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Sunai rude și 
prieteni.

Te uitai la ultima 
medie de admitere.

Căutai sfaturi pe 
forumuri pe internet.

Te duceai să ceri 
informații direct de 
la liceu.

Înainte, 
alegerea unui 
liceu era 
complicată, 
trebuia să:

Înainte, 
alegerea 
unui liceu 
era 
complicată:



Echipa 
REAL 

vine cu o 
soluție

Este un “TripAdvisor” de licee

Colectăm date despre licee de la 
Ministerul Educației și păreri de la 
elevi, părinți, profesori, le analizăm 
și le prezentăm accesibil

Creăm cea mai mare bază de date 
transparentă despre liceele 
românești, pusă la dispoziția tuturor

Construim o rețea națională de tineri 
dornici să se implice în îmbunătățirea 
liceelor
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Liceeni și viitori 
liceeni

Profesori și 
viitori profesori

Jurnaliști și 
Cercetători

Conduceri ale 
Liceelor

Ministerul 
Educației, 
Inspectorate

PărințiPe cine 
ajutăm?
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Ajutăm elevii să-și 
aleagă liceul potrivit și 

să-și spună părerea 
despre acesta

Ajutăm profesorii în 
alegerea liceului și le 

dăm șansa de a-și 
prezenta opinia

Oferim o platformă 
completă și ușor de 

analizat pentru jurnaliști 
și cercetători

Comunicăm datele noastre 
directorilor de licee

Oferim instituțiilor 
guvernamentale opinii 
și informații noi despre 
licee

Oferim părinților 
o imagine reală a 
mediului în care 
învață copiii lor

Cum 
ajutăm?
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122

Licee
 (sursa: INS, 2020)

53.464

97

176.600

1.549

170.000

Variabile Subiective 
(despre Oportunități, 
Resurse, Personal, 
Recomandări)

Profesori 
de liceu 
(sursa: 
INS, 2020)

Variabile
Obiective 
(toate datele 
oficiale existente 
despre licee)

Elevi în clasa 
a VIII-a (sursa: 
INS, 2020)

În total, date 
analizate despre 
licee (~10 GB)

Beneficiari Datele 
noastre



De unde colectăm? 

Variabilele obiective: Variabilele subiective:

Liceeni

Profesori

Părinți

ARACIP

SIIIR

Ministerul Educației, edu.ro 
și subdomenii

din formularul făcut de noi împreună 
cu psihologi și sociologi

colectate de la următoarele instituții:



Anul trecut am realizat:

3.000 de 
respondenți
peste 90% din 
liceele Capitalei
10.000 de accesări 
în prima lună

1000+ followeri pe 
rețelele sociale



Ambasadori
#estereal 2020

Am reușit să ajungem la un public 
atât de numeros prin intermediul 
unui sistem de ambasadori . Aceștia 
promovează proiectul și aduc 
completări formularului. Am 
pregătit pentru ambasadori:

● un sistem de gamification
● premii pentru cei mai activi
● evenimente online
● un parteneriat cu Consiliul

Național al Elevilor.
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Structura 
echipei

IT

Financial
Public 
Relations

Human 
Resources

Paul Bricman
Alex Constantin

Mihai Sturza

Anastasia Șeitan
Bianca Nicolau
Ilinca Ivancu

Ciprian Anghel Dan Chira
Bogdan Vidrașcu



Îmbunătățim calitatea 
rezultatelor prin analiză 
împreună cu experți în 
sociologie

Alcătuim un chestionar 
împreună cu psihologi 
pentru alegerea profilului 
real/uman

Îmbunătățim interfața 
site-ului, a platformei cu 
date și a formularului

Analizăm, cu ajutorul 
inteligenței artificiale, 
emoțiile comentariilor 
subiective

Înainte, 
alegerea unui 
liceu era 
complicată, 
trebuia să:

Cum 
îmbunătățim 
proiectul 
anul acesta?



Ce ne propunem în 
următorul an?

Postări zilnice pe 
rețelele sociale

2000 followeri pe 
rețelele sociale

1.000 de 
ambasadori

6 evenimente 
online cu 
ambasadorii

30.000 de completări 
ale formularului 

50.000 de 
accesări ale 
site-ului



Cum 
ne 

finanțăm?

Redirecționare 3,5% 
impozit pe venit

Redirecționare 20% 
impozit pe profit

Donații

Sponsorizări și oferte 
speciale pentru sponsorii 
principali



Registrul Educațional Alternativ

www.estereal.ro
contact@estereal.ro
0771 637 695 - Bogdan-Adrian Vidrașcu - 
coordonator proiect

estereal.ro


