Adevăratul profesor te învaţă din inimă,
nu din carte.
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SCURT ISTORIC AL PROIECTULUI
Proiectul a fost inițiat de antreprenori care au înțeles că economia din România nu poate ﬁ
schimbată atâta timp cât nu acționăm asupra pilonului de bază al acesteia: EDUCAȚIA.
Pentru a ajuta copiii să-și descopere vocația și să devină jucători activi în economia românească
este esențial să schimbăm mentalitățile celor care-i formează în prezent: PROFESORII.
Prin intermediul acestora, credem că vom reuși să transformăm sistemul educațional
românesc din interior și să îi ajutăm pe copiii României de mâine să:
Își dezvolte competențele cheie pentru a reuși în contextul sec. 21
Își maximizeze potențialul și să creeze o societate mai bună
Își descopere pasiunea și sensul în viață

www.superteach.ro

2 IMPACT ÎN COMUNITATE
Noi, SUPERTEACH ne angajăm să îmbunătăţim continuu comunităţile în care ne desfăşuram
activitatea.
Ne propunem să transformăm mentalitatea în segmentul educaţiei, astfel încât să putem construi un
mediu şi o reputaţie mai bună pentru România din perspectivă economică şi culturală.
Creşterea constantă a numărului de profesori care participă la programul SUPERTEACH trebuie să ﬁe
asociată cu impactul economic local precum: mai multe locuri de muncă, salarii mai mari, mai multe
venituri ﬁscale pentru guvern, mai puţină migraţie geograﬁcă a populaţiei şi afacerilor, ceea ce duce la
un nivel de trai mai bun.
SUPERTEACH pune în mişcare profesorii, pentru că aceştia sunt elementul cheie care poate crea
generaţii de oameni cu o mentalitate deschisă, responsabili din punct de vedere social, economic şi
cultural.

www.superteach.ro

3 PROGRAMUL SUPER TEACH
CONFERINŢELE SUPERTEACH

ATELIERELE ŞI WEBINARIILE SUPERTEACH

PROGRAMUL DE FORMARE MENTALITATE DESCHISĂ ÎN EDUCAŢIE
Curs oferit GRATUIT profesorilor participanţi la conferinţe, creat de Institutul Arbinger din SUA, lider global în
schimbarea mentalităţii şi susţinut în România de Institutul Dezvoltării Personale.
Programul MDE îi ajută pe participanţi să facă diferenţa dintre comportament şi mentalitate, oferindu-le în
acelaşi timp tehnici şi instrumente pentru ca aceştia să poată avea un impact pozitiv la nivelul comunităţii lor
(elevi, colegi, părinţi etc).

COMUNITĂŢILE LOCALE SUPERTEACH

www.superteach.ro

IMPLICAREA TA POATE TRANSFORMA
VIITORUL ROMÂNIEI

Investind împreună în educație:
Oferim o direcție proaspătă pentru societatea de mâine, prin schimbarea mentalității celor de
astăzi.
Formăm tineri pregătiți pentru provocările viitorului
Stimulăm dezvoltarea economică, prin retenția și dezvoltarea tinerilor
Dezvoltăm comunități puternice, care se susțin reciproc și care lucrează constant la formarea
unor generații viitoare creative, empatice, colaborative.

www.superteach.ro

4 REZULTATE PROIECT
Peste 30.000 de profesori prezenți la conferințe
Peste 730 de profesori absolvenți ai cursurilor de Mentalitate Deschisă
51 de profesori formatori în Mentalitate Deschisa, lideri de comunități
21 conferințe oﬄine în 13 orașe de pe tot teritoriul țării si 18 conferinte na onale online si o comunitate de 24000 de
profesori.
300 de ateliere și webinarii pe teme educaționale
300 de speakeri, specialiș în educație și business
Grup Facebook SuperTeach cu 14.000 membri
Pagina de Facebook cu 28.000 de urmăritori
400 de apariții media anual la nivel național și local

www.superteach.ro

CÂTEVA CUVINTE DESRE GALA SUPERTEACH

Educatia are nevoie de inspiratie!
Propunem sa petrecem impreuna, atat online cat si oﬄine, cu profesori si oameni de business, sa
generam un moment special pentru ei si cu ei.
Gala de strangere de fonduri SuperTeach, se desfasoara anul acesta pe doua paliere de interctivitate.
Primul palier il reprezinta evenimetul online in care impartasim si recunoastem povesti de succes din
comunitatea Superteach, prezentate live si online de catre profesorii formatori Suprteach. Vor ﬁ
aduse pe scena sapte povesti care demonstreaza aplicarea si aplicabilitatea instrumentelor de
Mentalitate Deschisa in Educatie.
Al doilea palier il reprezinta evenimentul privat, la CrowPlazza, incepand cu ora 19.00 in care 100 de
personalitati din mediul de afaceri, interesate sa investeasca in educatie, vor petrece un timp de
calitate impreuna si vor licita obiecte special donate pentru a sustine comunitatea de profesori
SuperTeach si elevii acestora.
GALA va ﬁ redata live din platforma online EventMix unde estimam sa intre aproximativ 3000 de
participanti.
www.superteach.ro

PARTENER ÎN TRANSFORMAREA
EDUCAȚIEI ÎN ROMÂNIA

3000 Euro
1.Pozitionare siglă pe site-ul https://www.superteach.ro/sustinatori/pe
parcursul promovarii şi derularii evenimentului
2. Poziţionare siglă pe materialele de comunicare:
2.1 Online
cover eveniment, 4 postări eveniment + 1 postare dedicată,
expunere în platforma online de evenimente,
NL către baza de date de 30000 persoane

www.superteach.ro

PARTENER ÎN TRANSFORMAREA
EDUCAȚIEI ÎN ROMÂNIA

6000 Euro
1.Pozitionare siglă pe site-ul https://www.superteach.ro/sustinatori/pe parcursul
promovarii şi derularii evenimentului
2. Poziţionare siglă pe materialele de comunicare:
2.1 Online
cover eveniment, 4 postări eveniment + 1 postare dedicată,
expunere în platforma online de evenimente,
NL către baza de date de 30000 persoane
2.2. Oﬄine
Mulţumiri speciale
Branded element or entarteintment la locaţie
Menţionare în scrisoarea de mulţumire
www.superteach.ro

PARTENER ÎN TRANSFORMAREA
EDUCAȚIEI ÎN ROMÂNIA

11.000 Euro
1.Pozitionare siglă pe site-ul https://www.superteach.ro/sustinatori/pe parcursul promovarii şi derularii evenimentului
2. Poziţionare siglă pe materialele de comunicare:
2.1 Online
Cover eveniment, 4 postări eveniment+ 1 postare dedicată,
Expunere în platforma online de evenimente,
NL către baza de date de 30000 persoane
Menţiune în articol persoanalizat SuperTeach, într-o publicaţie de business,
Newsletter de mulţumire personalizat către baza de date Superteach,
Menţionare nume în comunicat de presă, intervenţie speaker în evenimentul online
2.2. Oﬄine
Mulţumiri speciale
Branded element or entarteintment la locaţie
Menţionare în scrisoarea de mulţumire
3. 5 invitaţii incluse în valoare de 100 euro la locaţia oﬄine
4. Newsletter de mulţumire personalizat către baza de date Superteach
www.superteach.ro

SuperTeach este singurul și unicul proiect educațional, la nivel național, caliﬁcat să pregătească
profesori talentați în dezvoltarea și implementarea unei Mentalitati Deschise în Educație.
Programul Mentalitate Deschisă în Educație este susținut de Institutul de Dezvoltare Personală (IDP)
cu certiﬁcarea exclusivă Arbinger Institute US, de Grupul Educativa și de Romanian Business Leaders.

www.superteach.ro

