Raport semestrial de activitate a Fundației
Upper Education
Iulie - Decembrie 2019

Vă mulțumim pentru susținerea pe care ați acordat-o și în aceasta perioada fundației noastre.
Ultimele luni au fost pentru noi pline și dorim să vă ținem la curent cu noutățile privitoare la
proiectele și rezultatele fundației.

Programe de pregatire pentru Olimpiada – clasele a
VI-a si a VII-a
Asa cum promiteam, Fundatia Upper Education se axeaza pe 3 zone ale invatarii: cursuri, concursuri
si comunitate. Daca prin lansarea concursului din primavara am oferit copiilor provocarea de a se
antrena cu subiecte de olimpiada intr-un concurs online de matematica in 3 etape, toata vara am
pregatit platforma upper.schol pentru lansarea de cursuri. Si pentru ca nu sunt doar cursuri, le
spunem Programe de pregatire.
Am lansat in luna octombrie doua Programe de pregatire pentru olimpiada de matematica, pentru
clasele a VI-a si a VII-a. Lansarea a inceput cu doua grupe de copii care participa LIVE la aceste cursuri,
dar, pentru ca am avut multe solicitari, acum se pot urmari cursurile si in varianta inregistrata. Se
pare ca am reusit sa facem un „Netflix pe matematica”, asa cum ne spunea primul nostru sponsor,
care a avut incredere in noi si in ideea noastra de la inceput.
De ce le numim programe? Pentru ca nu sunt doar cursuri. Un program este gandit coerent, in 20 de
sesiuni de curs, cu materiale pregatitoare, cu materiale de studiu individual, cu forum de discutii intre
participanti si cu profesorul.
Platforma upper.school integreaza in aceste cursuri LIVE comunicare virtuala, colaborare si un
element inovativ: „board sharing”. Prin intermediul echipamentului computer + tableta + creion
compatibil utilizate de profesor, ecranul tabletei ca spatiu de lucru este vizualizat in timp real de
participanti. Acelasi echipament, utilizat de participantul la curs, permite scrirea pe acelasi spatiu de
lucru (echivalentul digital al clasicului „iesit la tabla”) sau scrierea pe spatiul de lucru individual
(echivalentul digital al clasicului „rezolvati urmatoarea problema in caiet”), cu vizualizarea in timp
real de catre profesor a ideilor si solutiilor participantilor la curs.
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Ca sa va faceti o idee, cam asa arata desfasurarea unei sesiuni de curs in platforma (imaginile
copiilor au fost blurate, pentru conformitate cu GDPR) :

Curs de initiere in programare
In aceeasi platforma am pregatit si mediul de lucru pentru cursuri LIVE de programare. Copiii sunt
conectati cu profesorul, discuta, isi arata ecranele computerului sau profesorul le arata ecranul
propriu, ca model de scriere a unui cod de program.
Structura este coerenta, formata din 20 de sesiuni de curs, materiale pregatitoare cursului, materiale
de lucru individual si teme pentru care copiii incarca solutiile in platforma.
Prin acest mod de lucru copiii comunica, sunt monitorizati pe toata perioada programului si folosesc
tehnologia pentru a invata sa creeze tehnologie.
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Programul upper.school de pregatire pentru JBMO
JBMO (Junior Balkan Mathematical Olympiad) este cea mai dificila competitie de matematica pentru
junior (elevi din clasele a 7-a si a 8-a).
Programul upper.school de pregatire pentru JBMO are ca obiectiv organizarea unui Program de
pregatire la matematica de nivel avansat, destinat olimpicilor care doresc sa se pregateasca pentru
Olimpiada Balcanica de Matematica pentru Juniori.
Programul este GRATUIT, se desfasoara in perioada 9 noiembrie 2019 – 24 mai 2020, ONLINE, pe
platforma upper.school si se adreseaza copiilor care s-au situat pe primele 50 de pozitii la Olimpiada
Nationala de Matematica din 2019 sau 2018.
Acest program va fi un model de excelenta in pregatirea de performanta. Am tinut cont de cele trei
elemente esentiale care vor asigura succesul:

Echipa si conceptul programului
▪

▪

▪

▪

Echipa programului este formata din 12 profesori si mentori, cu un portofoliu impresionant in
ceea ce priveste pregatirea de performanta sau performanta individuala, si care predau sau
studiaza in prezent in Romania, Statele Unite, Canada, Germania si Marea Britanie. Absolventi sau
studenti la Harvard, Cambridge sau Oxford, fosti olimpici internationali, au fost extrem de
deschisi in a se implica in acest program si a „da inapoi” generatiei actuale de olimpici din
experienta lor in pregatirea de performanta.
Programul este gandit si coordonat de d-na profesor Lioara Ivanovici, profesor de matematica
la Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti si membru fondator al fundatiei,
profesor cu cei mai multi elevi calificati si medaliati la Olimpiada Nationala de Matematica din
2019 si cu cele mai bune calificari si rezultate obtinute de elevii sai la Balcaniada de Juniori in
perioada 2009 – 2019.
Programul este complex si include atat sesiuni de curs live cat si materiale de curs, materiale de
studiu individual, feedback continuu al mentorilor catre participanti, asistarea participantilor pe
forumul de discutii asigurata de o echipa dedicata, componenta de concurs, in care participantii
acumuleaza puncte in fiecare saptamana, primind cate o problema care va fi evaluata dupa fiecare
sesiune de curs, doua simulari de baraje organizate pe perioada programului.
Programul este gandit si ca un program de mentorat, in care echipa implicata are performante
exceptionale in matematica, o astfel de interactiune intre copiii participanti si mentorii lor avand
rolul de a trezi pasiuni si a-i inspira pe micii olimpici.

Fundația Upper.Education - raport trimestrial

Pagina 3 din 6

Participantii in program
Avem 118 participanti in program, copii din clasele a VII-a sau a VIII-a din intreaga tara, care s-au
clasat in primii 50 la etapele nationale ale Olimpiadei de Matematica din 2019 sau 2018. Cei mai buni
juniori se pregatesc prin acest program, sunt antrenati saptamanal in rezolvarea de probleme, care
sunt evaluate de echipa noastra, colaboreaza si comunica intre ei si sunt in acelasi timp intr-o
competitie pe termen lung in care acumuleaza puncte in fiecare saptamana prin activitatea lor.
Pregatirea de performanta este un maraton si nu un sprint, si astfel este construit si acest program:
se desfasoara pe o perioada de 7 luni, cu 2 sesiuni de curs pe saptamana, este coerent, complex si
complet, are diversitate de stiluri de predare, monitorizare continua si provocari saptamanale care
sa-i stimuleze.
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Mediul ONLINE
Am dezvoltat aceasta platforma pentru a face accesibila pregatirea de performanta oricarui copil din
Romania. Talentele din Romania, ca in orice domeniu, nu tin cont de distributia geografica. Dar
pentru a face performanta este nevoie de un context in care copiii talentati sa intalneasca profesori
talentati si pasionati, pentru a stimula si a dezvolta talentul copiilor si a determina un cadru in care
acestia isi pot atinge potentialul. Iar profesori care pot sa-i ajute sa se pregateasca la nivel de
performanta sunt putini.
Programul de pregatire pentru JBMO al Fundatiei Upper Education, desfasurandu-se pe o platforma
educationala online, asigura accesibilitatea copiilor din orice regiune geografica si asigura implicarea
celor mai buni profesori. Tehnologia de comunicare virtuala integrata de noi in platforma face ca
modelul sa fie scalabil si construit independent de geografie. Nu suntem conditionati in a colabora cu
anumiti profesori, noi i-am cautat pe cei mai buni, chiar daca acestia locuiesc in Canada, SUA, Marea
Britanie, Germania sau Romania. Neavand aceasta restrictie geografica, putem controla foarte bine
calitatea programului, asigurandu-ne ca este unul de varf. Deasemenea, faptul ca am cooptat in
program fosti olimpici internationali care au studiat sau studiaza in prezent la Harvard, Cambridge
sau Oxford aduce un element foarte important in acest program de pregatire: modele de success cu
care copiii au ocazia sa interactioneze. Copiii nu vor invata doar matematica la un nivel de varf, copiii
vor afla si cum e sa studiezi la o facultate de prestigiu, cum te pregatesti pentru competitii
internationale, ce inseamna sa faci performanta si la ce te ajuta in viata, ce inseamna sa lucrezi in
domenii precum Inteligenta Artificiala, Data Engineering & Analyics, Data Science sau Machine
Learning.

Mai multe informatii despre program se gasesc pe pagina https://upper.school/course/pregatirejbmo-2020/.
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Ce vom face în continuare
▪

▪
▪
▪
▪

Ne ocupam activ de Programele de pregatire pentru Olimpiada si Programul de pregatire
pentru JBMO, care se vor desfasura pana in mai 2020, asiguram suport participantilor si
dezvoltam in fiecare saptamana ceva nou pentru a le face experienta cat mai placuta.
Pregatim pentru anul viitor editia a 2-a a concursului de matematica upper.school de
pregatire pentru olimpiada, care va avea loc, in perioada ianuarie – martie 2020.
Pregatim pentru anul viitor lansarea concursului de upper.school junior pentru clasa a IV-a
Ne orientam spre cat mai multi profesori talentati care sa lanseze cursuri prin platforma
upper.school. Pentru anul viitor ne dorim o diversitate mai mare de programe de pregatire.
Planificam deja ca anul viitor sa lansam si un Program de pregatire pentru seniori (clasele
9-12) pe matematica.

Cum vom continua
Cu drag, cu pasiune, având ca unic scop crearea unui mediu al performanței, al colaborării și
cultivării pasiunii pentru matematică și informatică pentru copii.
Și cea mai mare satisfacție o avem atunci când copiii noștri sunt mândri de noi.

Mulțumim pentru susținere
Fundația Upper Education,
Adrian Dragomirescu
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