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Karin Condrea, una dintre cele 2 bursiere ale Asociației Ascendis, a
terminat și acest an cu media 10 și încă un premiu de excelență.
I-am luat, cu ajutorul Danei Bursuc, un scurt interviu ☺
Karin, media 10, plus 2 premii de excelență în ultimii 2 ani, este WOW! Cum ai reușit?
“Nu știu ce să spun, îmi place să învăț și îmi doresc să am un viitor bun.”
Ce înseamnă un viitor bun?
“Nu știu exact ce voi alege să fac, acum însă, parcă nu mă simt bine dacă nu sunt pregatită,
orice aș alege în viitor. În plus, orice aș face, îmi place să învăț și să aflu mai multe din
diferite domenii. Îmi place mult să descopăr lucruri noi.”
De ce ai dorit o bursă?
“Ca să am acces la programe de dezvoltare și cursuri importante pentru viitorul meu:
certificări DELF, Cambridge, pregătire pentru facultate, cursuri de dezvoltare personală. Mă
streses foarte mult, nu știu de ce, îmi doresc însă să fiu pregatită, să mă dezvolt.”

Pregătită pentru ce?
“Pentru viață. Simt că viața este un teren competitiv și trebuie să încerc să fac tot ce îmi stă
în putință să ajung printre primii. De fapt, ce îmi doresc este să ajung la o fericire sufletească
legat de ceea ce voi face, de ceea ce voi fi peste 15, 20 ani…”

BURSIERA
NOASTRĂ

Și ce valoare a adus bursa Ascendis în viața ta? Când tragi linie, după ce aduni beneficiile, ce
valoare este la tine?
“Păi… cred că un prieten cum este Carmen și încrederea în mine că pot să reușesc. D-na
Carmen Ciuraru a fost ca un consilier pentru mine, în fiecare lună o sunam și-i povesteam ce
am mai facut pe la școală și mă simțeam bine: îmi dădea sfaturi, mă asculta… Faptul că nu
am vrut să dezamăgesc oamenii ce au crezut în mine, m-a ambiționat să reușesc.”
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Asociația Ascendis a pregătit echipa de fundraiseri tineri și
dedicați din SOS Satele Copiilor Romania pentru a fi o echipă
mai performantă ☺
Comunicarea asertivă, interacțiunea eficientă cu sponsorii,
auto-motivarea, reziliența, prioritizarea activităților, tehnici
avansate de vânzări și influențare pozitivă… sunt doar câteva
dintre temele interesante abordate în cadrul training-ului din
26 iulie.
În caz că nu știați exact cu ce se ocupă, Organizația SOS
Satele Copiilor România oferă îngrijire şi educaţie pe termen
lung copiilor care au pierdut sprijinul familiei biologice.
Au construit în România trei Sate SOS, în care sute de copii au
crescut, au învățat și au devenit adulți responsabili.

TRAINING
COMUNICARE ȘI VÂNZĂRI
26 IULIE
Echipa de Fundraiseri
SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA
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NOUĂ NE PASĂ
Pentru că și NOUĂ NE PASĂ ☺,
Asociația Ascendis a organizat alături de Fundația eMAG în
perioada 13-15 iulie un curs de pregătire profesională
pentru 30 de cadre didactice din 19 centre after-school.

PROIECT
13-15 iulie,
CheileGrădiștei

Obiectivul nostru a fost formarea unei echipe de profesori
care să utilizeze în școli o abordare de predare diferită,
interactivă, colorată, gamificată, cu precădere în relația cu
copiii care provin din medii defavorizate.

Cursurile s-au axat pe concepte ca inteligența emoțională,
reziliență, comunicare eficace și soluționarea situațiilor
dificile.
Și NOUĂ NE PASĂ!
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NOUĂ NE PASĂ

CENTRELE
AFTER-SCHOOL

„Nu mai sunt interesați”...
„E din ce în ce mai greu să-i gestionez”...
„Copiii s-au schimbat”...
Ne plac provocările și ne plac proiectele ce
generează schimbare: alături de Asociația
Elijah, am explorat noi metode și tehnici
de interacțiune cadru didactic - copii,
relevante, fezabile, adaptate contextului
actual.
Programul a abordat teme practice,
metode concrete, soluții creative de lucru
cu copiii ce nu reușesc să se concentreze,
își pierd interesul rapid, nu ascultă, sunt
hiperactivi, nu mai învață ca odinioară, ori
sunt plictisiți de aceleași activități.
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Ne-a facut plăcere să împărtășim
cu voi proiectele Asociației
Ascendis din lunile Iunie - Iulie.

Mulțumim tuturor celor care
ne-au ajutat!

Vă invităm deschis să vă alăturați echipei noastre, puțin câte puțin
vom îmbunătăți educația din România împreună!
www. ascendis.ro
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