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Despre Școala informală de IT

Mentori

100+

Absolvenți

5000+

Sedii, din
2015 în Iași

7
Tipuri de
cursuri

30+
Companii

angajatoare

120+

Ani de
activitate

7

De 7 ani, Școala informală de IT este locul unde viața oamenilor se schimbă în bine, fiind înființată ca o
metodă alternativă robustă de educație, ca o șansă la un nou început, pentru oamenii care doresc să se 

 reinventeze profesional și să evolueze personal, să facă o schimbare în carieră.

La Școala informală de IT, oamenii au parte de informatii tehnice, dar mai ales de o experiență aparte,
prin metodele alternative de predare, într-un mix training – coaching – mentorat, unde se învață și se

evaluează pe bune, pentru o carieră în IT, nu pentru diplome de hârtie.

Suntem prezenți în cele mai mari 8 hub-uri IT din România și Republica Moldova: Cluj-Napoca, București,
Iași, Chișinău, Timișoara, Brașov, Craiova și Sibiu.



Despre Școala informală de IT
Punem multă pasiune în tot ceea ce facem! Și nu o spunem doar noi. Multiple instituții din România
au remarcat contribuția noastră la dezvoltarea unor specialiști foarte competenți în dezvoltare și
testare software, analiză de business și coordonare de proiecte și ne-au răsplătit eforturile.  

2016
Cluj Tech
Industry Awards

"The most
outstanding
Educational 
Tech Program"

2017
ANIS
Romania

"Educational
Program of the 
Year"

2018
Transylvania
Awards

"The Best Tech
Education
Initiative"

2019
PIN Awards

”Educational
program of the
year” 



De la începutul anului până acum, peste 1 milion de români și-au pierdut locurile
de muncă. (ProTV)

Numai în județul Iași, peste 195.000 de persoane au fost trimise în șomaj de la
debutul pandemiei și până acum. (AJOFM Iași, citată de bzi.ro)

Peste 10% din numărul persoanelor disponibilizate au studii superioare, adică
persoane în educația cărora statul român a investit deja sume consistente. (zf.ro) 

Circa 35% dintre absolvenții universităților tehnice din ultimii 10-15 ani, nu au
lucrat nici măcar o oră în domeniul pentru care s-au pregătit. (capital.ro)

Contextul demarării inițiativei



Înainte de instituirea stării de urgență, deficitul de forță de muncă din
industria IT românească era de circa 35.000 persoane. (ProTV)

În următorii 2-3 ani, industria IT românească poate genera peste 100.000 de
noi locuri de muncă prin delocalizare din alte ţări, unde infrastructura digitală
nu e atât de bună, mai ales pentru lucrul de acasă. (zf.ro)

România este a doua țară din lume în ceea ce privește dimensiunea
emigrației, după Siria, 4.000.000 de oameni părăsind țara din 1990. (capital.ro)

Din cei circa 1,3 milioane de români întorși din străinătate în perioada
pandemiei în jur de 300.000-350.000 ar urma să își caute un loc de muncă. Lor
li se adaugă cei cărora le-au fost încheiate contractele de muncă și, în timp, o
parte a celor care se află în această perioadă în șomaj tehnic. (Europa Liberă)

Contextul demarării inițiativei



Despre inițiativă
Programul Digital People se adresează următoarelor categorii de
public:

1. Persoanelor care și-au pierdut locul de muncă și care corespund unui
set de criterii ce țin de profilul educațional, localitatea de proveniență
și accesul la tehnologia de calcul;

2. Companiilor de IT aflate în căutare de personal calificat sau
companiilor din alte industrii care au nevoi similare la nivelul
departamentelor lor de IT;



Procesul
de selecție

Procesul de selecție constă în două etape
online: examinare în scris și interviu.

Pentru a ne asigura că profilul participanților
este potrivit pentru cursul ales și, implicit,
pentru o viitoare carieră în IT, fiecare
candidat va trebui să parcurgă aceste etape
pentru a fi admis la Școala informală de IT.



Java Development

Web Development
(JavaScript)

Python Development

Software TestingSpecializări
incluse în
program



Avantaje pentru
participanți

Urmează unul din cele 4 cursuri acreditate disponibile în program

Învață noțiuni digitale noi pentru o viitoare carieră în IT

Pot plăti contravaloarea cursului abia după angajare

Au parte de mentorat pe tot parcursul pregătirii + recomandări de
angajare trimise companiilor de IT

Sunt pregătiți pentru examenele de certificare internațională
disponibile în centrul de testare Pearson Vue al Școlii informale de IT

Au șansa să revină acasă, lângă cei dragi și să câștige un salariu
decent



www.scoalainformala.ro/digital-people

Mai multe detalii:
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Digital People.
Digital Skills. #FiiGataDeViitor
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