
 
 

Invitație  
Conferința SuperTeach – Inspirație pentru Educație 

 
In 21 septembrie Conferința SuperTeach ajunge la Târgu Mureș. Vă așteptăm cu drag, alături de  

colegii dumneavoastră, pentru ca împreună să găsim și să oferim inspirație pentru educație. Informații la zi 

sunt disponibile și pe pagina de facebook a evenimentului SuperTeach Târgu Mureș 
 

Vă rugăm să distribuiți informația și colegilor dumneavoastră pentru a putea participa împreună la 
conferință. Accesul la eveniment se face în baza taxei de participare pe care o puteți achita online sau prin 
transfer bancar pe pagina https://www.superteach.ro/conferinte/ până la data de 12 septembrie, în 
limita locurilor disponibile. Participarea costa 99 RON (pentru cadrele didactice care vin singure) sau 75 
RON (pentru cadrele didactice care vin însoțite de cel puțin un/o coleg/ă).   
 
Câteva detalii organizatorice importante:  

➢ Taxa de participare include acces la conferință și workshop, masă de prânz, pauzele de cafea și 
materialele promoționale oferite la înscriere, alături de cartea Mentalitate Deschisa – Privește 
dincolo de tine a Institutului Arbinger 

➢ Workshopurile sunt organizate în paralel, în intervalul orar 14:00 – 16:00, fiecare participant 
putând opta pentru un singur workshop. Înscrierea la atelier se va face în săptămâna anterioară 
evenimentului  

➢ Fiecare participant prezent la conferință va primi, în format digital, diplomă de participare 
nominală 

➢ După conferință vom face un apel de selecție pentru a recruta profesori care să participe la 
cursurile de formare „Mentalitate deschisă în educație”. Vor putea aplica doar profesorii care 
participă la conferință  

 
Conferințele SuperTeach reprezintă o formă de a le oferi profesorilor români inspirație și motivație pentru 
educație într-un cadru non-formal în care să cunoască și să interacționeze cu elite ale societății din domenii 
diverse (cultură, educație, antreprenoriat) și profesioniști în educație care vor împărtăși din experiența lor 
de dezvoltare și vor propune intrumente noi de inovare în educație.  
 
În final, vă invităm să vedeți cum a fost la alte ediții SuperTeach:  
• București: https://www.youtube.com/SuperTeachBucuresti   

• Cluj-Napoca : https://www.youtube.com/SuperTeach Cluj 
 
Dacă mai apar alte întrebări nu ezitați să ne contactați. 

 
Ana Stoica 

Lider local SuperTeach 
Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” 

Bernady Gyorgy, nr. 12 
Tîrgu Mureș 

Tel: +40744-409010 
e-mail: anagorcea@yahoo.com 

web: www.superteach.ro 

 
Ioana Deneș 

Project Manager SuperTeach 
Fundația Romanian Business Leaders 

Calea Dorobanților, Nr. 42, Et. 3, Ap. 5, Sector 1, 
București 

Tel: +40744-340302 
e-mail: ioana.denes@superteach.ro 

web: www.superteach.ro 
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