
Propunere colaborare (Online)

Construim cu
pasiune prin 
#EducatieAltfel

ReImagine
Education



Îndrăznește. Azi.
Construiește cu pasiune

Sunt Mădălina Hodorog și de 8 ani inspir, educ, dezvolt.
Cred în #EducatiaAltfel și de aceea, construiesc spații prin
care explorăm un alt tip de educație. Aici participantul este
personajul principal, iar instrumentele și metode de lucru
sunt total diferite. 

În #EducatiaAltfel, totul se întâmplă diferit, iar accentul
cade pe participanți, energie, inspirație și joc. 

Training | Consultanță

education@madalinahodorog.ro
0741 401 399



În special acum

De ce #EducatieAltfel?

Oamenii au nevoie de energie,
inspirație, joc. 

Lucrăm doar cu educație
experiențială pentru a dezvolta și
pregăti participanții pentru
joburile de azi și de mâine.



Profesori

Sesiuni de training axate pe noi
metode de predare

Sesiuni de training pentru
înțelegerea pieței de muncă

Tineri

Programul FUTURE

Eduspace

Consultanță carieră

Lucrez 
împreună cu

Companii

Sesiuni de training manageri

Sesiuni de training echipe

Consultanță HR

Consultanță 1 la 1



Programe pentru
compania ta
Îndrăznește #EducatieAltfel

Consultanță 1 la 1

pentru echipă

Viziune/Pasiune/Motivație
Cum mă organizez eficient
Stres. Cum scap de el?
Relații conflictuale
Abordarea problemelor
dificile
Cum comunic cu ceilalți
acum?
Frica de viitor
etc.

Sesiunile sunt axate pe:

1.

Sesiuni de
training

Motivația echipei
Managementul
timpului de acasă
Colaborare în echipă și
comunicare
Eficientizarea ședințelor
în online
Cum dăm feedback în
online
Stress management
etc

Sesiuni de training cu toți
membrii echipei sau cu
anumite departamente:

Consultanță 

HR

Viziune/Pasiune/Motivație
Cum mă organizez eficient
Stres. Cum scap de el?
Relații conflictuale
Abordarea problemelor
dificile
Cum comunic cu ceilalți
acum?
Frica de viitor
etc.

Sesiunile sunt axate pe:

Programul Work
from Home

Etapa 1: Sesiune de training
„Identificarea nevoilor
echipei”
Etapa 2: Crearea planului
de acțiune pentru propria
echipă
Etapa 3: Livrare training sau
sesiuni de consultanță
Etapa 4: Evaluare

Programul include 4 etape:



Programul
FUTURE 

Recruitment/CSR/Branding

Timp de 6 luni, lucrăm împreună
cu studenți, profesori universitari
pentru a pregăti studenții pentru
primul loc de muncă.

Cursuri online
profesori

CSR

Susține profesorii în propria lor
dezvoltare pentru ca ei să
pregătească mai bine noile
generații.
Oferă burse profesorilor sau
susține evenimente integrale.

Academia de
#EducatieAltfel

CSR

Susține școlile din România în
propria lor dezvoltare a educației
în online. Cursuri online pentru
colectivele de profesori și directorii
din școli.

Eduspace
CSR & FUN

Evenimente diferite unde reunim
studenți - profesori - companii cu
un singur fir roșu: #EducatiaAltfel. 
 Nu știi niciodată ce va fi și cum va
fi.

Programe pentru 
comunitatea ta
Pregătește tinerii pentru primul loc de muncă



Rezultate

+100 ore de
consultanță

în online cu angajați care se
simt mai integrați la locul de
muncă

+1000 profesori

participanți la sesiunile de
training online: Eduspace,
FUTURE sau Cum facem
#EducatieAltfel în online?

+2000

participanți

la sesiunile de training din
online

Chiar și în online (6 luni)

+100 tineri
pregătiți

pentru primul loc de muncă



Ce facem
diferit?
La ce să te aștepți

Fiecare sesiune de training este
personalizată pentru nevoile
echipei și stadiul în care se află
echipa în acest moment.

Sesiuni de training
personalizate

Prezentări vizuale în care
speakerul vorbește și ceilalți
ascultă? Nu mai credem în
educația standardă. Aducem
perspective noi, metode noi și
energie, inspirație și joc. 

Metode de lucru noi

Dacă ești manager sau coordonatorul
unei echipe, după prima sesiune de
training sau program de consultanță
revenim cu un status/diagnoză a ceea
ce s-a întâmplat și stadiul echipei tale

Programe ce aduc mai
multă claritate

Căutăm prezentul și stadiul în care tu
și echipa ta sunteți acum. Nu livrăm
nimic general și standard. 

Tematici diverse



în educație, marketing și organizarea de evenimente.
Toate experiențele sunt combinate și transpuse în
educația experiențială pentru a ajuta persoanele să
construiască un viitor cu pasiune. 

8 ani
construim cu
pasiune în cadrul departamentul de Jurnalism din Cluj-

Napoca, pregătim profesorii cu noi metode de
predare, îi punem în contact cu companiile pentru a
înțelege piața muncii și îi pregătim pentru educația
online. 

5 ani predăm
în sistem



Fondatorul ReImagine Education cu peste 8 ani experiență în
training și organizarea de evenimente.

Am activat ca CEO în cadrul companiei The Woman coordonând
Conferința de Leadership Feminin The Woman și revista
online/print The Woman Magazine cu o comunitate de peste
3000 antreprenori.

Am gestionat evenimente de minim 350 persoane ocupându-mă
de: sponsorizare, vânzare, negociere, comunicate de presă,
newslettere, speakeri, contactarea participanților, logistică.

De 5 ani, sunt cadru didactic asociat în cadrul Universității Babeș-
Bolyai, departamentul Jurnalism.

Construiește
cu pasiune

Mădălina Hodorog



„Puțini oameni mă impresionează de la prima
întâlnire, dar și mai puțini reușesc să păstreze

aceeași imagine și la următoarea. Mădălina este
omul care a reușit să mă surprindă cu

profesionalismul, spiritul antreprenorial, dar mai
ales arta de a gestiona oamenii în situații

complexe. A rămas în sufletul meu pentru viziunea
pe care am simțit că o are în a crea lucruri mari, în

folosul celor din jur.”

Mona Nicolici, CSR Petrom România

„M-am bucurat să pot colabora cu
Mădălina pentru că am descoperit un

profesionist foarte bine pregătit, o
persoană caldă și autentică! Am apreciat

foarte mult organizarea la cel mai mic
detaliu a programelor și în special a

evenimentelor, cu atenție la detaliile care
fac diferență!”

Ela Moraru, Country Manager
Google România

„Mădălina e un om cu suflet mare, foarte
bun organizator, manager și lider de
echipă – si peste toate aceste calități

evidente pentru mine din prima clipă,
iubește mult tot ce este legat de educație

de calitate și vrea să ajute la schimbarea în
bine a educației din țară."

Măriuca Talpeș, CEO Intuitex &
Cofondator BitDefender

„Mădălina este acea persoană care reprezintă cel
mai bine ideaa de contrast între elegant,

diplomat și pe de altă parte hotărât, care știe ce
vrea.

 
Meticulozitatea, grija, dar și pasiunea din privirea

ei pentru tot ceea ce face, m-a bucurat și
impresionat în tot acest timp în care am

colaborat. Nu doar că mi-am găsit un partener
de  business de nădejde, dar și un prieten.”

Janina Pop, Early Talent Partner Vertiv



Un viitor
împreună
Te invit la o întâlnire pe ZOOM

0741 401 399
education@madalinahodorog.ro

Intră și pe:
www.madalinahodorog.ro


