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INTRODUCERE

HAI SĂ MUTĂM EDUCAȚIA OFFLINE ÎN ONLINE

Comunitatea ONedu România este prima organizație formată din elevi ce
militează pentru educația digitală din România. Ne desfășurăm activitatea
online, pe baza voluntariatului și serviciilor puse la dispoziție gratuit de către
parteneri. Suntem independenți de orice ideologie policită și interes economic.

CINE
SUNTEM

CE NE
DORIM

Ne-am înființat cu scopul de a oferi soluții moderne școlilor și liceelor, sub titlu
gratuit, care să sprijine dezvoltarea educației digitale și a procesului
educațional. De asemenea, ne dorim să sprijinim Ministerul Educației și
Cercetării în privința digitalizării sistemului educațional, prin consultări,
solicitări publice și poziționări cu privire la legi și acte emise în acest sens.

ISTORIC

Am apărut pe data de 1 iulie a anului 2019, la inițiativa a doi tineri, Cosmin și
Denisa, care își doreau să dezvolte o platformă de resurse și educare pentru
elevii din ciclul liceal. Prin proiectul Engleza Tuturor, aceștia și-au descoperit
principiile pe care le vizează și au decis pornirea unei lupte pentru digitalizare,
fiind deranjați de modul de lucru din instituțiile statului.
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INTRODUCERE

CINE STĂ ÎN SPATELE CONCEPTULUI?

COSMIN ANDREI DENISA BADIU

„Noi, membrii fondatori, credem în puterea tehnologiei și vrem ca educația să aibă sprijin.
Prin intermediul grupului civic pe care îl înființăm astăzi, ne dorim să oferim suport școlilor
din toată țara și să determinăm Ministerul Educației să accepte nevoile elevilor. Fie ca, într-
o zi, să ne uităm în urmă cu mândrie la decizia pe care o luăm astăzi și să ne bucurăm de
puterea cu care am dat startul unei lupte grele și plină de obstacole.”

- Cosmin și Denisa la 1 iulie 2019
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DEZVOLTARE
INTERNĂ

AM EVOLUAT CU PAȘI MICI...

Dezvoltarea echipei de membri ai organizației:

În luna mai am recrutat elevi care să se implice voluntar în cadrul grupului de
inițiativă. În această perioadă am acumulat peste 20 de membri noi, conturând o
nouă structură a echipei, fiind definită de către voluntari.

De asemenea, am avut peste 30 de voluntari care au lucrat la obținerea unui plan
de acțiune în anul 2021, plan pentru a defini acțiunile organizației.
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DEZVOLTARE
INTERNĂ

STRUCTURA ECHIPEI

Am definit structura echipei organizației, aceasta fiind compusă din:

- Consiliul Director
- Departamente (Comunicare, Voluntariat, Proiecte & Fundraising, Research &
Advocacy, IT)
- Comisia Fondatorilor
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DEZVOLTARE
INTERNĂ

COLABORARE

Am încheiat un parteneriat strategic cu
Asociația Mă Bucur de Viață, pentru a
dezvolta resursa umană a organizației
noastre și a sprijini imaginea online a
asociației, pe data de 1 iulie 2020 devenind
structură a acesteia
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DEZVOLTARE
EXTERNĂ

PARTICIPARE ACTIVĂ ÎN COMUNITATE

Am participat activ în cadrul comisiilor și grupurilor de lucru în
cadrul comunităților la nivel județean sau național, pentru a dezvolta
domeniul educațional digital. De asemenea, ne-am implicat și în
proiecte județene pentru a sprijini evoluția misiunii voluntariatului în
rândul tinerilor.



Am început colaborarea cu firma de hosting Web365, pentru a oferi
organizației un plus de imagine în fața posibililor parteneri și
sponsori.
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DEZVOLTARE
EXTERNĂ

PARTENERIATE STRATEGICE



Suntem membrii cu drept de vot în Consiliul Național pentru Tineret,
structura fără personalitate juridică a Ministerului Tineretului și
Sportului. Facem parte din Comisia de Voluntariat, în acest mod

aducând nevoile tinerilor mai aproape.
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DEZVOLTARE
EXTERNĂ

COMISII CONSULTATIVE
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PROIECTE &
CAMPANI I



Am inițiat o strângere de
fonduri în luna mai pentru
elevii care nu au avut acces la
dispozitive de pe care să
studieze.

Sumele strânse au fost
redirecționate către Asociația
Țara Tinerilor Uniți, pentru a
le utiliza în programul de
achiziționare de tablete.
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PROIECTE &
CAMPANI I



Împreună cu Girl Up România, în iunie, am
realizat un webinar pe tema bullyingului din
mediul online și cum ne putem proteja
împotriva acestuia. 

Totodată, am făcut cunoscute și poveștile
tinerilor (transmise anonim) pe pagina de
Facebook a structurii.
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PROIECTE &
CAMPANI I



Am adus împreună peste 50 de gălățeni, în
cadrul Galei Educației Gălățene, eveniment pilot
în proiectul național Gala Educației.

Pe data de 1 iulie am premiat elevi, profesori,
părinți, organizații, consilii școlare ale elevilor și
proiecte care au ajutat la implicarea tinerilor în
comunitate și au adus un beneficiu în zona de
educație digitală, formală și non-formală.
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PROIECTE &
CAMPANI I







Împreună cu mai multe organizații din zona
educațională, am solicitat crearea unui grup de
consultare la nivelul Ministerului Educației pentru
digitalizarea sistemului educațional și
perspectivă mai bună asupra situației din
teritoriu.

În decursul a câteva luni de la demers, ministerul
și-a asumat realizarea unei strategii și punerea
acesteia în aplicare în decursul a 6 ani.
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PROIECTE &
CAMPANI I



În perioada 9-11 septembrie am organizat
târgul de voluntariat online iVoluntar
#explore, cu gândul la tinerii dornici să se
implice în organizații și o cunoaștere mai
bună a organizațiilor.

Am strâns aproximativ 20 de organizații și
am adunat peste 800 de tineri dornici să
cunoască povestea organizațiilor.
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PROIECTE &
CAMPANI I



Ne-am implicat activ cu Platforma Fii de 10 în
Semimaraton Galați 2020, încurajând tinerii și
profesorii să alerge pentru educația digitală.

Am inițiat platforma Fii de 10 pentru a veni în
sprijinul elevilor și profesorilor, prin punerea la
dispoziție a unui instrument simplu de utilizat și
adaptat sistemului educațional din România.
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PROIECTE &
CAMPANI I





În luna noiembrie am venit cu un concept
nou în zona de educație digitală. Am numit
luna ca fiind Luna Educației Digitale și am
încurajat organizațiile să se implice și să
realizeze activități destinate educației în
mediul online și a nevoii digitalizării
sistemului educațional.
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PROIECTE &
CAMPANI I







Am organizat Ziua Națională a Educației Digitale, un eveniment de 4 ore
destinat tuturor actorilor educaționali, prin care ne-am propus să
sărbătorim educația digitală și să atragem atenția asupra nevoilor

întâmpinate în perioada pe care am tranversat-o împreună.
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PROIECTE &
CAMPANI I



8.000
participanți
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PROIECTE &
CAMPANI I

12
speakeri

40
idei noi



Împreună cu cei de la Asociația Mereu pentru
Educație, am lansat un formular pentru elevi,
studenți, profesori și părinți, unde aceștia
puteau să scrie scrisori adresate lui Moș
Crăciun și Ministerului Educației. 

Toate dorințele au fost transmise instituțiilor
statului, sub forma unui cadou de Crăciun.
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PROIECTE &
CAMPANI I









M U L Ț U M I R I


