asociației

8. Realizarea de campanii de conștientizare în ceea ce privește importanța
consilierii și dezvoltării personale pentru elevi și profesori

9. Organizarea de ateliere pe teme de cetățenie digitală

10. Alinierea cursului de formare „Utilizarea TIC în procesul de predare
învățare” la DIG COMP 2.0 (DIGITAL COMPETENCE FRAMEWORK ).

 
 

 
 

 

ACȚIUNI PLANIFICATE ÎN
ANUL 2021



1. Desfășurarea de programe integrate de dezvoltare personală pentru cadre
didactice și elevi, pe o perioadă de 6 luni  în unități de învățământ cu grad
mare de abandon și cu rezultate foarte slabe la învățătură. Ne propunem să
selectăm unitățile în care intervenim ca urmare a unor concursuri, vizite în
teritoriu și interviuri.

 
Am desfășurat 2 programe integrate de dezvoltare personală pentru elevi și
profesori în 2018, pe o perioadă de 6 luni, la Liceul Tehnologic din Tărtășești (jud.
Dâmbovița) și la Liceul Tehnologic Urziceni (jud. Ialomița).  În urma programelor,
schimbarea s-a produs la nivelul alegerilor elevilor de a se înscrie la examenul
de Bacalaureat,  de a începe o școală postliceală, de a se angaja, de a descoperi
pontențialul fiecăruia. Nu în ultimul rând, în urma derulării programului, a scăzut
numărul mariajelor timpurii și a nașterilor în rândul fetelor din grupele cu care am
lucrat.

Acțiunea noastră a apărut în emisiunea „Profesori de milioane”, difuzată de TVR1:
https://www.youtube.com/watch?v=Ax2Gi8g5O-M&t=759s 

Buget estimat pentru un program de 6 luni la o unitate: 24.000 lei
 
 

CĂUTĂM FINANȚARE

2. Desfășurarea unui program național de formare a cadrelor didactice și
consilierilor școlari pe tema "Școala incluzivă - Tehnici aplicabile copiilor cu
CES în procesul de predare-învățare". Am gândit și acreditat acest program de
formare pentru profesori având în vedere că depistarea timpurie a copiilor cu
CES este crucială pentru dezvoltarea lor viitoare, dar și nevoia cadrelor didactice
de a înțelege modul în care trebuie sistematizat procesul educației pentru copiii
cu CES, de a beneficia de diverse pârghii de abordare la clasă a problemelor
întâmpinate cu aceștia.

În faza I este necesară minim 1 sesiune/județ cu 25 de profesori, care vor deveni
mentori pentru colegii lor din județ.

Buget estimat: 10.000 lei/sesiune X 42 județe = 420.000 lei
 
 

Căutăm Parteneri de Finanțare pentru:



 

Link donații - https://mpy.ro/1c1hvner

DONEAZĂ ȘI FII 
SUPER EROU ÎN EDUCAȚIE 

 

PERSOANE FIZICE
 

 DONAȚIE DIRECTĂ accesând link-ul de donație: BUTTON
https://mpy.ro/1c1hvner 

 
 DONAȚIE prin Transfer Bancar către Contul Asociației: 

Cont bancar: RO69INGB0000999907498836,
ING BANK, Asociatia GO-AHEAD

 
 Direcționezi  2% din impozitul pe venit (SALARIAȚII complează

FORMULARUL 230
 

COMPANII
 

  DIRECȚIONEAZĂ 20% din impozitul pe profit
 

 FINANȚEAZĂ UN PROIECT GO-AHEAD
 

 SUSȚINE UNUL DIN EVENIMENTELE NOASTRE
 

 SPONSORIZARE
 

Dacă sunteți reprezentantul unei companii și doriți să sponsorizați unul
din programele noastre sau să deveniți parteneri ai Asociației, vă rugăm

să ne contactați pe email la office@go-ahead.ro
 

Implicați-vă ca voluntari în proiectele pe care le derulăm la nivel național! 

Scrieți-ne la adresa office@go-ahead.ro sau contactați-ne telefonic la numărul
0747 269 737 pentru a stabili o primă întâlnire. 

VOLUNTARIAT

https://mpy.ro/1c1hvner
https://mpy.ro/1c1hvner


Adresa: Str. Ștefan cel Mare, nr. 46, 
Tunari, Județul Ilfov 

Email: formare@go-ahead.ro
Telefon: 0747 269 737

www.go-ahead.ro

Asociația GO-AHEAD

 

https://www.facebook.com/TrainingGoAhead/

https://www.instagram.com/asociatia.goahead/ 

https://www.linkedin.com/company/go-ahead-association

http://go-ahead.ro/
https://www.facebook.com/TrainingGoAhead/

