
 
 

Wellbeing Teams 

CUM CONSTRUIM STAREA DE BINE A ELEVILOR LA ȘCOALĂ ȘI ACASĂ? 

 

 În anul școlar 2022-2023, CMBRAE, prin consilierul școlar, va implementa la nivelul școlii noastre proiectul ”Every 

School Needs an Inclusive adn Wellbeing Team”, Nr. 2019-EY-PMIP-0010, proiect finantat prin Programul 

EDUCATION, SCHOLARSHIPS, APPRENTICESHIPS AND YOUTH ENTREPRENEURSHIP PROGRAMME-

2014-2021, cu finanțare prin Granturile SEE și norvegiene.  

 

Proiectul împletește experiențe internaționale relevante de învățare, la care au participat 9 consilieri școlari 

CMBRAE, în cadrul centrelor europene de formare: 

• THE NEWSCHOOL, Oslo, Norvegia și 

• LEIKUR AD LAERA/ Smart Teachers Play More- Reykjavik, Islanda 

Astfel, ca rezultat al proiectului, în acest an școlar, în școala noastră se dezvoltă un demers educațional 

inovativ ce își propune construirea unor echipe puternice de profesioniști ai școlii, care să faciliteze o cultură 

organizațională benefică învățării cu stare de bine la școală. 

 

Care sunt rezultatele așteptate ale acestui proiect educațional la nivelul școlii noastre? 

- un atelier de lucru derulat cu profesori ai școlii, în care se 

prezintă activități creative de predare prin joc, învățate în 

cadrul mobilităților internaționale, cu scopul construirii 

stării de bine în activitatea de predare; 

- trei activități de predare-învățare derulate la trei clase 

din școală, având ca obiectiv implementarea unor aplicații 

creative de predare prin joc. Ele vor constitui bune practici 

pentru proiectarea altor activități la nivelul școlii, 

generatoare de emoții pozitive în raport cu învățarea la 

școală; 

- o activitate de informare a părinților din școală despre comunicarea pozitivă și construirea stării 

de bine acasă, în sânul familiei; 

- o prezentare a metodelor de educație care să faciliteze bucuria cunoașterii- realizată în cadrul unei 

întâlniri cu profesorii școlii (cel puțin 10 cadre didactice participante); 

- un eveniment educațional cu vizibilitate comunitară, despre importanța stării de bine în viață și la 

școală. 

În cadrul proiectului, pentru creșterea impactului acestuia la nivelul unităților de învățământ din țară, se 

va realiza și un ghid inovativ pentru profesori, cu aspecte teoretice și sugestii practice de activități școlare 

care utilizează jocul, comunicarea pozitivă și generează starea de bine, precum și un website dedicat 

acestei tematici. 

 


