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DESPRE ASOCIAȚIA GO-AHEAD 
 

“Educaţia este cea mai puternică armă care poate schimba lumea” 

Nelson Mandela 

Viziunea 

Echipa Asociației GO-AHEAD și-a propus să contribuie la dezvoltarea unei societăți durabile. 

De aceea, prin viziune, idei noi și implicare activă demarăm și implementăm proiecte ce se 

adresează nevoilor de adaptare a educației la standardele europene, prin integrarea 

tehnologiei informațiilor și dezvoltării personale în procesul de predare-învățare.  

Misiunea  

Membrii Asociației GO-AHEAD formează o echipă tânără și dinamică care abordează cu 

seriozitate și profesionalism proiectele desfășurate: programe de formare profesională pentru 

cadre didactice, coaching și dezvoltare personală atât pentru elevi și studenți cât și pentru 

personalul didactic, consiliere și orientare în carieră pentru copii, tineri și adulți. 

 

Alexandra Daniela Bălșeanu,  

Președinte 

Asociația GO-AHEAD 

  

 

„Concepem programe de formare profesională, de dezvoltare a 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.” 
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Asociația GO-AHEAD se implică în: 

• Organizarea și desfășurarea de programe de formare continuă și dezvoltare profesională 

a personalului didactic și didactic auxiliar, a personalului de conducere, de îndrumare și 

control din învățământul preuniversitar; 

• Organizarea de activități didactice și extracurriculare pentru toate formele de învățământ, 

filierele și specializările; 

• Realizarea de activități pedagogice, de îndrumare și sprijin, coaching și dezvoltare 

personală pentru copii, elevi și tineri; 

• Promovarea, formarea, consilierea, orientarea în carieră pentru copii, elevi și tineri; 

• Susținerea dezvoltării sociale. 

Acreditări 

 

Asociația GO-AHEAD este acreditată, conform Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 

5670/18.12.2017, pentru furnizarea a două programe de formare continuă dedicate 

personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar ”Evaluarea și 

dezvoltarea personală a copiilor și elevilor” și ”Utilizarea TIC în procesul de predare-învățare”. 

Fiecare program de formare are o durată de 90 de ore cu desfășurare față în față și 22 de 

credite profesionale transferabile. Prin programele de formare, Asociația GO-AHEAD își 

propune: 

• Să contribuie la dezvoltarea învățării continue de calitate și să promoveze un nivel de 

performanță ridicat, inovația și o dimensiune europeană a sistemelor și practicilor în 

domeniu;  

• Să ajute la îmbunătățirea calității, atractivității și accesibilității posibilităților de învățare 

continuă; 

• Să promoveze integrarea dezvoltării personale în cadrul procesului de predare-învățare;  

• Să sprijine dezvoltarea, în domeniul învățării continue, a unui conținut, a unor servicii, 

pedagogii și practici inovatoare bazate pe TIC. 

 

Utilizarea TIC în procesul de predare-învățare 

   

Cursul “Utilizarea TIC în procesul de predare-învățare” vizează creșterea eficienței și a 

atractivității procesului de predare-învățare, ca urmare a utilizării și integrării eficiente a TIC în 

procesul educațional prin îmbunătățirea calificării personalului didactic, dezvoltarea și 

consolidarea competențelor digitale, formarea unor deprinderi și capacități de utilizare 

eficientă a resurselor educaționale interactive. 
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Grup tintă: 

• Personal didactic de predare;  

• Personal didactic auxiliar; 

• Personal de conducere, de îndrumare şi de control. 

Beneficii: 

• Dobândirea de noi competențe; 

• Dobândirea a 22 credite profesionale transferabile; 

• Dobândirea de abilități, metode, tehnici și instrumente pentru o predare modernă și 

eficientă; 

• Acces la colecții de instrumente și activități practice pentru un proces educațional atractiv. 

 

Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor 

    

Cursul “Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor” urmărește dobândirea de 

competențe necesare în vederea evaluării și dezvoltării copiilor/elevilor pe toate cele 3 

planuri: educațional, personal și profesional, în vederea maximizării potențialului individual și 

creșterea calității vieții. 

Grup țintă: 

• Personal didactic de predare;  

• Personal de conducere, de îndrumare şi de control. 

Beneficii: 

• Dobândirea de noi competențe metodologice, comunicare și relaționare, de evaluare a 

elevilor, psiho-sociale, tehnice și tehnologice, managementul carierei; 

• Dobândirea a 22 credite profesionale transferabile; 

• Dobândirea de cunoștinte, abilități, tehnici, instrumente, aptitudini și atitudini necesare 

defășurării orelor de consiliere și dezvoltare personală cu elevii; 

• Participarea la activități de formare distractive, dar în același timp complexe și de calitate. 

 

În completarea programelor de formare acreditate, susținem: 

Workshopuri de dezvoltare personală dedicate studenților și adulților, pe ariile : 

• Managementul stresului; 

• Managementul timpului și valorificarea energiei; 

• Rezolvarea problemelor și luarea deciziilor; 

• Mindfulness; 

• Comunicare și atitudine pozitivă; 

• Încredere și lucru în echipă; 

• Inteligența emoțională; 
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• Managementul conflictelor. 

 

 

Programe de coaching dedicate copiilor și tinerilor, în care vom căuta împreună răspunsuri la 

întrebări precum: 

• Cine sunt eu? 

• Ce mă energizează? 

• Care sunt trăirile mele? 

• Cum pot să îmi descopăr talentul? 

• Cum pot face ceea îmi place din punct de vedere profesional? 

• Strategii de management al timpului. 

• Strategii de învățare eficientă. 

• Ce face un om sa aibă succes? 

• Ce tip de gândire este productivă? 

 

Programe de consiliere profesională și orientare în carieră, dedicate în special tinerilor, în 

care vom aborda subiecte precum: 

• Analiza nevoilor specifice și alcătuirea dosarului personal (consiliere, plan de intervenție 

personalizat); 

• Evaluarea psiho-aptitudinală (interese ocupaționale/trăsături de personalitate/aptitudini) 

prin administrarea unui chestionar online și generarea de rapoarte de orientare 

vocațională; 

• Analiza rezultatelor evaluării împreună cu un consilier specializat, analiza compatibilității 

cu   diferite ocupații/domenii ocupaționale și familiarizarea cu diverse ocupații; 

• Stabilirea planului de acțiune ulterior. 

 

Programe integrate de dezvoltare personală (ateliere cu elevi și ateliere cu profesori)  

Programele se desfășoară pe o perioadă de 6 luni în unități de învățământ cu procentaj mare 

de elevi cu risc crescut de abandon școlar, număr ridicat de absențe, care provin din familii 

sărace sau cu nivel scăzut educațional, trăiesc în zone rurale/izolate geografic, sunt de etnie 

romă, instituționalizați, cu dizabilități sau nevoi speciale. 

Parteneri și beneficiari 

Pe parcursul anului 2018 Asociația GO-AHEAD a colaborat cu Inspectoratul Școlar Județean 

Cluj, Casa Corpului Didactic Arad, Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare, Centrul 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman, Centrul Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Biștrița-Năsăud, Universitatea Ovidius Constanța, Fabrica de Emoții.       
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Au beneficiat de servicii furnizate de către Asociația GO-AHEAD, elevi și cadre didactice din 

două licee aflate în situație de risc datorată abandonului școlar ridicat, Liceul Tehnologic 

„Marin Grigore Tănase”, Tărtășești și Liceul Tehnologic Urziceni, precum și peste 1000 de 

cadre didactice care au participat la programele de formare. 

 

Echipa GO-AHEAD 

 

Din echipa Asociației GO-AHEAD fac parte aproximativ 135 de formatori, la nivel național, 

dintre care: 

• Peste 70 de consilieri școlari, psihologi, psihoterapuți, logopezi, cadre didactice pasionate 

de dezvoltarea personală a copiilor și elevilor; 

• Peste 60 de specialiști în integrarea TIC în procesul de predare-învățare. 
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PROIECTE DESFĂȘURATE ÎN 2018 
 

1. Derularea la nivel național a programelor de formare „Evaluarea și dezvoltarea personală 

a copiilor și elevilor” (22 grupe) și „Utilizarea TIC în procesul de predare-învățare” (16 

grupe);  

2. Implementarea unui proiect pilot ce a vizat organizarea unor sesiuni de dezvoltare 

personală, derulat împreună cu specialiști care au lucrat în regim de voluntariat, la Liceul 

Tehnologic „Marin Grigore Tănase”, din localitatea Tărtășești, județul Dâmbovița; 

3. Desfășurarea unor sesiuni de dezvoltare personală, cu specialiști care au lucrat în regim 

de voluntariat, la Liceul Tehnologic Urziceni, județul Ialomița; 

4. Furnizarea programului de formare continuă „Evaluarea și dezvoltarea personală a 

copiilor și elevilor” pentru 300 de profesori din 13 unități de învățământ și structurile 

acestora, în cadrul proiectului “Predare pentru schimbare” ID 106572, Beneficiar 

Inspectoratul Școlar Județean Cluj; 

5. Servicii de consiliere și orientare în carieră – întâlniri de consiliere și orientare cu grupul 

țintă în cadrul proiectului România Secondary Education Project - ROSE, Beneficiar 

Universitatea Ovidius Constanța. 

Program pilot – Liceul Tehnologic „Marin Grigore Tănase”, Tărtășești 

 

Echipa Asociației GO-AHEAD a desfășurat timp de 6 luni, activități de dezvoltare personală 

cu elevi și cadre didactice de la Liceul Tehnologic „Marin Grigore Tănase”, Tărtășești (jud. 

Dâmbovița).  

Ședințele cu cei 15 elevi s-au desfășurat bilunar, având o durată de 4 ore/ședință, iar 

activitățile au fost gestionate și monitorizate cu ajutorul instrumentului online MyPDP. 

 

Obiectivele urmărite în cadrul activităților de dezvoltare personală dedicate elevilor au fost: 

• Stabilirea obiectivelor pe termen scurt, mediu și lung pe plan personal, educațional, 

profesional; 

• Înțelegerea opțiunilor pe care le au după finalizarea liceului și importanța obiectivelor pe 

termen lung; 

• Creșterea nivelului de motivare și implicare; 

• Creșterea interesului față de propriul viitor, absolvirea liceului, promovarea examenului de 

bacalaureat, continuarea educației; 

• Conștientizarea punctelor forte și slabe; 

• Conștientizarea de sine și identificarea persoanelor resursă din viața lor; 

• Identificarea emoțiilor și învățarea tehnicilor de reglare emoțională; 
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• Identificarea temerilor, a furiei și învățarea gestionării acestora; 

• Învățarea comportamentelor alternative în cazul unui conflict; 

• Înțelegerea funcției regulilor și importanța respectării acestora; 

• Identificarea calităților părinților și întărirea încrederii în aceștia; 

• Dezvoltarea jocului creativ cu prietenii; 

• Învățarea prin joc și joacă; 

• Manifestarea propriei personalități și acceptarea personalității celuilalt. 

 

Pe lângă activitățile cu elevii, echipa Asociației GO-AHEAD a desfășurat lunar, în aceeași 

perioadă, workshop-uri de câte 2 ore cu tema ”Dezvoltarea personală a elevilor” cu 15 cadre 

didactice. În cadrul workshop-urilor au fost abordate subiecte precum: refuzul și eșecul 

școlar, adaptarea școlară, orientarea vocațională, tehnici de intervenție în cazul depresiei, 

anxietății, comportamentelor juvenile, creativitatea și stimularea creativității, stabilirea unor 

obiective, motivarea elevilor și nu numai.  

 

Scopul programului pilot a constat în îmbunătățirea rezultatelor educaționale, prin sprijinirea 

activă deopotrivă a elevilor și cadrelor didactice, prin intermediul activităților de dezvoltare 

personală. Rezultatele au fost vizibile după puțin timp, cadrele didactice participante la 

program reușind să se implice în motivarea elevilor, care au devenit mai încrezători în 

propriile forțe și au adoptat o viziune mai optimistă asupra vieții. De asemenea, proiectul a 

fost prezentat ca o poveste de succes, în cadrul emisiunii „Profesori de milioane”, difuzată de 

TVR1: https://www.youtube.com/watch?v=Ax2Gi8g5O-M&t=759s  

 

Sesiuni de dezvoltare personală cu elevii Liceului Tehnologic Urziceni 

 

În anul 2017 echipa Asociației GO-AHEAD a lucrat în regim de voluntariat cu elevii de la 

Liceul Tehnologic Urziceni (Jud. Ialomița), unde a organizat o sesiune de dezvoltare 

personală de 4 ore cu elevii claselor a XII-a A și a XII-a B, în 2018 am revenit la elevii claselor 

a XII-a A, a XII-a B, a IX-a B, a XI-a C și a X-a A, cu o sesiune de dezvoltare personală de 5 

ore.  

 

Elevii au participat la:  

• Jocuri de grup de autoprezentare, de prezentare a celuilalt, de conștientizare, exprimare a 

emoțiilor, de etichetare corectă a emoțiilor celuilalt; 

• Sesiuni de informare și consiliere privind cariera; 

https://www.youtube.com/watch?v=Ax2Gi8g5O-M&t=759s
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• Activități de motivare în vederea creșterii participării la ore și a ratei de promovabilitate la 

examenul de Bacalaureat; 

• Activități ce au avut în vedere creșterea nivelului de coeziune la nivelul grupurilor și de 

incluziune a elevilor din grupurile dezavantajate; 

• Activități cu rol de identificare a punctelor slabe și forte ale elevilor, de identificare a 

principalelor probleme care îi conduc spre rezultate slabe la învățătură și a gradului de 

deschidere a acestora spre acceptarea de sprijin din partea unor specialiști (psihologi, 

consilieri școlari, psihoterapeuți). 

 

Majoritatea elevilor cu care am interacționat provin din medii sociale dezavantajate și au 

nevoie de sprijin pentru a-și dezvolta noi cunoștințe și abilități. Am aplicat cu adolescenții de 

la Urziceni învățarea prin joc, paradigmă care oferă oportunități de dezvoltare, nu numai la 

nivel cognitiv, ci și la nivel socio-emoțional. Subiectele abordate în cadrul celor două întâlniri 

au fost: emoțiile (ce sunt și cum le gestionăm), calitățile (care sunt și cum ajută acestea în 

viața de zi cu zi).  

Principalul rezultat al sesiunilor desfășurate a fost ridicarea stimei de sine și motivarea pentru 

a se înscrie la Examenul de Bacalaureat în cazul elevilor din anul terminal. 

 

Servicii de consiliere și orientare în carieră la Universitatea Ovidius Constanța 

 

În cadrul acestui proiect echipa Asociației GO-AHEAD a fost responsabilă de următoarele 

activități: 

• Determinarea / realizarea profilului persoanei ”dedicate” profesiei de inginer în vederea 

prevenirii abandonului școlar - determinarea profilului fiecărui student din grupul țintă; 

• Desfășurarea de activități de consiliere și orientare pentru grupul țintă, descoperirea 

intereselor personale și a legăturii acestora cu studiile și cariera; 

• Derularea de sesiuni de consiliere on-line. 
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REZULTATELE ANULUI 2018 
 

 

 

În anul 2018, formatorii Asociației GO-AHEAD au format sau sunt în curs de formare a peste 

1000 de cadre didactice, dintre care 534 absolvenți ai programului „Utilizarea TIC în procesul 

de predare-învățare” și 484 absolvenți ai programului „Evaluarea și dezvoltarea personală a 

copiilor și elevilor”. 
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La nivel național s-a remarcat interesul crescut al participanților din județul Prahova pentru 

programul „Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor” și a celor din Suceava 

pentru programul „Utilizarea TIC în procesul de predare-învățare”. 
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Campanie de follow-up a programelor de formare 

 

În perioada 4 – 14 decembrie 2018 am desfășurat o campanie de follow-up, pentru a 

monitoriza gradul de satisfacție al participanților la programele de formare, precum și pentru a 

aprecia măsura în care noțiunile predate, respectiv competențele dobândite, sunt aplicate în 

activitatea recurentă a cadrelor didactice. În acest sens, am aplicat un chestionar realizat prin 

Google Forms. Chestionarul a vizat următoarele aspecte:  

• Determinarea calității programelor de formare;  

• Determinarea aplicabilității competențelor dobândite în cadrul programelor de formare; 

• Evaluarea atitudinii elevilor, colegilor, părinților șamd în urma integrării  metodelor de 

predare-învățare-evaluare;  

• Determinarea efectelor imediate şi/sau pe termen mediu asupra unităților de învățământ în 

care activează respondenții, privind: relația școlii cu părinții și cu comunitatea locală, 

situația școlară a elevilor, dezvoltarea personală a copiilor și elevilor, integrarea 

tehnologiei informației în procesul de predare-învățare. 

 

Din cele 146 de răspunsuri înregistrate am constatat următoarele: 

 

• Cei mai mulți se confruntă, în activitatea lor didactică, cu implicarea scăzută a elevilor 

(28%), implicarea scăzută a părinților (20%), baza materială învechită (18%); 

• 43.8.% consideră că programele de formare le-au oferit soluții la problemele anterior 

menționate „în foarte mare măsură”, urmați de 35.6% care au răspuns „în mare măsură”; 

• Aplicarea conținuturilor predate: 

 

Utilizarea TIC în procesul de predare-

învățare 

Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor 

și elevilor 

• Utilizarea pachetului MS Office în 
activitatea didactică; 

• Utilizarea Internetului în activitatea 
didactică; 

• Utilizarea echipamentelor TIC în 
activitatea didactică; 

• Utilizarea unor programe, aplicații 
în predare.   

 

• Introducerea jocurilor în activitatea didactică; 

• Gestionarea mai bună a situațiilor 
conflictuale prin consiliere; 

• Utilizarea poveștilor terapeutice în 
activitatea didactică; 

• Utilizarea unor chestionare (pentru elevi, 
pentru părinți); 

• Lucru diferențiat cu elevii; 

• Aplicarea unor teste de personalitate. 
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• 92% au răspuns pozitiv la ideea unui spațiu colaborativ de lucru online; 

• Există nevoia de formare în următoarele domenii: lucrul cu copiii cu nevoi speciale (20%), 

dezvoltarea personală a cadrelor didactice (17%), accesare de fonduri europene (16%), 

bullying și cyberbullying (15%), consilierea vocațională a copiilor (13%). 

  

La finalul campaniei de follow-up am premiat 4 persoane, cu câte un voucher în valoare de 

450 lei pentru participarea la un alt program de formare furnizat de Asociația GO-AHEAD. 

Rezultate în mediul online 

 

Într-o eră digitală în plină dezvoltare, prezența în mediul online reprezintă una dintre cele mai 

importante strategii de promovare. Asociația GO-AHEAD dispune de website www.go-

ahead.ro, care oferă informații despre Asociația GO-AHEAD și proiectele desfășurate, ce se 

afișează optim și pentru utilizatorii care îl accesează de pe telefoane mobile, tablete și include 

link de înscriere online pentru programele de formare. De asemenea, Asociația GO-AHEAD 

este prezentă și în social media (Facebook, Pinterest). Pagina de Facebook GO-AHEAD a 

înregistrat până la momentul actual peste 1000 de aprecieri. 

 

STRATEGIE ȘI ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 2019 

 

• Accesarea de fonduri nerambursabile, scrierea a minim 3 proiecte; 

• Desfășurarea unor acțiuni de fund raising; 

• Acreditarea unor noi programe de formare pe strategii de prevenire a fenomenului 

bullying, consilierea elevilor, procesul de predare-învățare pentru copiii cu CES; 

• Derularea unor campanii plătite pe Facebook cu scopul creșterii vizibilității; 

• Desfășurarea unei conferințe/evenimente naționale în domeniul educației, cu speakeri 

relevanți din zona dezvoltării personale, a educației non-formale, integrării TIC în 

educație, educației incluzive. 

http://www.go-ahead.ro/
http://www.go-ahead.ro/
https://www.facebook.com/TrainingGoAhead/
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SUGESTII DE IMPLICARE ÎN ACTIVITĂȚILE ASOCIAȚIEI GO-AHEAD 

 

Voluntariat  

 

Implicați-vă ca voluntari în proiectele pe care le derulăm la nivel național! Oferiți-ne o parte 

din timpul dumneavoastră liber, devenind voluntar al Asociației GO-AHEAD. Puteți să faceți 

voluntariat la sediul nostru, sau să vă implicați în derularea programelor de formare și a 

proiectelor pilot pe care le furnizăm. Scrieți-ne la adresa office@go-ahead.ro sau contactați-

ne telefonic la numărul 0747 269 737 pentru a stabili o primă întâlnire. 

Sprijin financiar 

 

Dacă doriți să susțineți misiunea și activitățile Asociației GO-AHEAD, însă nu aveți timpul 

necesar să vă implicați ca voluntar/ă, ne puteți ajuta astfel:  

• Redirecționează 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii sau pensii către 

Asociația GO-AHEAD 

Aceasta prevedere este reglementata prin Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. Procedura 

de redirecționare a deducerilor din impozitul pe veniturile din salarii sau pensii catre ONG-uri 

presupune completarea formularului 230, anexat raportului. 

• Redirecționează 20% din impozitul pe profitul firmei tale 

Din orice venit, statul impozitează 16%, dintre care 20% pot fi direcționați spre o organizație 

nonprofit. Procedura de redirecționare este simplă: se va întocmi un contract de sponsorizare 

care trebuie completat și trimis la noi în două exemplare semnate și ștampilate. Îl semnăm și 

noi, îl ștampilăm și returnăm un exemplar firmei. Dacă firma nu a avut profit, aceasta are 

posibilitatea să facă sponsorizări. Pe măsură ce situația financiară a firmei se îmbunătățeste, 

aceasta își poate deduce din impozitul pe profit viitor sponsorizările făcute în anii precedenți. 

De asemenea societățile comerciale cu cifra de afaceri până la 1 milion de euro 

(microîntreprinderile) pot face sponsorizări deductibile în limita a 20% din impozitul pe venit, 

similar cu companiile plătitoare de impozit pe profit. 

• Faceți o donație sau o sponsorizare în bani 

Orice sprijin financiar ne-ar fi de ajutor pentru a putea continua organizarea si desfasurarea 

de activitati didactice si extracurriculare pentru toate formele de invatamant, filierele, 

mailto:office@go-ahead.ro
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profilurile si specializarile; activitati pedagogice, de indrumare si sprijin, coaching si 

dezvoltare personala, precum si a celor extracurriculare pentru copii, elevi si tineri. 

  

Date bancare – Asociația GO-AHEAD 
 

• CIF: 38075655 

• IBAN: RO69INGB0000999907498836 deschis la ING BANK 

 

 

Asociația GO-AHEAD mulțumește tuturor celor care ne-au fost alături și ne-au sprijinit în anul 

2018 pentru a atinge obiectivele și a obține rezultatele pe care ni le-am propus. Împreună am 

reușit să derulăm proiecte din ce în ce mai complexe, din punct de vedere al impactului și al 

rezultatelor înregistrate. Încrederea acordată de parteneri și beneficiari, ne motivează să 

continuăm să ne implicăm în proiecte diverse care să aducă beneficii reale și care să 

contribuie la dezvoltarea tinerilor și adulților din România.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociația GO-AHEAD 

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

www.go-ahead.ro  

Email: office@go-ahead.ro  

Telefon: 0747 269 737 
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