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Proiectul
Profesorii se confruntă adesea cu stres crescut, epuizare și sentimentul că sunt
copleșiți: provocări care necesită abordări structurate și holistice, astfel încât
educatorii să primească sprijinul pe care îl merită și să ﬁe ajutați să se bucure
de o stare de bine și de perspective superioare în carieră.
În acest scop, proiectul „Promovarea stării de bine a profesorilor prin
sprijinirea comportamentului pozitiv la nivelul întregii școli în educația
timpurie” (ProW), lansează o experimentare de politici care dorește să dezvolte
politici și practici bazate pe dovezi pentru a încuraja carierele și a dezvolta
capacitățile profesorilor care lucrează în cadrul educației și îngrijirii în domeniul
copilăriei timpurii (ECEC).
Aceasta implică proiectarea și
implementarea unei intervenții
structurate care va utiliza
Psihologia Pozitivă și sprijin
pentru comportamentul pozitiv
la nivelul întregii școli (SWPBS)
pentru a capacita și sprijini
profesorii. Procedând astfel,
proiectul dorește să construiască
o cultură școlară incluzivă
orientată spre pozitiv, în care toți
copiii,
precum
și
întreaga
comunitate școlară sunt apreciați
și respectați.

Scopuri
Îmbunătățirea atractivității profesiei didactice, ridicarea motivației
profesorilor, îmbunătățirea stării de bine, satisfacției la locul de
muncă și auto-eﬁcacității și reducerea nivelurilor de epuizare
(burnout).
Construirea unei culturi școlare incluzive orientată spre pozitiv, în
care toți copiii să ﬁe apreciați și respectați.
Enhance public authorities’ and ECEC settings’ capacity to support
and empower teachers.
Consolidarea capacității autorităților publice și a cadrului ECEC de
a sprijini și capacita profesorii.
Îmbunătățirea cunoștințelor din cercetare privind eﬁcacitatea
Psihologiei Pozitive și a SWPBS privind dezvoltarea profesională a
profesorilor și carierele profesorilor.
Înﬁințarea Observatorului european al stării de bine și carierei
profesorilor pentru a efectua cercetări continue și a dezvolta
politici pentru starea de bine a profesorului și dezvoltarea
profesională și a carierei sale.

Beneﬁciile
O echipă de antrenori externi care va dezvolta și furniza formare și
dezvoltare profesională pentru profesorii dvs.
Testări de teren pe toată durata proiectului cu antrenorat și
mentorat dedicat.
Acces la o platformă online care va conecta antrenori externi cu
echipa școlii dvs.
Acces la o aplicație de învățare mobilă care va oferi profesorilor
sfaturi practice și resurse de învățare pentru a-și gestiona mai bine
starea de bine și dezvoltarea abilităților sociale ale elevilor.
Participanții vor experimenta beneﬁciile implementării SWPBS care
conduc la îmbunătățirea culturii școlare, implicării elevilor,
reducerea indisciplinei, îmbunătățirea siguranței școlare,
gestionarea mai bună a comportamentelor inadecvate, relații mai
bune în contextul școlii și îmbunătățirea auto-eﬁcacității și stării de
bine a profesorilor.

