
 
 

 



DE CE LEARNITY?  
 
Ne propunem să contribuim la schimbarea în bine a educației din România creând o 
școală alternativă care să abordeze învățarea dintr-o perspectivă nouă.  
 

Cel mai important lucru pentru noi este să oferim copiilor un mediu de învățare în 
care să le respectăm liberul arbitru și să îi încurajăm să își asume responsabilitate 

pentru propriile alegeri.  
 
Punem accentul pe interesele și pasiunile elevilor, astfel încât aceștia să își 

construiască un drum în viață plin de semnificație.  
 

Pentru noi, Learnity este modul prin care putem crea o societate de adulți fericiți, 
de cetățeni responsabili și de oameni cu valori sănătoase.  
 

 
 

CE ESTE LEARNITY?  
 
În prezent, Learnity este o comunitate de învățare pentru liceeni, care integrează 

consilierea individuală şi învăţarea prin colaborare în cadrul comunităţii, parcursul 
unui an şcolar.  

 
 

 
 

CREDEM ÎN:  
 
LIBERTATEA elevului de a alege pentru el ce și cum să învețe  

 

RESPONSABILITATEA pe care fiecare o are în privința alegerilor sale  

 

CORECTITUDINEA cu care ne tratăm ca oameni cu drepturi egale  

 

COLABORAREA care stă la baza formării oricărei comunități funcționale  

 



CUM ÎNVĂȚ  
Comunitatea Learnity îți pune la dispoziție un mediu bazat pe colaborare, oferindu-
ți atât ocazia de a învăța de la ceilalți cât și de a-i învăța pe alții la rândul tău.  

 
Trainerii, colegii tăi și evenimentele sociale reprezintă resurse valoroase pe care să 
le folosești în dezvoltarea ta.  

 

 
 
 

 
 

 



Învățarea socială în comunitate 
 

1.Community Fest  
 
Ce este?  

Este ziua comunității pe care o sărbătorim împreună o dată pe lună, într-o zi de 
sâmbăta, pe o temă anume. Are ca scop schimbul de resurse, învățarea socială și 

consolidarea relațiilor dintre membri.  
 
 

Teme: 
Community Fest abordează 9 tematici diferite pe parcursul unui an:  

 
 ”Ziua cunoașterii”  

 ”Cum să-mi instalez obiceiuri sănătoase”  

 ”Cum să-mi construiesc încrederea în mine și în ceilalți”  

 ”Trecut. Prezent. Viitor? Ce rol am eu?”  

 ”Improvizație, creativitate și autenticitate”  
 

 ”Cum funcționează lumea în care trăiesc” 
 

Restul temelor vor fi alese de elevi. 

 
 

Cum funcționează? 
 
În cadrul Community Fest jonglăm cu 

tipurile de activități pe care le 
pregătim pentru participanți. Ele pot 

lua forma unor: 
 

 Ateliere 

 

 Vizionări de film 

 

 Grupuri de discuție 

 

 Prezentări 
 

 
 
 

 
 



 

2. Doza de inspirație  
 

Ce este?  
Este un eveniment la care invităm de două ori pe lună profesioniști din ariile 
noastre de interes sau pur și simplu oameni care au o poveste care să ne inspire.  

 

 
 

 
 

Cum funcționează?  
Timp de 2 ore invitații vor prezenta lecțiile pe care și le-au luat atât din experiențele 
lor profesionale, cât și din cele personale. Apoi, alocăm timp discuțiilor și 

întrebărilor pe care le găzduim într-un spațiu deschis și relaxat.  
 

Ce spun elevii: 
 
“Am fost inspirată de poveștile de viață ale unor oameni care au atins succesul în 

domeniul de care sunt pasionați și am rămas încurajată, binedispusă de energia și 
perseverența lor, rămânând în gând cu ideea că nu trebuie să renunți niciodată și 

dacă îți dorești cu adevărat, orice vrei tu se poate îndeplini. 
Am fost marcată de Viorel Copolovici care ne-a povestit despre furie și efectele ei" 
 

 
(Ioana Tonceanu, membru Learnity) 

 



 

3. Dă Play  
 

Ce este?  
Este un joc social care satisface prin intermediul unor provocări nevoia de a avea un 
mediu plăcut de învățare prin interacțiunea pe care o poți crea cu ceilalți membri ai 

comunității.  
 

Cum funcționează?  
Membrii Learnity vor avea de realizat 2 provocări care să implice întreaga 
comunitate și maxim 3 provocări individuale.  

 
 

 

4. Seri de film  
 
Ce sunt?  

Evenimente bilunare în care vizionăm filme cu tâlc sau filme educaționale care să 
ne îmbogățească perspectivele. Ne alegem singuri filmele pe care le vizionăm iar la 
final alocăm un spațiu de discuții și dezbatere.  

 
Ce spun elevii: 

 
”Mi-au plăcut atât filmele, cât și atmosfera din cadrul serilor de film. Cu cel mai 
mult am ramas de la filmul acela cu școala din Japonia. Nu mai știu titlul, însă am 

învățat că vulnerabilitatea este foarte importantă pentru noi, dar și pentru relațiile 
dintre noi. Nu reușesc tot timpul să aplic asta, dar încerc. Mi-a placut că după, am 

avut discuții mișto despre ce am învățat și unii dintre noi aproape plangeau. Mi s-a 
părut că suntem o comunitate faină atunci.” 

 
(Bianca Brișan, membru Learnity) 

 

 
 

5. Grupuri autonome de învățare 
 

Ce sunt?  
Inițiativele spontane ale elevilor din comunitate iau de multe ori forma unor grupuri 

de învățare ai căror membri împărtășesc aceleași pasiuni. Această formă de 
învățare este potrivită pentru nevoi și interese specifice.  
 

 
Cum funcționează? 

 
Elevii se organizează și administrează singuri: își stabilesc ce, cum și unde învață și 
își fac propriile reguli după care se ghidează. Noi ne asigurăm că elevii au la 

dipoziție resursele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor.  



6. Cursuri și traininguri  
 
Ce sunt?  

 
Cursurile sunt sesiuni de învățare care ne ajută să învățăm și să descoperim mai 
multe despre subiectele care ne interesează și să le aprofundăm pe parcursul a 

câtorva luni.  
 

În perioada dintre întâlniri, elevii pot pune în practică cele învățate, întorcându-se 
apoi în grup cu noi experiențe de împărtășit  
 

 
 

 
Trainingurile sunt sesiuni intensive de 
învățare care se desfășoară pe parcursul 

unei zile și abordează teme de interes 
general.  

 

 
Ce spun elevii: 

 
”Cursul de comunicare a fost cursul meu preferat, deoarece sunt pasionată de tot 

ce ține de oameni și modul de a comunica cu ei. Am învățat despre conflicte și 
modul de a le combate, despre tipurile de personalitate, despre cum să vorbim cu 
fiecare persoană în funcție de lucrurile pe care pune el valoare. 

Am fost uimită de organizarea excelentă a cursului, iar profa, Alina, m-a umplut de 
energie, pasiune și optimism în fiecare întâlnire. 

Am fost inspirată să am mai multă răbdare, să îmi ascult mai bine gândurile și 
cuvintele și să îmi îmbunătațesc modul de a comunica cu oamenii.” 

 
(Ioana Tonceanu, membru Learnity) 

 

 



 

Învățare personalizată prin consiliere individuală 
 

 

1. Consiliere pentru autonomie în învățare  
 
Ce este?  

Este un proces de susținere individuală care îl ajută pe elev să învețe cum să 
învețe. Acesta își va seta un obiectiv de învățare relevant pentru el iar apoi va 

descoperi care sunt resursele, instrumentele și strategiile care i se potrivesc pentru 
a-și îndeplini obiectivul.  
 

Cum funcționează?  
Elevii își aleg din rețeaua noastră un consilier cu care își doresc să lucreze. 

Consilierul nu are rolul de a-i spune elevului cum să învețe, ci este acolo pentru a-l 
ajuta să-și descopere propriul stil de învățare.  
Pe parcursul unui an școlar consilierul împreună cu elevul  își stabilesc întâlniri de 

consiliere (recomandat săptămânale) organizate după bunul lor plac.  
 

 
Ce spun elevii: 
 

”Consilierea pentru autonomie în învățare m-a ajutat: 
 

 să fiu mai atentă la relațiile mele și la mine, să iau decizii conștiente și 
cântărite, să îmi analizez valorile 

 

 să fac un mind-map și schemematizări 
 

 să descopăr lucruri despre bioritmul meu 
 

 să-mi fac un plan de învățare și cum să mă țin de el, fără să fie cineva 

constant care să mă verifice 
 

 să îmi definesc obiectivele cât mai concret și mai clar 
 

 să îmi dau seama că uneori nu trebuie să duc un plan până la capăt dacă 

procesul nu îmi mai aduce satisfacție 
 

 să respect un calendar (!)” 
 

(Alina Rădoi, membru Learnity) 
 
 

 
 

 



2. Consiliere vocațională 
 
Ce este?  

Consilierea vocațională este un proces de orientare profesională care îl ajută pe elev 
să descopere ariile de interes potrivite aptitudinilor sale astfel încât pe viitor să ia 
cea mai bună decizie pentru cariera sa.  

 
 

Cum funcționează?  
La începutul anului de învățare în Learnity, elevii pot opta pentru ședința de 
consiliere care să le deschidă perspectiva asupra opțiunilor pe care le au la 

dispoziție.  
 

Pe parcursul anului, elevii își vor explora interesele în comunitate și își vor pune în 
practică abilitățile astfel încât să conștientizeze ce li se potrivește.  
 

 
Ce spun elevii: 

 
”Mi-a plăcut că totul a fost foarte bine structurat și nu a trebuit să aștept mult timp 
să aflu rezultatul (eram și super nerăbdătoare). Întâlnirea cu psihologul a fost 

foarte relaxantă și am putut pune cât de multe întrebări am vrut ca să mă asigur că 
am înțeles bine. La mine testul s-a potrivit foarte bine și chiar m-a ajutat.  Acum 

știu sigur care sunt cu adevarat interesele mele și mi-a dat o oarecare siguranță.” 
 

(Mara Popa, membru Learnity) 
 

 

 
”Consilierea vocațională este cea mai benefică experienta, pentru că mi s-au 

comfirmat calitățile și înclinările ,pe care mă gândeam că le am. Aș recomanda 
experiența tuturor celor care sunt indeciși sau care nu au habar ce înclinații ar 
putea avea. Testul pe care îl dai, te pune pe gânduri. După aflarea rezultatelor afli 

care sunt opțiunile pentru facultate sau joburi.” 
 

(Daiana Tălpeanu, membru Learnity) 
 
 

 
”Cel mai semnificativ aspect la consilierea vocațională a fost că m-a făcut să îmi 

dau seama la ce mai am de lucru. Aș recomanda acest tip de consiliere mai ales 
pentru cei nedumeriți, confuzi, deoarece ies la suprafata niste indicii despre tine pe 
care nu puteai să pui mâna, de care nu erai total conștient.” 

 
 

(Bianca Brișan, membru Learnity) 
 
 



3. Mentorat  
 
Ce este?  

Este un proces de dezvoltare 1 la 1 în care un profesionist cu experiență ghidează 
un elev în a-și dezvolta atât competențele, cât și valorile profesionale, oferindu-i 
perspective și informații precum și acces la resurse și experiențe relevante.  

 
 

 
Cum funcționează? 

Elevii vor avea acces la 

rețeaua noastră de mentori în 
urma evenimentului de 

networking pe care îl 
organizăm. Astfel elevii pot o 
alege persoana cu care ei au 

rezonat și cu care vor să 
continue discuțiile 1 la 1. 

 
 
 

 
 

 
Ce spun elevii: 

 
”Veronica, mentorul meu, este cel mai tare judecător din univers. E o persoana atât 

de faină, felul în care vorbește și zâmbește m-a inspirat din prima. M-a învățat tot 
ce voiam să știu despre meseria ei și mi-a răspuns la toate întrebările cu calm și 

anecdote amuzante și mi-a explicat că drumul pe care mergi nu e neapărat singurul 
și poți oricând să îl schimbi.” 
 

(Andreea Popescu, membru Learnity) 
 

 
”Am avut o singura întâlnire de 2 ore cu mentorul meu, interpret de limbi străine, 
pentru că am considerat că este de ajuns. La sfârșit chiar mi-a oferit un număr de 

telefon al unei profe de la Universitate, ceea ce a fost super drăguț din partea ei. 
A avut rabdare să îmi răspundă la toate întrebările și mi-a placut faptul că a fost 

sincera și nu a încercat să ascundă parțile negative ale jobului.  
După întâlnirea cu ea eram 100% sigură ca voi merge în direcția asta, pentru că din 
ceea ce mi-a povestit mi s-a parut că e potrivită pentru mine. Acum nu mai sunt 

chiar atât de sigură, pentru că am mai descoperit și alte lucruri, dar informațiile 
oferite de ea mă ajută să pun lucrurile în balanță.” 

 
(Alina Rădoi, membru Learnity) 

 



CE ÎNVĂȚ 
 
 

Elevii își construiesc singuri traseul 
de învățare în cadrul comunității, 
putând alege din domeniile și 

subiectele de mai jos. 
 

 
De asemenea, ei pot propune orice 
subiect pe care doresc să-l învețe și 

noi încercăm să le punem cât mai 
multe resurse la dispoziție.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Alte experiente 

Proiecte cu impact real 

 
În cadrul comunității, membrii sunt 

încurajați să-și dezvolte propriile 
proiecte. Dacă au idei pe care vor să le 
pună în practică, își fac echipă și trec 

la treabă. 
 

Noi le punem la dispoziție trainingurile 
de care au nevoie ca să-și dezvolte 

abilități esențiale în implementarea 
proiectului: 
 

 Leadership 
 

 Managementul proiectului 
 

 Team work 

 
 Vânzări 

 
 Managementul conflictului 

 

 Problem solving 
 

 și orice altceva mai solicită 
 
 

 
 

SportsDay 
 
În viața agitată pe care cei mai mulți dintre noi o avem, există o nevoie de a avea 

mai multă grijă de sănătatea și relaxarea noastră. De aceea, dedicăm o zi o dată la 
2 săptămâni activităților și jocurilor sportive.  

Pe lângă faptul că ne acomodăm corpul cu mișcarea fizică, ne și distrăm petrecând 
timp împreună. 
 

Propuneri de activități: 
 baschet 

 frisbee 
 jocurile copilăriei 
 ping-pong 

 rugby tag 
 fotbal 

 



Materii școlare puse altfel în discuție 
 

Anul acesta aducem în cadrul comunității și materii academice ca: română, 
informatică și istorie.  

 
Modalitatea de abordare a acestor subiecte va fi una alternativă bazată pe 
nevoile reale ale elevilor și corelată cu practica și utilitatea în viața reală. 

 
 

Buddy booking 
 
Pentru noi, în Learnity, colaborarea și susținerea reciprocă sunt esențiale. 

Punem accent pe procesul de ”peer-learning”, elevii având oportunitatea de 
învăța de la un alt membru al comunității un anume subiect.  

 
De exemplu, George se oferă să învețe pe oricine are nevoie, chimie organică. 
Maria are nevoie să înțeleagă și să aprofundeze acest subiect pentru școală și 

știe că poate să apeleze la colegul ei George să o ajute. 
 

 
Evenimente culturale  

 
Periodic, organizăm ieșiri culturale cu elevii, la teatru, expoziții, proiecții de film 
și alte conferințe conforme cu dorințele membrilor Learnity 

 

 
 



Ateliere pentru părinți 

 
Pe lângă elevi, profi și organizatori, comunitatea Learnity este formată și din 

părinți. Este esențial ca aceștia să fie parteneri în dezvoltarea copiilor lor, să-i 
înțeleagă și să-i ajute cum pot mai bine 

 
Organizăm pentru părinți atât întâlniri periodice pentru a vedea cum se pot implica 

în susținerea comunității, cât și ateliere despre cum să comunice și să aibă o relație 
mai bună cu copiii lor 
 

 
Ce spun părinții despre Learnity 

 
”Learnity s-a dovedit o alegere înțeleaptă pentru copilul meu. A realizat lucruri pe 
care cu ajutorul nostru, al părinților nu ar fi reușit să le facă. De obicei comunicarea 

părinte-copil este mai dificilă, noi ca părinți vedem mai mult greșelile decât calitățile 
și nu prea avem timp să-i ascultăm.  
 

La Vlad se vede schimbarea în bine. Learnity este mediul în care îmi doream să-și 
petreacă timpul și mă bucur că v-am descoperit. 

 
Vă mulțumim foarte mult, continuăm colaborarea” 
 

 
(mama unui elev din Learnity) 

 
 
 

 
”M-ați cucerit de prima dată când v-am cunoscut, prin temele, proiectele și modul 

firesc și liber în care transmiteți și lucrați cu elevii. 
Copilul meu s-a schimbat mult în bine de când vă cunoaște, a învășat multe lucruri, 

se simte înțeles și încurajat în preajma voastră 
 
”Pentru toate acestea și pentru multe altele care au rămas nescrise, vă mulțumesc 

sincer și din suflet” 

 

 
(mama unui elev din Learnity) 

 
 
 
 
 
 



Ce spun elevii despre Learnity 

 
"Pentru mine Learnity a însemnat mai mult decât un loc alternativ unde să pot 

învăța cum și ce îmi doresc. Comunitatea din care am făcut parte timp de un an m-
a învățat că procesul nostru de autocunoaștere este îndelungat, dar plin de aventuri 
frumoase.  

 
Alături de colegii si profii noștri alternativi am învățat să nu renunțăm atunci când 

ne propunem să atingem propriul nostru ideal, să acceptam oportunitățile care ne 
apar în cale și să nu rămânem indiferenți la dezvoltarea noastră" 
 

(Ștefi Vilcu, membru Learnity) 
 

 
 
 

"După un an destul de greu, venirea în Learnity a fost exact ce îmi trebuia. Ce m-a 
ajutat cel mai mult a fost faptul că toate cursurile și trainingurile mi-au deschis 

mintea într-un mod mai pozitiv. Am învățat să nu mai privesc orice situație cu 
pesimism. De asemenea am învățat foarte multe lucruri mișto. De la cum să fac o 
brioșă la cuptor cu microunde în 2 minute la cum ''I am human therefore nothing 

human can be alien to me'' sau cum să mă mobilizez suficient cât motivația să fie 
înaintea lenei sau a procrastinării." 

 
(Cătă Croitoru, membru Learnity) 

 
 
 
 
”Learnity m-a ajutat, în primul rând, să realizez modul în care învăț, prin sesiunile 
de autonomie. 
 

Am descoperit cine sunt eu, de ce sunt așa și ce vreau să fiu în continuare. Am 
cunoscut oameni super faini, care m-au ajutat să cresc și mi-au oferit ajutor de 

fiecare dată când am avut nevoie. A contat foarte mult pentru mine faptul că 
trainingurile și cursurile au fost diversificate, pentru că mi-au oferit experiențe și 

informații din mai multe domenii. 
 
O să țin minte toată viața ce am învățat aici despre lume, despre alții și despre 

mine” 
 

(Alina Rădoi, membru Learnity) 

 
 
 
 



VALOAREA ȘI COSTUL PROGRAMULUI  
Valoarea programului este evaluată la 1500 euro/an, însă contribuția fiecărui 
membru al comunității este de 750 euro/an  

 
Achitarea taxei poate fi realizată în 3 tranșe:  

 euro până la 28 septembrie 

250 euro până pe 15 ianuarie  

50 euro până pe 15 mai  

 
Înscrie-te în comunitatea Learnity completând formularul de pe learnity.ro până pe 
25 septembrie.  

 
Contact: Silvia FLOAREA ||silvia.floarea@learnity.ro||0765.247.909 


