
 

Conferința Natională 

SuperTeach - Inspirație pentru 

educație desfășurată în București și 

având ca temă Mentalitatea deschisă -Privește 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), ne-a oferit nouă, colegilor de la Școala Gimnazială Nr.26 Galați, 

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

înțelege mai bine că o mentalitate deschisă în educație înseamnă să privim 

dincolo de noi, să ne bucurăm de rezultatele celorlalți ca și când ar fi succesul 

nostru personal, să inițiem o relaționare de excelență care să ne dirijeze spre o 

acțiune de excelență și un rezultat performant, să investim pasiune în ceea ce 

facem, să acționăm ferm și cu convingerea reușitei pentru a produce rezultate, 

să devenim un model de profesor pe care fiecare copil și l-ar dori la clasă. 

  Conferința la care am participat ne inițiază în termeni clari și cu exemple 

din practica unor companii, cum să devenim tot mai deschiși, să multiplicăm 

schimbarea de mentalitate, să facem o schimbare care să înceapă cu noi și din 

“Cât de bogată ar fi viața ta, dacă ai avea un 

ego mai sărac.” 

G.K.CHESTERTON 



noi pentru ca mai apoi să transferăm aceste experiențe în mediul în care ne 

desfășurăm activitatea zi de zi, în scoală și în sala de curs. 

Cum? Creând un mediu plăcut, deschis pentru o relaționare excelentă 

între copii, un mediu inspirațional, în care aceștia să participe cu interes și 

plăcere, fără gândirea limitativă care le blochează acțiunea, un mediu unde să le 

fie maximimizat potențialul creativ și cel de învățare deopotrivă și desigur 

mediul în care profesorul să fie un facilitator al învățării cu o manifestare 

dinamică și deschisă față de nevoile copilului. 

Profesorul cu mentalitatea deschisă are viziune, el pictează artistic o 

pânză despre cum copiii pot munci pentru ei înșisi, în el sunt deopotrivă puterea 

și dorința de a crea și de a transmite energie, entuziasm și emoție prin informația 

pe care o deține, îi inspiră pe cei din jur, iar aceasta este una dintre cheile spre 

succes! 
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