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OBIECTIVELE CURSULUI

 înțelegerea conceptului de psihologie

pozitivă în educație

 descoperirea și implementarea unor

noi metode și instrumente educaționale

 învățarea prin colaborare și lucrul în

echipă



TEME ABORDATE

Cursul a reprezentat o adevărată provocare. S-a pus accentul pe gândirea pozitivă, pe ideea de a găsi

tot timpul ceva pentru care să fim recunoscători, pe lucrul în echipă, pe creativitate, totul într-o strânsă

legătură cu relația dintre profesori și elevi. Printre temele abordate putem enumera:

• punctele forte ale caracterului

• educația valorilor

• reziliența

• conceptul de neuroplsticitate

• recompensele imediate

• stimulentele sociale

• monitorizarea progresului



METODE DE ÎNVĂȚARE

Implementarea metodelor de învățare folosite în acest curs au menirea de a crește stima de sine în

rândul elevilor, de a se cunoaște mai bine pe ei înșiși, dar și unii pe ceilalți, de a le crește motivația

pentru studiu. Dintre tehnicile de învățare prezentate amintim:

Borcanul fericirii (Happiness Jar)

Jurnalul recunoștinței (The Gratitude Journal)

Fereastra Johari (The Johari Window)

Activitățile cronologice (Timeline Activity)

Mandala

Body Scan



DE LA CURSURI...



EXPERIENȚA CULTURALĂ
Participarea la acest curs ne-a oferit posibilitatea de a descoperi Valencia și din punct de

vedere cultural. Am fost placut surprinse de amestecul de stiluri arhitecturale ale regiunii, de

armonia perfectă între trecut și prezent, între vechi și modern.



OBIECTIVE SURPRINSE DE 
CAMERA FOTO

Primăria Valenciei



Catedrala din Valencia



Plaza de Toros și
Estation del Norte 
(Gara de Nord)



Piața Centrală



OCEANOGRAFIC



BIOPARC



ȘI O EXPERIENȚĂ CULINARĂ: 
PAELLA



GRUPA I VĂ MULȚUMEȘTE 
PENTRU ATENȚIE!

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu 
reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și
Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.


