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prin proiectul ERASMUS+  „Wellbeing at 

school”
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O1

* dezvoltarea 
competențelor 
digitale de a integra 
în demersul 
didactic noile 
tehnologii și 
metode de predare 
inovatoare

O2

* dezvoltarea de 
abilități sociale 
prin activități 
extracurriculare
(pictură, teatru, 
muzică, fotografie, 
gastronomie)

O3

* creșterea 
capacității de a 
rezolva probleme 
reale privind starea 
de bine în școală

OBIECTIVELE PROIECTULUI



Curs de formare

„Instruire 
pentru 
utilizarea cu 
succes a noilor 
tehnologii și a 
metodelor de 
predare 
inovatoare”

Peter Bica (Digital learning consultant la 
„The Learning Distillery”

Luxemburg

4-21 aprilie 2022
dezvoltarea 
competențelor 
digitale a 
profesorilor în 
proiectare și 
producție 
multimedia

Starea de bine 

a profesorului



The ingredients of wellbeing in school activities
(prof. Țupu L., Maxim L., Tîrziman M.)

The XXI-st century competences in improving
eucational literacy (prof. Nicolau L.)

Colourful spots on wellbeing canvas(prof. Ilaș
C., Voinea D., Olariu E.)

Wellbeing, a necessity of learning (prof. Petrică 
R., Marin M.)

Conferința internațională 

Wellbeing at school

(1.06.2022)



EXEMPLE DE BUNE 

PRACTICI

Învățare centrată 
pe starea de bine

Emoție

Experiențe 
de învățare 
atractive

Clubul literar



CLUBUL LITERAR

„Literary
histories ”

(Istorii literare)

„Reactions
and facial 
expressivity”

(Reacții și 
expresivitate 

facială)

„I love My
School”

(Îmi iubesc 

școala)

„The Tree of 
Positive
Thinking ”

(Copacul gândirii 

pozitive)

„Reading as a 
state of 
wellbeing (p I)”

(Cititul ca stare de 

bine)

„Reading as a 
state of 
wellbeing (p II)”



„I love

My School”



„Literary

histories ”



„Reactions

and facial 

expressivity”



EXEMPLE DE BUNE 

PRACTICI

Învățare centrată 
pe starea de bine

Dimensiune
cognitivă

Învățarea 
prin 

colaborare

Activități de 
gastronomie

Clubul de 
gastronomie



„Sweet Moments at 
CNSH Tecuci”

(Momente dulci la 
CNSH)

„We cook well, we are 
well... especially at 
school”

(Gătim bine, suntem 
bine mai ales la școală)

CLUBUL DE 

GASTRONOMIE





EXEMPLE DE BUNE 

PRACTICI

Învățare centrată 
pe starea de bine

Dimensiune
cognitivă

Dimensiune 

emoțională

Învățarea 
prin artă

Clubul de 
pictură

ART 5/12

Clubul de 
fotografie



„Active games on 
sidewalk”

(Jocuri motrice pe 
asfalt)

„Landscapes and
cultural 
connections”

(Peisaje și 
conexiuni 
culturale)

CLUBUL DE PICTURĂ

„Colors of well-
being”

(Culorile stării de 
bine)

„The Joy of 
Communicating
through Colours ”

(Bucuria 
comunicării prin 
culoare)









„In the pursuit
of wellbeing in 
school –
feelings in 
pictures”

(În căutarea 
bunei-stări în 

școală)

CLUBUL DE FOTOGRAFIE



EXEMPLE DE BUNE 

PRACTICI

Învățare centrată pe 
starea de bine

Școala – un loc căutat 
și dorit

Învățare în 
afara sălii de 

clasă

Clubul 

de muzică



„Musical harmonies

for school

well-being”

(Armonii muzicale 
pentru starea de 
bine din școală) 

CLUBUL DE MUZICĂ





Iʼm Romanian and Proud to
Show It (Sunt român și mândru 
să arăt asta)

The Funniest Christmas Tree

(Bradul trăsnit)

EXEMPLE DE BUNE 

PRACTICI







”Oamenii vor uita ce ai spus, vor uita

ce ai făcut, dar nu vor uita niciodată cum

i-ai făcut să se simtă.” (Maya Angelou)

Elevi fericiți, motivați, 
apreciați 

Asigurarea stării de bine 
prin activități de 

învățare 

CNSH - mediu prietenos 
de învățare



https://www.facebook.com/SpiruHaretTecuci

https://www.facebook.com/search/top?q=wellbeing

%20at%20school

Prof. PETRICĂ RAMONA

Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci

https://www.facebook.com/SpiruHaretTecuci
https://www.facebook.com/search/top?q=wellbeing at school

