
 
 
 

Conferinta: “Omul din spatele unui profesor” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce este un profesor? Sau, mai bine zis, cine este un profesor?  
 
De cele mai multe ori vedem doar educatorul, responsabilul, îngrijitorul dar cine este omul din 
spatele tututor acestor roluri? 
 
”Omul din spatele unui profesor” este un eveniment dedicat dascălilor, acești oameni 
minunaţi care sunt alături de copii multe ore din zi, oferindu-le susţinere, înţelegere și  
afecţiune în momentele în care au nevoie.  În spatele acestor roluri există oameni frumoși cu 
daruri și pasiuni, cu griji și provocări. 
 
Pe ei ne dorim să îi cunoaștem Duminică, 24 Noiembrie 2019, să ne bucurăm de prezenţa 
lor, să le transmitem că sunt importanţi și că eforturile lor zilnice sunt valoroase și să îi 
molipsim cu entuziasmul nostru pentru educaţie prin joc și artă. 
 
Speakerii prezenţi la eveniment vor aborda subiecte de interes pentru cadrele didactice 
privind provocările lor zilnice ce ţin atât de activitatea de la clasă cât și de relaţia cu părinţii, cu 
colegii dar și cu conducerea școlii. 
 
Alături de noi vor fi: 
Catalin Stoica – coach, trainer, fondator Academia de Bine 
Magda Cojocea – învătator Scoala nr. 5.  
Cristina Petrescu – psihoterapeut 
Carmen Micu – învatător Scoala Ana Lugojana 
 
Evenimentul are loc Duminică, 24 Noiembrie 2019, între orele 11:00-14:00, locaţie 
Cărturești Verona. 



 
 
 
Cum vă puteti implica? 
 
Partener Media – noi vă putem oferi vizibilitate în cadrul conferintei, invitatii la 
atelierele PlaYouth sau alte activitati și punem sigla pe materialele vizuale 
 
 
Parteneri - Sponsori 
 
600 EURO - Partener Silver 
 

Postare event, pagina FB&Insta, InstaStory,  
Materiale promotionale sau produse in cadrul evenimentului,  
Poze post eveniment și  
10 invitatii la atelierele PlaYouth 

 
1200 EURO - Partener Gold 
 

Beneficii Silver +  
Atelier dedicat brandului + poze dedicate din cadrul atelierului,   
2 abonamente în clubul PlaYouth 

 
2000 EURO - Partener Platinum 
 

Beneficii Gold +  
Video dedicat brandului din cadrul atelierului 
2 ateliere dedicate in companie. 
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