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• Proiect inițiat în 2017 de antreprenori care au înțeles că economia din 

România nu poate fi schimbată atât timp cât nu acționăm asupra

pilonului de bază al acesteia: EDUCAȚIA.

Despre SuperTeach



• MISIUNEA : Crearea de generații cu mentalitate deschisă, capabile să își 

maximizeze potențialul, să colaboreze și să creeze o Românie mai bună.

Misiunea și viziunea noastră:

• VIZIUNEA:  SuperTeach este comunitatea profesorilor cu mentalitate

deschisă, care susține transformarea sistemului de educație românesc

din interior pentru a inspira generațiile viitoare 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



Obiective pe următorii 5 ani

• Cel puțin 50.000 de PROFESORI INSPIRAȚI de principile MDE® în educație

• 20,000 de profesori formați în MDE® 

• Peste 1,000.000 de ELEVI beneficiari ai principiilor MDE® aplicate la clasă

• 1 comunitate activă de profesori SuperTeach în fiecare județ

• 1 Școală SuperTeach în fiecare județ - școli de stat în care sunt 
implementate și trăite principiile de mentalitate deschisă de profesori, părinți
și copii.

• Meseria de profesor, în top 10 printre cele mai valorizate și dezirabile
meserii din România



Profesori, părinți, autorități locale, antreprenori și organizații nonguvernamentale 
reuniți pentru a schimba educația în fiecare județ, de la firul ierbii.

Direcțiile și proiectele SuperTeach

• Evenimentele SuperTeach
Conferințe, ateliere, webinare dedicate profesorilor, în sală sau online. 

2. Programul de formare Mentalitate Deschisă în Educație®
Curs oferit în mod subvenționat profesorilor, creat de Institutul Arbinger din SUA, lider
global în schimbarea mentalității, și susținut în țara noastră de IPD România.

3. Comunități Locale SuperTeach

4. Școli SuperTeach 
Școală pilot care parcurge timp de 2 ani un proces de formare și implementare a 
mentalității deschise în educație, implicând profesori, părinți și elevi





Rezultate până în prezent

• Peste 30.000 de PROFESORI prezenți la conferințe și ateliere în sală și 
online

• 800+ de profesori ABSOLVENȚI ai programului de formare pentru 
Mentalitate Deschisă în Educație® (MDE)

• 51 de profesori FORMATORI în MDE, lideri de comunități locale 

• 350 de ATELIERE și webinarii pe teme educaționale

• Peste 300.000 de ELEVI beneficiari ai principiilor MDE aplicate la clasă

• 48 de CONFERINȚE online și în sală în peste 25 de localități din țară 

• Peste 300 de SPEAKERI și facilitatori, specialiști în educație și business

• Grup Facebook SuperTeach cu peste 17.000 MEMBRI și Pagină cu peste
30.000 urmăritori

• 850+ de apariții MEDIA la nivel național și local



Împreună suntem mai puternici

Investind împreună în educație, putem să:
Implicarea ta poate transforma viitorul României.

• 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.



• Eveniment anual ce reunește oameni de business care doresc să
susțină schimbarea sistemului de învățământ din România.

• Evenimentul are ca obiectiv strângerea de fonduri necesare susținerii și 
creșterii comunității profesorilor cu mentalitate deschisă, cei care pot 
transforma educația românească.





Pachete de sponsorizare

SILVER

5,000 EUR

GOLD

10,000 EUR

PLATINUM

15,000 EUR

Împreună creăm inspirație pentru educație!



Descriere pachete

• Pozitionare siglă pe site-ul
https://www.superteach.ro/sustinatori/ pe parcursul promovării
şi derularii evenimentului

• Recunoaștere verbală în cadrul evenimentului

• Logo pe slide-urile cu sponsori din cadrul Galei

• 2 invitații la eveniment

• Menționarea brandului în calitate de sponsor în presă și pe 
social media SuperTeach

Împreună creăm inspirație pentru educație!

SILVER

5,000 EUR



Descriere pachete

Împreună creăm inspirație pentru educație!

• Pozitionare siglă pe site-ul 
https://www.superteach.ro/sustinatori/ pe parcursul promovarii 
şi derularii evenimentului

• Recunoaștere verbală în cadrul evenimentului

• Logo pe slide-urile cu sponsori din cadrul Galei

• 2 invitații la eveniment

• Menționarea brandului în calitate de sponsor în presă și pe 
social media SuperTeach

• Spatiu pentru branding la Gală

GOLD

10,000 EUR



Împreună creăm inspirație pentru educație!

Descriere pachete

• Pozitionare siglă pe site-ul 
https://www.superteach.ro/sustinatori/ pe parcursul promovarii 
şi derularii evenimentului

• Recunoaștere verbală în cadrul evenimentului

• Logo pe slide-urile cu sponsori din cadrul Galei

• 3 invitații la eveniment

• Menționarea brandului în calitate de sponsor în presă și pe 
social media SuperTeach

• Spatiu pentru branding la Gală

PLATINUM

15,000 EUR • Interviu/articol cu un reprezentant al companiei publicat pe 
superteach.ro și postat în social media (pe tema educație)

• Menționare în newsletter intern către baza de date de 30,000 
persoane



Website
10,000+ 

vizite

Media
850+apariții

Canale de comunicare și expunere

Newsletter
28,000+ 
abonați

Social Media
30,000+ urmăritori

15,000+ membri FB

Evenimente
30,000+ participanți 
conferințe și ateliere

Împreună creăm inspirație pentru educație!



SuperTeach este singurul proiect 
educațional, la nivel național, calificat să 
pregătească profesori talentați în 
dezvoltarea și implementarea unei 
mentalități 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. 



Vă așteptăm alături de comunitatea 
profesorilor SuperTeach!



Parteneri-organizatori



Sponsori naționali SuperTeach

Mulțumim toți  parteneri lor și  susținători lor!   
https://www.superteach.ro/sustinatori/


