Wellbeing at school
(„WELLSCHOOL”)

01.03.2022 – 01.12.2022

Informații generale
• Nr. proiect: 2021-2-LU01-KA210-SCH-000049031
• Acțiunea cheie 2 – Parteneriate pentru cooperare
• Tipul proiectului: K210-SCH – Parteneriate la scară mică în educația
școlară
• Titlul proiectului: Wellbeing at school
• Acronim: WELLSCHOOL
• Durata: 9 luni (01.03.2022 – 01.12.2022)
• Buget total: 30.000 euro
• Limba proiectului: engleză
• Limbile rezultatelor: engleză, română

Organizații implicate în proiect:
1. Languages.lu/ Group Moraru sàrl (E10270691,
Luxembourg) – coordonator proiect
2. Colegiul Național „Spiru Haret”, Tecuci (E10027522,
România)

Obiectivele proiectului
• dezvoltarea competențelor digitale în activitatea de predare-învățare
(profesori-elevi);
• dezvoltarea de abilități sociale prin activități extracurriculare (pictură,
teatru, muzică, fotografie, gastronomie);
• creșterea capacității de a rezolva probleme reale privind starea de bine în
școală;
• incluziunea în sistemul școlar a elevilor cu risc de abandon.

Grup țintă
• Grup țintă principal: 20 de cadre didactice și cca 400 de elevi care
vor fi implicați în activitățile derulate prin proiect în cadrul CNSH
Tecuci.
• Grup țintă secundar: 10 profesori de la Languages.lu/ Group
Moraru sàrl (E10270691, Luxembourg) și cca 150 de elevi care vor fi
implicați în activitățile propuse prin proiect în cadrul Languages.lu.
• Alți participanți: alți membri ai celor două comunități școlare,
părinți, reprezentanți ai comunității, instrituții educațional-culturale
și mass-media.

Rezultatele proiectului
• dezvoltarea de instrumente și resurse bazate pe dovezi, care să fie utilizate în
procesul de evaluare a bunăstării în școală;
• îmbunătățirea abilităților de predare prin folosirea tehnologiilor;
• elaborarea unui ghid de bune practici privind metodele de predare inovatoare și
incluzive;
• realizarea planului de acțiune „Starea de bine în școală”, prin care artele sunt
susținute prin mijloace digitale;
• realizarea unui proiect privind creșterea stării de bine și a incluziunii școlare prin
extinderea utilizării artelor în cadrul activităților curriculare și extracurriculare;
• realizarea unui site web, www.welbeingalschool.lu, pentru a oferi inspirație,
instrumente de lucru și informații pentru alte școli.

Activități planificate
1. Instruire pentru utilizarea cu succes a noilor tehnologii și a metodelor de
predare inovatoare (Luxemburg, 14-21.04.2022)
2. Proiect școlar privind folosirea artelor și tehnologiei digitale pentru a
îmbunătăți starea de bine în școală (01.05-30.10.2022)
3. Conferință internațională, derulată offline (Luxemburg) și online (CNSH
Tecuci și alți actori educaționali din UE), pe tema proiectului, plecând de
la activitățile deja derulate (01.06.2022)
4. Realizarea unui ghid de bune practici (01.10-01.12.2022)
5. Activități de evaluare și de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul
proiectului (01.03-01.12.2022)

