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Cursul:  

Școli fericite: Educație pozitivă pentru starea de bine și dezvoltarea abilităților de 
viață

Happy Schools: Positive Education for Well-Being and Life-Skills Development

26 – 31 iulie 2021; Florența, Italia
Profesori implicați: Carmen Violeta Dumitru; Adriana Măimăscu.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, 
iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.



OBIECTIV GENERAL

Dezvoltarea competențelor de soft skills pentru educația pozitivă, în acord cu psiho-pedagogia 

actuală, în spațiul cultural-educațional italian.

OBIECTIVE SPECIFICE:

2.1 îmbunătățirea cunoștințelor despre fundamentele educației pozitive pe baza psiho-

pedagogiei actuale, a cercetărilor și dovezilor din domeniul neuroștiinței educaționale;

2.2 dezvoltarea de life skills centrate pe paradigma elevului secolului 21;

2.3 conștientizarea rolului echilibrului emoțional pentru dezvoltarea armonioasă a individului, a 
creativității și a performanțelor academice;
2.4 cultivarea abilității de relaxare, energizare și concentrare pentru gestionarea eficientă a 
obstacolelor;

2.5 integrarea în politica școlii a programelor de educație pozitivă care combină studiul academic 
cu dezvoltarea sănătoasă a caracterului și a stării de bine.



Obiectivele cursului:

- Introducerea participanților în fundamentele psihologiei pozitive, prezentând cele mai 

relevante teorii internaționale,  și în teoriile și tehnicile educației pozitive.
- Înțelegerea mindfulness ca o oportunitate de a antrena mintea, de a atrage atenția asupra 
momentelor prezente, de relaxare, realizare a unor  obiective și creștere a conștientizării de sine.

- Proiectarea unui proiect personal bazat pe educație pozitivă pentru a fi împărtășit cu colegii, la 

întoarcerea în școală.
- Participarea la un proces de învățare activ, concentrându-se, de asemenea, pe experiența 
personală și auto-reflecție, combinând elementele emoționale și cognitive pentru a face 

procesul de învățare mai ușor și pentru a asigura păstrarea pe termen lung a noilor cunoștințe.
-Proiectarea de programe care combină rezultatele academice cu dezvoltarea consolidării 
caracterului și a bunăstării, cum ar fi experiența emoțiilor pozitive, implicarea în activități, 
stabilirea unor practici și relații semnificative. 

Europass Teacher Academy, Italia



Conținuturi-cheie:

 psihologia pozitivă;

 educația pozitivă; 
 mindfulness și valorizare de sine;

 profesorul pozitiv;

 stabilirea de granițe sănătoase;
 puncte forte pentru conștientizarea propriului potențial;
 o viață armonioasă, înfloritoare, cu sens;



Competențe dobândite:

• Proiectarea de programe bazate 

pe educație pozitivă care combină mediul academic

cu dezvoltarea punctelor forte ale caracterului și cu

bunăstarea;

• Utilizarea mindfulness pentru antrenarea minții, 
pentru concentrarea atenției asupra prezentului, relaxare, atingerea obiectivelor și a unui

anumit nivel de conștiință de sine;
• Câștigarea de cunoștințe pozitive și abilități de viață bazate pe o perspectivă holistică a clasei 

(pentru a înflori și  în viață);
• Asigurarea înțelegerii fundamentelor psihologiei pozitive;









REZULTATE EDUCAȚIONALE:

PLAN DE ACTIVITĂȚI pentru crearea unui mediu școlar sănătos, deschis, motivant ce 
facilitează învățarea bazată pe motivație predominant intrinsecă care să cuprindă :
• 1 ghid instrumente educationale: 2 ppt. informare; 2 articole diseminare; 2 lecții CO („Tehnici 
de focusare pe puncte tari pentru educația pozitivă”; „Tehnici de gestionare și prevenire a 
stresului pentru creșterea sănătății fizice, mentale și emoționale”); 
• 1 perete motivațional „Be your best self”; 
• 1 club de relaxare; 

• 1 proiect campanie de motivare – „Happy Messenger”; 
• 1 comunitate online Facebook - seturi de exerciții de meditație, relaxare, respirație pentru 
obținerea /atingerea /menținerea stării de bine; 
• Trusă de prim-ajutor Energy Boost. 

Aceste rezultate vor fi obținute în colaborare cu participanții la mobilitatea din Irlanda. 



Vă mulțumim
pentru atenția
dumneavoastră
caldă!


