
                                                  CONFERINȚA NAȚIONALĂ SUPER TECH – 

              PENTRU O MENTALITATE DESCHISĂ ȘI EDUCAȚIE CU ATITUDINE 

             “ ATITUDINEA NOASTRĂ ESTE PAȘAPORTUL PENTRU UN MÂINE MAI 

BUN” 

Conferința Natională SuperTeach -Inspirație pentru educație de la Bucuresti ,având ca temă 

Mentalitatea deschisă -Priveste dincolo de tine, realizată de Institutul Dezvoltarii Personale, 

IDP România, reprezentatul oficial în Romania al Institutului Arbinger din Statele Unite, 

lider mondial în schimbarea mentalității,a oferit profesorilor de la Școala Gimnazială Nr.26 

Galați, participanți la acest eveniment,cadrul optim și generos de a regândi și a intelege mai 

bine că o mentalitate deschisă în educație reprezintă un reper esențial pentru timpurile actuale 

în care se desfașoară procesul de educație ,armonizează spectaculos relația profesorului cu 

elevul și este o cheie importantă spre succes. 

Iată de ce,dorim să împărtășim cu colegii profesori din țară, bucuria participării,în cadrul 

Conferinței Super Teach la workshopul “Clasa ca o poveste” -sustinut de doamna Claudia 

Chiru,însoțită  de câteva idei pe care le-am rezumat. 

• Mentalitatea deschisă oferă calea ce ne indică să fim  deschiși în munca noastră cu 

elevii, să utilizăm comunicarea eficientă și ascultarea activă în scopul obținerii unui 

rezultat bun, al unui produs de calitate,să manifestăm disponibilitate acționând concret, 

încurajând,apreciind și valorizând potențialul elevului. 

• Mentalitatea deschisă este despre cum să -i învățăm pe copii să facă lucruri,să lucreze 

în echipă,să asculte activ,să respecte și să îl prețuiască pe celălalt.să aibă o atitudine de 

tipul” Propune un plan,găsește soluția” ,iar feed-backul pe care îl dăm,să includă soluții 

creative la dificultățile care se pot ivi. 

• Mentalitatea deschisă este modelul de gândire care ne învață să privim  dincolo de noi 

înșine,să ne bucurăm de rezultatele celorlalți ca și când ar fi succesul nostru personal,să 

avem  o relaționare corectă și bine pozitionată, armonizând climatul în grupul din care 

facem parte  

Profesorul cu mentalitatea deschisă are viziune,el picteaza un tablou despre cum copiii pot 

intelege că participă prin învățare la propria lor formare,un astfel de profesor este creativ 

,inspirațional ,mereu cu resursele la purtător,în el aflându-se puterea și dorința de a crea și de 

a transmite energie ,entuziasm și emoție în informația pe care o transmite, un facilitator al  

invățării cu o manifestare dinamică și deschisă  față de nevoile copilului, inspirându-i pe 

cei din jur si deschizând porți către reușita si succes. 

 PROF.ÎNV.PRIMAR,JENICA TĂNASE -ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.26 GALAȚI 



                                                                           

 

 

 

 

 

 


