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Starea de bine în educație
Starea de bine este un indicator al calității vieții și în
funcție de durata și intensitatea stării de bine putem să
caracterizăm modul în care existența noastră ca ființe
umane este de o calitate mai bună sau mai puțin bună.

De ce depinde starea noastră de bine?
• 50% este ereditate, ține de moștenirea genetică;
• 10% este determinată de condițiile de viață, de
factorii externi, de evenimentele anterioare;
• 40% ține de acțiunile individuale, de ceea ce faci. În
acest ultim rând stă tot secretul, rezolvarea, soluția!

STAREA DE BINE SE ÎNVAȚĂ, SE DEZVOLTĂ, SE EXERSEAZĂ!



Activitatea 1
CE MĂ FACE FERICIT?

 Timp: 5 minute

 Scop: promovarea stării de bine la nivelul colectivului didactic pentru
îmbunătățirea rezultatelor școlii pe ansamblu, crește calitatea actului didactic,
mărește atractivitatea față de această profesie, reduce stresul și crește eficiența
profesională.

 Execuție: Toată lumea stă într-un cerc, iar instructorul spune: „Intrați în cerc dacă 
declarația mea se aplică pentru dvs.:

 Cine iubește sportul? 
 Cine cântă?
 Cine a fost pe Whatsapp ieri seara târziu?

 Cine este încântat de acest atelier?

 Cine este îndrăgostit?
 Cine este nesigur uneori

 Cine face uneori un duș de jumătate de oră? 
 Cine este trist uneori?

 Cine se simte astăzi fericit? 
 Cine este cel mai puternic de aici?



Activitatea 2
TOȚI PENTRU UNUL ȘI UNUL PENTRU TOȚI

 Timp: 20 minute

 Scop: Promovarea stării de bine în clasă prin aderarea la o identitate comună,
pentru obținerea unui act educațional eficient, integru, echilibrat cu
rezultate deosebite asupra copiilor atât sub aspect intelectual, cât și în ceea
ce privește personalitatea lor

 Sarcină: Crearea unui LOGO de grup

 Execuție: Se formează 3 grupuri de lucru. Fiecare grup își va desemna un
președinte, un ministru și un purtător de cuvânt. În cadrul fiecărui grup se vor
purta discuții cu privire la design-ul Logo-ului.

 PREȘEDINTELE: va alege varianta Logo-ului

 MINISTRUL: va prezenta modul de promovare a Logo-ului

 PURTĂTORUL DE CUVÂNT: va disemina activitatea grupului în fața celorlalți.

 MEMBRII: vor realiza grafica, design-ul și scrierea Logo-ului.



Activitatea 3
ÎN CĂUTAREA FERICIRII – poveste terapeutică

 Timp: 10 minute

 Scop: Promovarea stării de bine la nivelul copiilor asigură dezvoltarea premizelor
pentru dezvoltarea unor cetățeni responsabili, conștienți de calitățile și limitele
proprii, care se vor integra cu bine în realitatea socială oferită de societatea
contemporană.

 Sarcină: Poveste terapeutică

 Execuție: Se citește conținutul poveștii, după care se dau următoarele teme de 
reflecție:

CE ÎI POATE ÎNVĂȚA PE COPII ACEASTĂ POVESTE?

CE ÎI POȚI ÎNTREBA PE COPII?





Activitatea 4
Meditația – beneficiu pentru minte
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