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positive education for well-being and life-skills development



 Introducerea participanților (16 
participanți)

 Introducerea instituțiilor de apartenență 
și a țărilor de origine (6 țări)

 https://read.bookcreator.com/yJcDWdB1
ZncscfwYdYVbYPC9xa43/Tolzr8B_SUm0X_
CohUfPFw

 Introducere în tematica cursului 
(psihologie pozitivă, managementul 
conflictului)

Ziua 1(02.08.2021):

https://read.bookcreator.com/yJcDWdB1ZncscfwYdYVbYPC9xa43/Tolzr8B_SUm0X_CohUfPFw


Participare și facilitare 

Ziua 2 (03.08.2021):

Ce este psihologia pozitivă și cum ne putem 
îmbunătăți starea de well-being?
Exerciții de respirație concentrându-ne 

asupra inspir-expirului.
Exerciții de conștientizare 

 Unde ești acum? 
 Cu cine ești? 
 Ce faci acum?
 Cum te simți? 
 La ce te gândești?
 Cum îți simți corpul?



Participare și facilitare 

Ziua 2 (03.08.2021):

 APLICAȚIE PRACTICĂ: Exprimarea emoțiilor 
utilizând doar limbajul nonverbal și am 
utilizat anumite accesorii

 Exercițiu de conștientizare: 
Floarea emoțiilor



Participare și facilitare 

Ziua 3(04.08.2021):

Aplicație: Am aplicat un instrument flexibil 
conturul palmei noastre, cu intrebari de genul: ce 
hobby am? la ce sunt bun? unde aș vrea să 
călătoresc? ce fac pentru a mă destresa? visez 
să… 
Identifcarea persoanei după descrierea de pe 

foaie

Conceptul de „FLOW” și ce anume ne aduce în 
starea de FLOW



Participare și facilitare 

Ziua 3 (04.08.2021):

Etape pentru starea 
de flow:

etapa de anxietate 

Etapa de mobilizare 
(arousal) 

Etapa de FLOW

Cum ne îmbunătățim starea de flow?

alegem anumite activități

stabilim o provocare

ne setăm obiective clare

facem totul într-un mod distractiv

rămânem concentrați



Participare și facilitare 

Ziua 3(04.08.2021):

 Aplicatie: desenarea a opt imagini, fiecare 
având timp de execuție diferit (de la 25 de 
secunde până la 2 sec.)

 Am aflat că oamenii care sunt angajați 
puternic în sarcini care le fac plăcere, 
rezolvă mai bine și mai rapid. 

 https://realtruelove.wordpress.com/2016/
02/20/fixed-

https://realtruelove.wordpress.com/2016/02/20/fixed-


Participare și facilitare 

Ziua 3(04.08.2021):
IKIGAI=secretul japonez pentru o viață lungă și 
fericită.
IKI=viață
GAI=valoare

IKIGAI este un exercițiu de conștientizare a 
ceea ce iubești tu, la ce ești bun, pentru ce poți 
fi plătit,  ce are nevoie lumea ( să faci tu)

https://www.youtube.com/watch?v=PXAk-LaNmW8

https://www.youtube.com/watch?v=PXAk-LaNmW8


Participare și facilitare 

Ziua 3(04.08.2021):
 Ce înseamnă  o gândire SMART (și cu 

referire la proiecte concepute SMART)
Specific
Measurable
Achievable
Realistic
TimeModelul PERMA-Martin Seligman

Presupune emoții pozitive ce au un input(exerior 
sau interior) urmat de un răspuns (cognitiv, 
emoțional, comportamental). 
PERMA înseamnă încredere, bunătate, empatie, 
speranță, mulțumire, fii tu însuți.



Participare și facilitare 

Ziua 3(04.08.2021): Exercitiu: privind satisfacția în ceea ce privește 
calitatea. 
 Cum și când funcționează creierul la parametri 

maximi?
Quality satisfaction înseamnă:

1. somn 
2. mâncare
3. concentrare
4. petrecerea timpului 

liber

5. conectare cu ceilalți
6. activitate fizică
7. timp de reflexie 
8. timp în care să nu 

facem nimic (down time)



Participare și facilitare 



Participare și facilitare 

Ziua 4 (05.08.2021):

1.  “Book creator” – https://bookcreator.com/
Cum sa aduci creativitatea in clasa ta utilizand
platforma bookcreator.com
Utilizand aceasta platforma poti combina
* texte, * imagini, * inregistrari audio si video 
Se obtin:  povesti interactive, portofolii digitale , 
proiecte stiintifice etc. 
Produsele rezultate se incarca pe platforma si
pot fi accesibile si altor elevi .

Introducere în Mindfulness 
https://www.youtube.com/watch?v=HmEo6RI4Wvs

link to our Bookcreator book

https://bookcreator.com/
https://www.youtube.com/watch?v=HmEo6RI4Wvs
https://read.bookcreator.com/yJcDWdB1ZncscfwYdYVbYPC9xa43/Tolzr8B_SUm0X_CohUfPFw


Participare și facilitare 

Ziua 4 (05.08.2021):
Relatii pozitive

Pe ce se bazeaza relatiile pozitive:
 Sa fii liber sa te exprimi
 Empatie si compasiune
 Incredere si siguranta
 Colaborare
 Sustinere reciproca
 Acceptarea diversitatii
 Sprijin reciproc
 Sa fii liber sa fii tu insuti
 Conflictele care pot aparea in mod natural sunt

rezolvate cu succes

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVZD
6mJzX4gOqvlvNg32xNfJZ0w4kxpwM

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVZD6mJzX4gOqvlvNg32xNfJZ0w4kxpwM


Participare și facilitare 

Ziua 4(05.08.2021):

Activitati practice pentru relevarea
punctelor forte ale  caracterului -HERO
- modelaj
- desen

6 virtuti si 24 puncte forte ale caracterului
VIACHARACTER.ORG
–test in limba romana
https://www.viacharacter.org/survey/account/register

https://www.viacharacter.org/survey/account/register


Participare și facilitare 

Ziua 4(05.08.2021):

Activitate practica EXQUISITE CORPSE 
- tehnica psihanalitica
5 foi pe care participantii trebuie sa
deseneze linii, forme abstracte, sa
scrie cuvinte etc; ele trec cate una de 
la un participant la altul
La final se obtine un set de 5 foi
care constituie baza colajului
Se alcatuieste o “poveste”



Participare și facilitare 

Ziua 4(05.08.2021):
După curs

Tibidabo si Arcul de Triumf



Participare și facilitare 

Ziua 5(06.08.2021):

Dezvoltarea abilităților de viață
Plan de educație pozitivă pentru școală
Aplicații practice

Aplicație pentru dezvoltarea 
abilităților de viață: 
Cum voi arăta eu in viitor?
Scrisoare către mine în viitor!

https://www.futureme.org/

https://www.futureme.org/


Participare și facilitare 



Participare și facilitare 

Ziua 5(06.08.2021):

Kinestezic art- statuile mobile făcute
din corpurile cursanților imitând
personaje, forme și linii din /pe baza
unor tablouri celebre: Picasso, E 
Degas, H Matisse, S Boticelli



Participare și facilitare 

Ziua 5 (06.08.2021):

Design an activity for your school
Fiecare școală participantă a
realizat și prezentat un proiect în
care a implementat tehnici și
exerciții propuse la curs pentru
acțiuni concrete de îmbunătățire a
stării de bine în școală și
dezvoltarea abilităților de viață.

Roundup of abilities acquired
Feedback și autoevaluarea participării la curs



Ziua 5(06.08.2021):

 Acordarea certificatelor de participare 



Ziua 6 (07.08.2021):

 Incursiune în cultura catalană 



Participare și facilitare 



Participare și facilitare 



Vă mulțumim pentru atenție!

,,Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia
Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”.
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