SUPEr ÎEACH

Invitaţie

SuperTeach Mureş

În 19 iunie 2021, SuperTeach ajunge din nou în Mureş. Vă aşteptăm cu drag, alături de colegii
dumneavoastră, pentru ca împreună să găsim şi să oferim inspiraţie pentru educaţie.
Vă rugăm să distribuiţi informaţia şi colegilor dumneavoastră din toate unităţile de
învăţământ din judeţ pentru a putea participa şi dânşii la eveniment. Accesul la eveniment se face în
baza biletului gratuit achiziţionat online de aici :
https://online.superteach.ro/superteach19iunie

După conferinţă vom face un apel pentru a selecţiona profesori care să participe gratuit la
cursurile de formare "M entalitate deschisă în educaţie". Vor putea aplica doar profesorii care
participă la conferinţă
Invitaţii conferinţei SuperTeach - 19 iunie 2021
-elevi;
-profesori care au absolvit cursul de „M entalitate deschisă în educaţie";
-experţi în educaţie;
-personalităţi ale comunităţii;
-antreprenori de succes.
Conferinţa se va desfăşura atât online, pentru colegii din întreaga ţară, cât şi offline în Sala de
conferinţe a Hotelului Sabis din oraşul Luduş, jud. Mureş (respectând ultimele prevederi privind
stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19 )
Vă rugăm să transm iteţi invitaţia către toţi profesorii din judeţ, oferindu-le şansa de a fi
alături de noi sâmbătă la aceast evenim ent online.
Urmăreşte tutorialul cu paşii pe care trebuie să-i urmezi pentru acces la eveniment:
https://online.superteach.ro/superteach19iunie

Proiectul SuperTeach a fost lansat în 2017 de către Fundaţia Romanian Business Leaders în
parteneriat cu Grupul EDUCATIVA şi IDP România cu scopul de a dezvolta comunitatea profesorilor cu
Mentalitate Deschisă în Educaţie, care să schimbe sistemul de învăţământ din interior, susţinuţi fiind de
reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai ONG-urilor cu activităţi în educaţie, părinţi, antreprenori, o
comunitate largă care susţine şcoala ca pilon central al dezvoltării comunităţii locale.

Ce face mai exact SuperTeach? Revoluţionează sistemul educaţional construind pe trei piloni:
conferinţe inspiraţionale pentru profesori, cursuri gratuite de formare în Mentalitate Deschisă şi crearea
unei comunităţi naţionale de profesori facilitatori în Mentalitatea Deschisă în Educaţie care să formeze la
rândul lor profesorii din întreaga ţară.
Mentalitatea Deschisă în Educaţie este o filozofie educaţională care schimbă perspectiva în care
sunt priviţi şi trataţi copiii. Este dezvoltată de Institutul Arbinger din SUA şi oferă instrumente practice
pentru schimbarea modului de predare, a modului în care se raportează profesorii la copii, la cum sunt
atenţi la nevoile lor. Doar aşa vom creşte copii care devin adulţi maturi atât din punct de vedere emoţional,
cât şi cognitiv ale căror valori sunt iniţiativa, păsarea, curajul, învăţarea continuă şi principiul mentalităţii
deschise conform căruia celălalt e la fel de important ca şi mine.
Dacă mai apar alte întrebări nu ezitaţi să ne contactaţi,
Facilitatori de Mentalitate Deschisă în Educaţie:
Prof. înv.primar Ana Bordan- tel 0754511330
Prof. Ana Gorcea- tel. 0744409010

Vă aşteptăm cu drag!
împreună cu Echipa SuperTeach
Bucureşti
Email: mures@superteach.ro
www.superteach.ro
youtube Super Teach
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Îţi mulţumim foarte mult că eşti alături de noi si de profesorii români în demersul lor de inspira
o nouă mentalitate generaţiilor viitoare: o mentalitate deschisă, a păsării şi implicării, conştienţi fiind
că schimbarea începe cu sine!

Despre SuperTeach
SuperTeach îşi propune să coaguleze com unitatea profesorilor cu M entalitate Deschisă în
Educaţie, a profesorilor care privesc dincolo de ei înşişi, care văd elevii cu nevoile, obiectivele şi
provocările lor şi îşi ajustează acţiunile pentru a-i putea ajuta mai mult în procesul lor de formare
pentru secolul XXI.
Prin SuperTeach ne-am propus să supunem atenţiei întregii societăţi importanţa crucială a
profesorilor pentru România, ei fiind cei care pot să educe generaţiile viitoare în spiritul Mentalităţii
Deschise, stimulând măreţia din fiecare copil şi având ca valori: încrederea, curajul, păsarea, iniţiativa,
învăţarea continuă şi principiul mentalităţii deschise conform căruia „celălalt contează la fel de mult
ca mine".
Obiectivul strategic al proiectului SuperTeach este transform area sistem ului educaţional
rom ânesc din interior acţionând pe 3 direcţii:
-

Conferinţe inspiraţionale şi motivaţionale
Curs gratuit de form are în mentalitatea deschisă în educaţie - 3 zile

-

Crearea de com unităţi de profesori cu M entalitate Deschisă în Educaţie, în fiecare judeţ

Prin Conferinţele SuperTeach ne-am propus să aducem în faţa profesorilor din sistemul
educaţional românesc elite ale societăţii din domenii diverse (cultură, educaţie, antreprenoriat) şi
specialişti în educaţie, care le vor împărtăşi concepte, principii, metode, instrumente şi experienţe
noi folositoare elevilor în clasă şi în viaţă.

Cine sunt profesorii participanţi la conferinţe?
Superteach este profesorul care descoperă şi dezvoltă măreţia din fiecare copil, trezeşte
interesul şi imaginaţia acestora şi le insuflă dorinţa de a învăţa continuu.
Dintre cei 15000 de profesori participanţi la cele 36 de conferinţe SuperTeach si peste 70 de
webinarii organizate, majoritatea sunt din învăţăm ântul de stat, preuniversitar, în special din
învăţământul preşcolar, prim ar şi gimnazial.

Ce-şi doreşte SuperTeach să ofere profesorilor?
-

Un factor declanşator pentru o schim bare de m entalitate, pentru o Mentalitate Deschisă în
Educaţie, pentru un nou mod de a educa şi a pregăti noile generaţii pentru secolul XXI.

-

Inspiraţie şi motivaţie pentru m aximizarea impactului profesorilor participanţi
com unitate, în relaţia cu copiii dar şi cu părinţii acestora şi colegii lor

în

-

Oportunităţi în România care le oferă copiilor motivaţia să rămână în ţară: exemple, proiecte,
joburi ale viitorului, nevoi ale antreprenorilor ale mediului de afaceri românesc.

-

Netw orking & implicare în construirea şi dezvoltarea comunităţilor locale: criterii de succes,
metode de realizare a parteneriatelor cu jucătorii importanţi din comunitate.
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Societatea are nevoie de o transform are a m entalităţii pentru a se dezvolta. Profesorii cu
mentalitate deschisa cresc copii cu abilităţi potrivite pentru secolul 21, care îşi manifestă potenţialul
si sunt puşi în valoare.

Ce îşi doresc profesorii să primească de la speakerii invitaţi (conform feedback-ului primit în urma
conferinţelor organizate până acum):
-

Cât mai multe exem ple practice care să le fie de folos în activitatea la clasă

-

Cât mai multe exem ple în procesul educaţional, din experienţa form atorilor

-

Recom andări relevante pentru sistemul de învăţăm ânt de stat

-

Recom andări de cărţi, de platforme, de resurse pentru dezvoltare personală, profesională
şi/sau pentru a fi recomandate elevilor

Te rugăm să ne trimiţi rândurile de mai jos completate:
Prezentare speaker - va fi afisată pe site: https://www.superteach.ro/vorbitori/

Scurt bio

Fotografie
Te rugăm
să ataşezi
în em ail.

Idei principale discurs
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Dacă vei avea prezentare/film /im agini de proiectat te rugăm să ne trimiţi prezentarea cu cel
puţin 2 zile înaintea evenim entului pentru verificarea si soluţionarea cerinţelor tehnice.
Te rugăm să precizezi în descriere dacă vei avea nevoie de sprijin cu orice alte accesorii: video,
audio, aplicatii externe, utilizate în timpul discursului, pentru a găsi îm preună soluţiile potrivite.
Apreciem dacă avem aceste informaţii cât mai curând, urmând să revenim ulterior pentru
detalii si pregătirea discursului.
Suntem aici pentru orice alte informaţii necesare legate de proiectul SuperTeach.

M ulţumim si te aşteptăm cu drag!
Echipa SuperTeach

Sonia Rusu | Event Executive
0799 869 175 | sonia.rusu@superteach.ro

Ioana Deneş | Event Manager
0744 340 302| ioana.denes@superteach.ro

SuperTeach
https://www.superteach.ro/
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