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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.

În perioada  2-9 IULIE 2021, a avut loc cursul de formare,,ProgressiveApproaches:Montessori, 

Waldorf, Reggio Emilia”’ in cadrul proiectului Erasmus Plus KA101-062657.  

În acest context, la Colegiul National Pedagogic Stefan Velovan , s-au identificat nevoia de 

comunicare  asertivă și nevoia de gestionare adecvată a emoțiilor, trăirilor și sentimentelor elevilor 

ca fiind puncte de intervenție ce necesită o îmbunătățire.

Soluția adoptată pe termen lung este participarea elevilor la  proiecte educaționale curriculare 

ofertate de profesori, aprobate de părinți, incluse în oferta curriculară a unității școlare și avizate de 

ISJ Dolj.În acest sens s-au desfășurat nenumărate activități promovare și  diseminare a proiectului .

Proiectul a fost promovat pe toată perioada desfășurării lui, amenajându-se spațiul de 

promovare, organizandu-se nenumărate activități în cadrul școlii și în parteneriat cu alte școli, 

instituții , asociații. 



AMENAJARE SPAȚIU ȘI PROMOVARE 

PROIECT



Parteneriat educațional 

„ABC-UL EMOȚIILOR- ABORDĂRI PROGRESIVE PRIVIND EDUCAȚIA 

ELEVILOR PRIN METODELE MONTESSORI, WALDORF, REGGIO EMILIA)” 

– încheiat în cadrul proiectului ERASMUS +”LEARNING IS FAN!”

PARTENERI

• C.N.P.  ”ȘTEFAN VELOVAN” CRAIOVA

• CJRAE Dolj - Cabinetul Școlar de Asistență Psihopedagogică din 

cadrul Colegiului Național Pedagogic „Ștefan Velovan“

Prof. Luminița Tudor

• Asociația de părinți a CNP „Ștefan Velovan”

Președinte, Gabriela Rădulescu

• Locul și perioada de desfășurare: CNPSV, an școlar 2021-2022

• Număr participanţi la proiect: 10 preșcolari, 80 elevi, 11 profesori, 

părinți și membri ai comunității



În cadrul parteneriatului au fost cuprinse activități ce și-au propus:
-creșterea gradului de autocunoaștere și autoreglaj în rândul preșcolarilor și școlarilor,

-creșterea nivelului de identificare corectă a emoțiilor proprii și ale altora în diverse contexte,

-dezvoltarea abilităților de analiză corectă a stărilor emoționale și a dorinței de implicare: AJUTĂ-MĂ SĂ FAC SINGUR!

-dezvoltarea de strategii comportamentale,

-creșterea coeziunii grupului,

-creșterea abilităților profesorilor implicați de a dezvolta și derula programe de consiliere adresate preșcolarilor și elevilor școlii.

•INFORMAŢII DESPRE APLICANT



Locul și perioada de desfășurare: CNPSV, an școlar 2021-2022

Număr participanţi la proiect: 10 preșcolari, 80 elevi, 11 profesori, părinți 

și membri ai comunității

Activități propuse și realizate:

1. Titlul activităţii: - Cum învăț,distrându-mă? – întâlnire cu un consilier școlar- prof.

Luminița Tudor

Data/perioada de desfăşurare: noiembrie-decembrie 2021

Locul desfăşurării: sala de clasă

Descrierea pe scurt a activității: Activitatea se va desfășura folosind materiale de

comunicare diferite- joc de comunicare emoțională având ca scop descoperirea unor

metode de învățare distractive, urmând modelele Montessori, Waldorf, Regio

Emilia.urmărind instrucțiunile atașate

2. Titlul activităţii: - Mă joc-învăț- mă distrez! – activitate educativă

Data/perioada de desfăşurare: ianuarie-februarie 2022

Locul desfăşurării: sala de clasă:

Desfășurarea de activități educative elaborate pe metodele Montessori,

Waldorf,Regio Emilia

3. Titlul activităţii: - ”Cea mai harnică echipă!”- participarea elevilor și profesorilor

implicați în proiect la amenajarea și înfrumusețarea spațiului educațional



ROATA EMOȚIILOR-întâlnire cu un consilier școlar

Să învățăm să înțelegem și să  ne gestionăm 

emoțiile!



Mă joc-învăț- mă distrez! – activități educative 

desfășurate în cadrul orelor de curs



Relația familie - școală
”MAMI, TATI, ÎNVĂȚ ÎMPREUNĂ CU TINE!”

Activitate desfășurată împreună cu părinții

”Cea mai harnică echipă!”-

participarea elevilor,părinților acestora și 

profesorilor

implicați în proiect la amenajarea și

înfrumusețarea spațiului educațional.

Data/perioada de desfăşurare:martie- aprilie

2022

Locul desfăşurării: curtea școlii

Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți,

reprezentanți ai comunității etc.

Descrierea pe scurt a activității: Activitate

de amprentarea a spațiului destinat

experimentării. Crearea de echipe de lucru ce

vor trece la amenajarea spațiului de joacă cu

diferite forme educative menite să stârnească

curiozitatea, bucuria și dorința de a

experimenta a copiilor.



SUNTEM O ECHIPĂ! EXPERIMENTĂM ȘI FACEM LUCRURI MINUNATE 

ÎMPREUNĂ!



CONCLUZII

Există o corelație pozitivă între starea de bine a copiilor și

implicarea lor în activități formale și nonformale, atât în școală, cât

și în comunitate.

Starea de bine a elevilor influențează relațiile cu colegii, cu

profesorii, cu familiile lor, manifestându-se îmbunătățiri în

atitudinea lor prosocială, colaborativă și comportamentală.

Elevii care evidențiază o stare de bine ridicată sunt mai disciplinați,

atenți la ore si mai implicați în activitățile culturale, recreative sau

sportive.

Starea de bine a elevilor în școală este un indicator al succesului

tinerilor în viață, în familie și în societate;

Educația, sub toate formele sale, nu trebuie să mai ignore acest

indicator al stării de bine al elevului și al profesorului în școală,

acesta fiind un factor care stă la baza unor școli moderne, de

succes și performante.


