
Inspirație pentru educație

➢ CONFERINȚE 

➢ PROGRAME DE FORMARE 

și

➢ COMUNITĂȚI cu
Mentalitatea Deschisă în Educație

Prezentare online

https://www.thinglink.com/scene/1207047058532335622


Probleme în sistemul educațional românesc:
Meseria de profesor se confruntă cu 

provocări

- Cerințe reduse de admitere în programele 

educaționale pentru cadre didactice

- Nu există un program funcțional pentru 

îndrumarea cadrelor didactice în primele 

etape ale carierei.

- Evaluarea periodică a cadrelor didactice pe 

parcursul carierei nu este legată de 

dezvoltarea profesională continuă. 

Părăsirea timpurie a școlii 

(vârsta 18-24 de ani)

18,1% în România în 2017 față de 10,6% 

media țărilor Uniunii Europene

Procent de tineri cu vârsta de 15 ani

cu un nivel scăzut de cunoștințe în: 

- Citit - 38,7% vs 19,7% UE

- Matematică – 39,9% vs 22,2% UE

- Științe – 38,5% vs 20,6% UE

Sursa: Monitorul educației și formării 2018 Educație și formare România, Comisia Europeană

“Cum arată astăzi școala, așa va arăta mâine țara” 
Spiru Haret, 1895

Participarea adulților la procesul de

învățare continuă

(vârsta 25-64 de ani)

1,1% în România în 2017 față de 10,9% 

media țărilor Uniunii Europene

Video: https://youtu.be/ECi0yje7540

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2018-romania_ro.pdf
https://youtu.be/ECi0yje7540


Probleme în recrutare:
Educația cognitivă nu mai e relevantă în 

alegerea carierei 

- 67% dintre candidați nu lucrează în 

domeniul în care au făcut studiile, 

- 30% declară că educația primită nu se mai 

potrivește cu cerințele pieței muncii 

- 37 % au ales domenii mai bine plătite sau 

cu un conținut total diferit de cel studiat.

Munca devine tot mai creativă

vrem activități creative și interesante care ne 

stimulează

Deficitul de abilități

- Tehnologia evoluează și sistemele 

de educație și formare (fie ele 

publice sau private) nu pot ține 

pasul.

- recrutarea se face pe baza de 

potențial și mindset, nu neapărat 

pe bază de competențe.

“Cum arată astăzi școala, așa va arăta mâine țara” 
Spiru Haret, 1895

Accent pe atitudine și comportament și pe 

dezvoltarea unei culturi organizaționale

Angajații sunt nu doar calificați, ci se 

identifică cu misiunea organizației, au 

calificări diferite dar aceeași mentalitate 

formând mai ușor echipe.



Ce contează? Competențele Cheie ale sec. 21:

“Cum arată astăzi școala, așa va arăta mâine țara” 
Spiru Haret, 1895

Sursa: World Economic Forum, New Vision for Education (2015) și Future of Jobs Report

https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/


Împreună putem schimba România

“Cum arată astăzi școala, așa va arăta mâine țara” 
Spiru Haret, 1895

Societatea are nevoie de o transformare a mentalității pentru a se dezvolta

Împreună putem să ne ținem copiii în țară

Împreună investim în angajații viitorului

Video: https://www.youtube.com/watch?v=dgA_JmIBwOg

https://www.youtube.com/watch?v=dgA_JmIBwOg


Misiunea SuperTeach este de a inspira profesorii să educe generațiile viitoare 

în spiritul Mentalității Deschise, stimulând măreția din fiecare copil și având 

ca valori: 

Misiune și valori

Curajul Încrederea

Învățarea continuă

Inițiativa

“CELĂLALT CONTEAZĂ LA FEL DE MULT CA MINE”

Păsarea



Transformarea sistemului educațional românesc din interior prin schimbarea mentalității 

pentru a-i ajuta pe copiii României de mâine ca printr-o mentalitate deschisă să:

Obiectiv strategic

Își descopere
pasiunea și

sensul în viață*

Își dezvolte
competențele
cheie pentru a 

reuși să își
atingă țelurile
în contextul

sec. 21*

Îi inspire să-și
maximizeze

potențialul și să
creeze o 

societate mai
bună* Tony Wagner - Simon & Shuster, 2016 

• “The global Achievement Gap”
• “Most Likely to Suceed”, 



Acționăm pe 3 direcții:

Conferințe inspiraționale, 

La care profesorii se 

conectează cu exemplul 

personal al celor care sunt 

deja angajați în schimbare.

Mentalitatea Deschisă în Educație 

(MDE)” – Curs certificat*, 3 zile 

oferit gratuitpentru profesorilor

selectați la conferințe

Crearea de comunități de 

profesori cu Mentalitate Deschisă

în Educație, în fiecare județ, care 

să îmbunătățească sistemul 

educațional românesc.



Coagulăm comunitatea profesorilor lideri ai Mentalității Deschise
care schimbă prin educație România secolului 21

Mentalitatea Deschisă în Educație (MDE) este o filozofie

educațională care schimbă perspectiva în care sunt priviți și tratați

copiii și oferă instrumente practice pentru a crește copii ale căror

valori sunt încrederea, curajul, păsarea, inițiativa și învățarea

continuă.

De ce SuperTeach?



➢ facem diferența între COMPORTAMENT și MENTALITATE

➢ avem un IMPACT POZITIV major asupra celor din jur

➢ adoptăm tehnici de conștientizare a tipului de MENTALITATE

(deschisă sau închisă), instrumente care ne vor ajuta să ne schimbăm 

mentalitatea, pentru a ne înțelege rolurile pe care le avem de-a lungul 

zilei, impactul asupra celor din jur (elevi, părinți, colegi, directori și 

alții) și responsabilitățile asumate. 

ne ajută să

Programul Mentalitatea Deschisă În Educație (MDE) este susținut de Institutul Dezvoltării Personale 
(IDP), reprezentatul Arbinger în România.

Mentalitatea Deschisă în Educație (MDE)



Mentalitatea Deschisă în Educație (MDE)

ROMÂNIA 

NOUĂ

REZULTATE 

CURENTE

COMPORTAMENTE

Modelul Mentalităţii Arbinger

MENTALITATE

Cum putem ajunge acolo? 

În primul rând concentrându-ne pe

mentalitățile care influențează și determină

ceea ce facem!



2.000.000 de elevi educați timp de cel puțin 1 an de un profesor absolvent al cursului MDE 

50.000 de profesori participanți la Conferințele SuperTeach în întreaga țară

20.000 de profesori absolvenți ai cursului de 3 zile Mentalitatea Deschisă în Educație (MDE)

120 profesori formatori în Mentalitatea Deschisă în Educație, 3 sau 4 în fiecare județ

Crearea unei comunități naționale puternice de profesori cu Mentalitate Deschisă cu nuclee 
active în fiecare județ al țării

Obiective pe 5 ani



Rezultate 2017 - 2019 13 CONFERINȚE 

✓ 130 de ateliere pe teme

educaționale

✓ 150 speakeri, elite și specialiști în 

educație și antreprenoriat.

✓ 5000 de profesori, educatori și 

învățătorii participanți 

BAIA MARE

CLUJ-NAPOCA

TIMIȘOARA

ALBA-IULIA

SIBIU

CRAIOVA

IAȘI

BRAȘOV

CONSTANȚA

BUCUREȘTI

GALAȚI

Video: https://youtu.be/7iAgnTWEgV0

https://youtu.be/7iAgnTWEgV0


Rezultate 2017 - 2019

2 Gale Caritabile 

✓ 300 de participanți antreprenori și profesori

✓ 150.000 eur sponsorizări atrase

Video: https://youtu.be/W11m7YU8g-Y Video: https://youtu.be/CVq9cWFw6Zw

https://youtu.be/W11m7YU8g-Y
https://youtu.be/CVq9cWFw6Zw


Rezultate 2017 - 2019

6 programe de formare MDE  

✓ 6 cursuri x 3 zile x 25 profesori

✓ 150 de profesori absolvenți ai cursului gratuit de 

formare în Mentalitatea Deschisă în Educație

✓ 15000 de elevi beneficiari ai principiilor și instrumentelor 

mentalității deschise în educație aplicate la clasă

Video: https://youtu.be/vtjpdl1nUsM

https://youtu.be/vtjpdl1nUsM


Rezultate 2017 - 2019

25 de profesori formatori în 

Mentalitatea Deschisă în Educație  

lideri ai comunităților locale SuperTeach din București și alte 17 

județe: Timiș, Caraș Severin, Gorj, Dolj, Argeș, Prahova, Ilfov, 

Constanța, Galați, Vrancea, Bacău, Iași, Botoșani, Suceava, Cluj, 

Mureș, Sibiu. 



5 CONFERINȚE – 5000 participanți 

21 septembrie - Târgu Mureș

5 octombrie - Suceava

19 octombrie – Brăila

2 noiembrie - Cluj-Napoca

16 noiembrie – Iași

8 cursuri de formare MDE – 200 profesori participanți

Târgu Mureș * Constanța * Iași * București

Cluj–Napoca * Galați * Suceava * Timișoara

SuperTeach în 2019:



Fii parte a schimbării mentalității în educație!

Vino alături de noi

✓ Implică-te și susține organizarea conferințelor SuperTeach

✓ Susține participarea mai multor profesori la programul de formare în 

Mentalitatea Deschisă în Educație

✓ Susține dezvoltarea comunităților SuperTeach în fiecare județ din țară



Fii parte a schimbării mentalității în educație!

Vino alături de noi

Vei putea comunica implicarea ta profesorilor participanți și celor care susțin sau 

urmăresc proiectul SuperTech prin: 

➢ PACHETELE de COMUNICARE personalizate, care pot include:
- zona dedicată în foyer și flyere / obiecte promoționale distribuite participanților la conferințele, programele de formare și la Gala Caritabila anuală

SuperTeach

- promovare parteneriat online cu logo pe website-ul www.superteach.ro, pagina de facebook Super Teach sau in comunicatele de presa

- interviuri online cu persoane relevante SuperTeach (speakeri, formatori, participanti la cursurile de formare) powered-by

- promovare logo și video promovare pe ecranele din sala de conferință și din sala unde se organizează Gala 

➢ PACHET CSR:
- Raport CSR oferit de Fundația Romanian Business Leaders pentru a arăta impactul sponsorizării la nivel de proiect (profesori și elevi /proiecte 

dezvoltate / imagini, video-uri, testimoniale)

http://www.superteach.ro/


Împreună putem genera schimbări profunde în educația viitoarelor generații.

Alături de profesori inspirați, cu o mentalitate deschisă, vom reuși să

pregătim copiii pentru nevoile societății secolului 21.


