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Abstract
Doctoral research project aims to promote childrens’ personal and social development in
Romanian formal and informal educational system. First of all, it will be outlined European
educational politics framework in this area and it will be reviewed some researches about
benefits of this kind of programmes. Finally, we will display briefly the research design
with its terms of reference and stages.
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1. Cadrul politicilor educaţionale europene ale programelor de
dezvoltare socială şi personală
Politica de dezvoltare socială şi personală: Dezvoltarea socială şi personală
este un aspect fundamental al educaţiei complete al copilului. Vizează în mod
esenţial dezvoltarea abilităţilor de viaţă. Se consideră că toate aspectele experienţei
copilului acasă, la şcoală sau în afara şcolii contribuie la dezvoltarea personală şi
socială.
Scopul: Scopul comunităţii şcolare este de a asigura pregătirea copiilor pentru
succes – pentru viaţă. În mod special, obiectivele programelor de dezvoltare
personală şi socială se centrează pe capacitarea copiilor să:
- aibă o imagine pozitivă adecvată asupra lor înşişi, asupra altora şi a nevoilor
lor;
- dezvolte abilităţi de viaţă care să le permită participarea fericită, eficientă şi
securizantă în societate;
- exploreze şi evalueze valorile şi să conştientizeze că acestea afectează
gândurile şi acţiunile;
- îşi asume responsabilitatea crescută pentru propriile vieţi.
Conţinutul: Programele de studiu desemnate să dezvolte cunoştinţe, deprinderi
şi aptitudini vor viza atingerea a două rezultate integrate:
1. dezvoltare personală prin conştiinţă şi stimă de sine;
2. dezvoltare socială prin relaţii interpersonale şi raportul independenţăinterdependenţă.
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Problemele cheie care apar în toate programele sunt: ● agresivitatea; ●
incluziunea socială; ●cetăţenia. Programele se vor focusa pe dezvoltarea abilităţilor
cheie de: ● rezolvare de probleme; ● lucrul cu ceilalţi.
Metodologie: O varietate largă de strategii de predare sunt implicate. Se pune
accent pe învăţarea activă sau experenţială folosind, ori experienţa actuală a
copiilor, ori exprerienţele create de profesor cu un anume scop. Încurajarea copiilor
să reflecteze asupra experienţei pentru a dezvolta conştientizarea şi înţelegerea este
un element crucial al metodologiei. De asemenea se evidenţiază învăţarea bazată pe
activitate, cu discuţie şi ascultare, componente cheie ale comunicării.
Elemente din programele de dezvoltare personală şi socială se întâlnesc în
curriculumul formal al unor ţări din Europa, în special de filieră anglo-saxonă.
Astfel domeniul educaţiei cetăţeneşti sau civice (care are atingeri cu dezvoltarea
socială) a fost deja stabilit ca parte a ştiinţelor socio-umane în multe ţări, cum ar fi
Franţa şi Olanda. Există un interes pentru acest domeniu, ce a dus la introducerea
unor cursuri de cetăţenie în ţările vorbitoare de limbă engleză din Commonwealth,
din Europa amintindu-le pe cele din Regatul Unit şi anume Anglia, Irlanda şi ţara
Galilor. Acest interes se datorează evoluţiilor în plan intern, cum ar fi scăderea
numărului de persoane ce îşi exprimă dreptul de vot sau unor factori externi, cum
ar fi intervenţia studiilor despre cetăţenie ale Asociaţiei Internaţionale pentru
Evaluarea Achiziţiilor Educaţionale (IEA). În ţările Commonwealth iniţiativa
”Descoperirea democraţiei” a făcut obligatoriu studiul cetăţeniei pentru toţi copiii
de la jumătatea ciclului primar la ciclul liceal (9-18 ani). Din 1999, copiii au
început să studieze despre democraţie şi cetăţenie şi sunt examinaţi în fiecare an
pentru a-ţi testa cunoştinţele de istorie şi funcţionarea instituţiilor democratice ale
statului. Se studiază astfel subiecte ca drepturile omului, diversitatea şi incluziunea,
participarea activă, rolul instituţiilor şi puterilor în stat, cât şi complexitatea
schimbărilor sociale rapide. La nivel pragmatic, studiile tind să accentueze formele
participative de învăţare şi implicarea activă a copiilor şi tinerilor în problemele
publice reale. Cetăţenia este privită ca un instrument de coeziune socială şi
angajare civică şi face parte din curriculum, în ţări ca Olanda, Irlanda, Ungaria şi
Anglia.
Anglia a introdus un modul cuprinzător de educaţie personală, socială şi de
sănătate începând cu ciclul primar. Există un cadru curricular naţional ce stabileşte
standardele, dar detaliile de conţinut şi metodologie sunt lăsate la latitudinea
şcolilor. Scopul acestei forme de educaţie este cunoaşterea de către copii a
diferenţei dintre bine şi rău, luarea în considerare a unor dileme simple, sociale şi
morale, învăţarea prin cooperare, capacitatea de a recunoaşte lucrurile care le plac
şi displac şi justificarea opiniilor, definirea şi gestionarea emoţiilor şi evitarea
agresivităţii.
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Educaţia personală, socială şi de sănătate în Irlanda îşi propune să ajute copiii în
dezvoltarea unui sentiment de responsabilitate socială, de angajament faţă de
cetăţenia activă şi participativă şi de apreciere a stilului democratic de viaţă. De
asemenea permite respectarea diversităţii umane şi culturale şi înţelegerea naturii
interdependente a lumii.
Educaţia personală şi socială în ţara Galilor este un element obligatoriu al
curriculumului de bază pentru toţi copiii începând din septembrie 2003.
În Olanda la disciplina ”Orientări în umanitate şi lume” sunt incluse subiecte
precum capacitatea de a face faţă situaţiilor dificile şi comportament sănătos.
Domeniile cros-curriculare
Elemente de conţinut specifice Programelor de dezvoltare personală şi socială
se întâlnesc şi în cadrul domeniilor cros-curriculare ale sistemelor educaţionale din
diverse ţări europene. Educaţia, în mod constant, trebuie să acorde atenţie noilor
topici şi domenii de interes social, cum ar fi aspecte de înţelegere şi comunicare
internaţională, educaţie pentru lumea profesiilor, tehnologia informaţiilor, educaţie
pentru sănătate şi ecologică. În consecinţă, curriculumul din multe ţări completează
disciplinele obligatorii şi opţionale cu studii cros-curriculare. Ele sunt cunoscute în
Anglia ca abilităţi cheie sau competenţe de gândire, ca obiective cros-curriculare în
Ungaria şi Olanda, ca probleme cheie în Irlanda, ca teme cros-curriculare în
Spania, ca cerinţe comune în Ţara Galilor. Reprezintă abilităţi obligatorii constând
într-un set de categorii importante, interrelaţionate, ce stau la baza învăţării în toate
disciplinele şcolare. În cele mai multe ţări competenţele le includ pe cele
comunicare, de lucru cu numerele, tehnologiile informaţionale, abilităţile sociale
personale şi interpersonale (relaţiile cu ceilalţi, îmbunătăţirea propriei învăţări şi
performanţe, stimularea muncii independente, a deprinderilor de gândire şi
rezolvare de probleme). În alte ţări vizează educaţia morală, educaţia pentru mediu,
carieră şi lumea profesiunilor, educaţia culturală şi multiculturală cu dimensiunea
spirituală, deprinderile motrice şi fizice, educaţia pentru pace, pentru egalitatea de
şanse, educaţia pentru sănătate fizică şi mentală.
Facem o trecere în revistă a domeniilor cros-curriculare din diverse ţări
europene ce au atingere cu obiectivele şi conţinuturile unor Programe de dezvoltare
personală şi socială.
 Anglia – educaţie personală, socială şi de sănătate şi competenţele cheie
transferabile, educaţie cetăţenească şi educaţie pentru dezvoltare durabilă;
 Franţa – competenţe relevante pentru atitudinile copilului;
 Germania – studii de sănătate şi mediu şi tratarea naturii şi a propriului
corp într-un mod responsabil; perspectiva culturală specifică unei ţări sau regiuni
combinată cu perspectiva internaţională;
 Ungaria – integrare europeană;
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 Olanda – folosirea unei diversităţi de strategii de învăţare, de creare a
propriei imagini, de comportament social;
 Spania – educaţie morală, pentru pace, pentru sănătate, pentru egalitate de
şanse;
 Suedia – Programul ”Despre aceasta trebuie să vorbeşti”, de combatere a
rasismului şi focusarea pe o societate multiculturală;
 Ţara Galilor – abilităţi de comunicare, de rezolvare de probleme, de
creativitate şi educaţie personală şi socială
Competenţele cheie transferabile
O tendinţă importantă este deplasarea accentului către abilităţile de gândire,
creativitate şi promovare a învăţării independente. Altă evoluţie este dată de
evidenţierea competenţelor personale şi interpersonale sau sociale care sunt
dezvoltate prin Programele de educaţie personală, socială şi de sănătate, dar
reprezintă şi componente ale proceselor de învăţare la toate disciplinele, de
exemplu atunci când elevii lucrează în pereche sau în grup.
În Anglia, de exemplu, rezolvarea de probleme, îmbunătăţirea propriei învăţări
şi performanţe, lucrul cu ceilalţi sunt cuprinse în Curriculumul Naţional revizuit în
2000 şi denumite ca deprinderi cheie cuprinzătoare. Abilităţile de gândire
(procesare a informaţiei, argumentare, interogare, gândire creativă şi evaluare)
ajută copilul în a se concentra pe ”a şti cum” la fel de bine ca şi pe ”a şti ce”, deci a
învăţa cum să înveţe.
Miniştrii celor 16 landuri germane au recomandat şcolilor să dezvolte abilităţile
creative ale copiilor, capacitatea de învăţare independentă, gândirea critică şi
învăţarea din propria experienţă.
Curriculumul pentru Ciclul Primar elaborat în 1999 în Irlanda are la bază o
filosofie pedagogică ce acordă importanţă egală conţinuturilor, dar şi proceselor de
învăţare. În mod crucial, se admite că elevii învaţă în moduri diferite. Curriculumul
cuprinde pentru fiecare disciplină o descriere amănunţită a conţinuturilor şi
rezultatelor ce trebuie obţinute, dar şi o gamă largă de modalităţi de învăţare.
Curriculumul primar prevede o relaţie particulară între achiziţionarea de cunoştinţe
şi dezvoltarea de concepte, deprinderi şi atitudini. Conceptele şi abilităţile sunt
dezvoltate prin explorarea conţinuturilor. O importanţă deosebită este acordată
abilităţilor de a interoga, de a analiza, de a investiga, de a gândi critic, de a rezolva
probleme, de a interacţiona eficient cu alte persoane.
În Olanda, şcolile primare dezvoltă abilităţile sociale, culturale şi fizice, inclusiv
pe cele de exprimare personală, ascultare activă, munca independentă şi rezolvarea
de probleme (independentă sau în grup). Documentul Revizuit privind Educaţia
Primară, din 1998, afirmă că ”educaţia primară trebuie să asigure dezvoltarea
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continuă a copiilor” prin competenţele cognitive, sociale, emoţionale, fizice şi
creative.
Şcolile suedeze au drept principiu de bază utilizarea diverselor strategii de
predare pentru a satisface nevoile individuale ale copiilor. În Ţara Galilor
deprinderile de rezolvare de probleme, creative, abilităţile sociale şi personale sunt
incluse în curriculum prin denumirea de ”cerinţe comune”.
2. Cercetări privind beneficiile dezvoltării la copii a abilităţilor sociale,
emoţionale şi de comportament
Beneficiile cheie ale formării abilităţilor sociale, emoţionale şi de
comportament includ:
Succes educaţional şi profesional mai mare
 Cercetările asupra inteligenţei emoţionale au adus o perspectivă
mai largă asupra inteligenţei, incluzând aspectele personale şi sociale. S-a
demonstrat că aceste competenţe emoţionale şi sociale influenţează mai puternic
succesul personal, profesional şi şcolar decât abilităţile cognitive, de aceea trebuie
să ocupe un rol central în curriculumul şcolar, pentru a creşte eficienţa acestuia. A
învăţa din acest domeniu înseamnă a îmbunătăţi şansele de viaţă şi educaţionale
[Goleman, 1996].
 Programele de însuşire a competenţelor sociale şi emoţionale s-a
arătat că au o gamă largă de beneficii educaţionale, incluzând îmbunătăţirea
frecvenţei şcolare, a motivaţiei şi moralului [Durlak, 1995, 1997; Biroul General de
Contabilitate al Guvernului SUA, 1995].
 Creşterea importanţei competenţelor sociale şi emoţionale în
domeniul muncii şi profesiilor cu accent pe munca în echipă, comunicarea,
abilităţile manageriale [Goleman, 1998; Weinsinger, 1998].
Îmbunătăţiri ale comportamentului
Multe sinteze ale programelor evidenţiază îmbunătăţiri la nivelul
comportamentului. Într-o trecere în revistă sistematică, Wells [Wells, 2002]
identifică programele ce promovează sănătatea mentală în şcoli şi includ
problemele comportamentale. Se concluzionează că anumite programe din SUA au
efecte clare şi pozitive asupra comportamentului. Programele de success implică
învăţarea competenţelor emoţionale şi sociale şi se focusează pe mediul şcolar în
ansamblu şi nu doar asupra comportamentului.
 O sinteză comprehensivă asupra intervenţiilor desemnate să
prevină problemele comportamentale din copilărie [Marshall şi Watt, 1999] că 11
programe ce au fost create pentru a însuşi competenţe sociale erau eficiente în
scăderea problemelor timpurii de comportament.
Incluziune crescută
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Predarea şi învăţarea competenţelor sociale şi emoţionale se consideră că joacă
un rol activ în facilitarea incluziunii copiilor cu dificultăţi. De exemplu, două
proiecte care învaţă copii cu CES tipuri de abilităţi utile pentru adaptarea mai
uşoară în clasă, pentru autocontrolul propriului comportament, în acelaşi timp cu
ajutarea colegilor pentru tolerarea mai uşoară a acestor comportamente, susţin
pozitiv eforturile de integrare. [Rogers, 1994; Epstein şi Elias, 1996].
Îmbunătăţirea învăţării
 Unele emoţii (cum ar fi tristeţea şi furia) pot bloca învăţarea, în
timp ce altele (cum ar fi sentimentul de bunăstare sau senzaţia de securizare şi
valorizare) promovează şi încurajează învăţarea. De aceea, a învăţa gestionarea
emoţiilor poate susţine învăţarea [Greenhalgh, 1994].
 Emoţiile sunt esenţiale pentru raţionalizare: avem nevoie de ele
pentru a gândi clar, a stabili priorităţi şi a planifica, de aceea trebuie să ajutăm
oamenii în gestionarea emoţiilor pentru a învăţa mai eficient. Există evidenţe care
arată că procesele cognitive necesită inputuri din partea emoţiilor pentru a fi
eficiente. Oamenii nu pot gândi clar când sunt dominaţi de emoţii puternice, în
special de cele negative [Weissberg şi Elias, 1993]. De asemenea cercetări recente
arată că procesele emoţionale şi sociale sunt în mod fundamental inseparabile de
cele cognitive sugerează că emoţiile ajută în stabilirea priorităţilor, în procesul
dezional, anticiptiv şi de planificare [Mayer şi Salovey, 1997],. Emoţiile se
ataşează rezultatelor pentru a decide alegerea lor, altfel toate deciziile ar putea
părea la fel de valide.
Coeziune socială sporită, creşterea capitalului social
 Există o acceptare crescută a emoţiilor ca o parte importantă a
vieţii publice şi private, de aceea cu toţii trebuie să devenim mai abilitaţi în acest
domeniu pentru a fi mai eficienţi în comunitate şi la locul de muncă.
 Schimbările în societate şi aşteptările implicate de provocările
complexe necesită competenţe emoţionale şi sociale.
 Cercetările aduc în lumină tipurile variate de neglijenţă şi abuz.
Ele sunt exacerbate de eşecul familiei extinse şi a comunităţilor ce reduc suportul
pentru familia nucleară, de ratele crescute ale divorţurilor şi consecutiv al familiilor
monoparentale. Această siuaţie a condus la o restructurare a concepţiilor că
responsabilitatea dezvoltării emoţionale şi sociale aparţine în exclusivitate
părinţilor, către implicarea altor instituţii, organizaţii şi contexte sociale.
Îmbunătăţirea sănătăţii psihice [Wells, 2002]
 Cercetările demonstrează că şi copiii suferă de un nivel
surprinzător de mare de probleme psihice, mult mai multe decât au fost suspectate
în trecut, de aceea ideea unei copilării inocente şi neperturbate este considerată un
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mit. Nu este clară creşterea incidenţei tulburărilor psihice la copii, însă se constată
creşteri reale specifice în rata suicidului şi a autoagresiunii la copii şi tineri.
 Studiile longitudinale consideră că acei copii cu probleme
emoţionale şi comportamentale sunt predispuşi la tulburări psihice în viaţa de adult,
la excluziune şcolară, la comportament antisocial, probleme maritale sau abuz de
alcool sau droguri. Din contră, cei cu nivele înalte de competenţe emoţionale şi
sociale se descurcă mai bine în şcoală, la muncă şi în viaţa personală. Dezvoltarea
competenţelor emoţionale şi sociale şi stării de bine pot reduce problemele din
sfera sănătăţii mintale la copii, cum ar fi depresia, anxietatea, suicidul, tulburările
alimentare şi stresul.
 Se constată o creştere masivă a folosirii şi disponibilităţii
drogurilor ilegale, în mod special printre copii şi adolescenţi. Copiii trebuie învăţaţi
să facă faţă problemelor emoţionale pe care drogurile le pot cauza, să reziste
presiunii grupului de a le consuma şi să găsească alternative la droguri pentru a
face faţă stresului şi pentru a se distra.
3. Repere metodologice
Pentru clarificarea problematicii propuse se vor atinge următoarele obiective
generale de lucru:
1. Identificarea elementelor de filosofie şi politică educaţională ce stau la
baza acestor tipuri de programe;
2. Integrarea programelor în standardele educaţionale internaţionale în
general şi a celor europene în special, respectiv în raportarea la
competenţele cheie transferabile;
3. Documentarea privind stadiul cunoaşterii curriculare la nivel european;
4. Relevarea principalelor cercetări asupra beneficiilor dezvoltării
competenţelor emoţionale şi sociale;
5. Evaluarea competenţei emoţionale şi sociale: abordări şi instrumente;
6. Elaborarea de curriculum şi designul de programe de dezvoltare
personală şi socială: tipuri şi categorii de programe;
7. Desfăşurarea practică de module de dezvoltare personală şi socială
pentru copii – observaţie sistematică, interviu tip focus-grup şi studii
de caz;
8. Extragerea rezultatelor şi concluziilor într-un ghid de bune practici.
Etapele cercetării:
a. Alegerea, definirea temei de cercetare şi trecerea în revistă a literaturii
de specialitate;
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-

Identificarea stadiului cunoaşterii în domeniul dezvoltării personale şi
sociale pentru copii, în Europa şi în lume;
- Nivelul dezvoltării practicilor de educaţie socială şi emoţională şi raportul
cu curriculumul formal în plan internaţional, cu accent pe ţările anglosaxone;
- Raportarea acestui tip de educaţie la filosofia şi politicile educaţionale
existente în diverse ţări; intregrarea în ansamblul curentelor şi orientărilor
din pedagogia contemporană;
- Trecerea în revistă a cercetărilor privind beneficiile programelor de
învăţare socială şi emoţională;
- Prezentarea unor modele internaţionale de bune practici în domeniu:
Organizaţia CASEL şi Programul SEL (SUA) şi Programul SEAL (Marea
Britanie);
- Articularea acestor forme de învăţare şi programe cu sistemul românesc de
educaţie formală;
- Integrarea unor Programe de dezvoltare personală şi socială pentru
educatori în cadrul componentei de formare a formatorilor;
b. Formularea scopului, obiectivelor şi ipotezelor cercetării
SCOP: investigarea beneficiilor şi designului unor tipuri variate de programe de
dezvoltare personală şi socială pentru copii în cadrul educaţiei nonformale şi
articularea cu sistemul educaţional formal în vederea dobândirii coerente a
competenţelor sociale şi emoţionale
OBIECTIVE:
- Definirea unui cadru structural şi funcţional în care se situează educaţia
socială şi emoţională pe plan naţional şi internaţional;
- Construirea de strategii şi programe educaţionale de formare a
competenţelor sociale şi emoţionale;
- Propunerea de module educaţionale de dezvoltare personală şi socială în
curriculum-ul la decizia şcolii sau în alte forme de educaţie nonformală;
- Desfăşurarea unor module practice de educaţie socială şi emoţională cu
copii între 6-12 ani;
- Stabilirea unor cadre organizatorice şi repere de observare spontană a
comportamentelor şi avantajelor învăţării sociale şi emoţionale cu
construirea unui protocol de observaţie sistematică;
- Investigarea opiniilor familiei privind oportunitatea programelor de
dezvoltare personală şi socială pentru copii prin metoda focus-grupului;
- Identificarea nevoilor actuale sistemului educaţional românesc la care
răspund programele de dezvoltare personală şi socială;
PROBLEMA
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-

Atractivitatea din ce în ce mai scăzută a programelor şcolare formale,
susţinută de tendinţa din ce în ce mai îngrijorătoare de părăsire timpurie a
şcolii de către elevi;
- Predominanţa aspectelor informaţionale într-o cantitate copleşitoare în
defavoarea formării de competenţe şi abilităţi de viaţă;
- Incidenţa din ce în ce mai crescută a tulburărilor comportamentale şi de
natură psihologică şi a deficitelor educaţionale la copii şi adolescenţi, cât şi
adresabilitatea crescută în programe terapeutice a adulţilor;
- Flexibilitatea scăzută în mutaţiile pe piaţa muncii facilitată de formarea
insuficientă a competenţelor cheie ce stau la baza oricărei profesii;
- Creşterea numărului cazurilor de agresivitate şi conflict între elevi sau
elevi şi cadre didactice în mediul şcolar;
Deşi cercetarea porneşte de la nişte probleme, fapte, situaţii prezente în
sistemul educaţional sau social românesc, ea îşi propune în acelaşi timp să caute
fapte, adică să studieze posibilele relaţii şi influenţe pe care le-ar putea avea
programele de dezvoltare personală şi socială asupra chestiunilor problematice
expuse mai sus.
IPOTEZA:
- Programele de dezvoltare personală şi socială oferă informaţii cheie
explicite despre competenţele şi abilităţile emoţionale şi sociale deficitare
ale copiilor ce se vor manifesta şi eventual acutiza pe termen lung în
absenţa oricăror intervenţii;
- Programele sunt utile pentru evoluţia viitoare a profesioniştilor şi
cetăţenilor activi din perspectiva părinţilor;
- Programele oferă soluţii de intervenţie şi antrenament pentru exersarea
abilităţilor de viaţă, sociale şi emoţionale;
c. Designul şi metodologia folosită
Studiul se va desfăşura pe o perioadă aproximativă de doi ani cu desfăşurarea
unor module consecutive de dezvoltare personală şi socială pentru copii, cu o
durată de 10-12 sesiuni săptămânale. O serie de copii va participa într-un program
mai aprofundat format din 2-3 module, iar 4-5 serii vor urma un singur modul
similar.
Structura studiului va de natură longitudinală pentru un nucleu de copii ce va
participa pe termen lung în module din ce în ce mai avansate şi de natură
transversală pentru seriile care vor participa la un singur modul la momente
temporale definite.
Cercetarea va fi una calitativă-aplicativă şi va avea două componente: una de
observare spontană a comportamentului copiilor în timpul desfăşurării efective a
programelor şi una de conducere a focus-grupului cu părinţii după fiecare serie.
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Pentru copii cu cerinţe educative speciale se vor realiza 1-2 studii de caz pentru
identificarea evoluţiei simptomatologiei sau problematicii specifice în urma
participării la astfel de programe.
Colectarea şi înregistrarea datelor în urma observării se va face prin însemnarea
de notiţe scrise, cât şi prin mijloace audio-vizuale la fiecare sesiune de dezvoltare
personală. Şedinţele de focus-grup vor fi şi ele înregistrate audio-video şi vor fi
ghidate de un protocol.
La sfârşitul desfăşurării fiecărui modul se vor nota şi sintetiza toate problemele
apărute pe parcursul derulării activităţi şi posibilele modalităţi de corecţie.
Interpretarea calitativă (logico-hermeneutică) se va face după fiecare etapă de
desfăşurare a modulelor, cât şi în final, în mod sintetic, încercându-se clasificarea
problematicii pe categorii-repere, identificarea posibilelor puncte de pătrundere în
curriculumul formal şi chestiunile conexe apărute la nivel pragmatic în ansamblul
intervenţiei educative.
d.
Stabilirea lotului de subiecţi
Subiecţii cercetării vor fi reprezentaţi de 5-6 serii a câte 15 copii
(aproximativ 100 copii în total) care vor participa direct în programe modulare de
dezvoltare personală şi socială şi respectiv 100 de părinţi (cu condiţia că la focusgrup va participa minim un părinte). Copii vor avea vârste între 6-12 ani, de ambele
sexe, de la şcoli diferite şi clase diferite din municipiul Iaşi, în care vor fi incluşi şi
2-3 copii cu cerinţe educative speciale pe serie. Părinţii vor fi din mediul urban, de
ambele sexe, dar cu o prezenţă feminină dominantă (având în vedere că mamele se
implică mai mult în educaţia copiilor, în general), au într-o proporţie mare studii
superioare şi un standard socio-material mediu sau peste medie.
e. Prezentarea instrumentelor folosite
Instrumentul pentru observarea calitativă va fi un protocol orientativ de
observare ce urmează a fi testat în practică cu privire la completitudinea şi eficienţa
şi prezentat în final ca Protocol de observare sistematică a sesiunilor de învăţare
socială şi emoţională. Grila de observaţie va cuprinde indicatori precum:
potenţialul de lider, integrarea în grup, gradul de participare (activism) în
rezolvarea de probleme, capacitatea de elaborare a unor soluţii inovative,
capacitatea de a pune în practică soluţia cea mai simplă şi rapidă, capacitatea de
menţinere a efortului şi atenţiei concentrate în sarcină, prezenţa conduitelor
submisive (dependente), entuazismul şi implicarea în sarcină, capacitatea de
comunicare în vederea rezolvării sarcinii, toleranţa la frustrare şi capacitatea de
cooperare şi acceptare a proximităţii fizice.
Pentru focus-grup şi studiul de caz se vor folosi ghiduri orientative ce vor fi şi
ele pretestate şi îmbunătăţite în urma desfăşurării activităţilor practic-aplicative.
Focus-grupul cu părinţii va viza, în principal, următoarele aspecte: oportunitatea
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desfăşurării programelor de dezvoltarea personală şi socială, beneficiile pentru
copil, familie şi comunitate, variante posibile de organizare şi desfăşurare,
modalităţi de implicare a părinţilor şi raportul cu ansamblul influenţelor educative.
f.
Analiza şi interpretarea rezultatelor
Se va face analiza de conţinut a protocoloalelor de observare, a ghidurilor
de
focus-grup
şi
studiu
de
caz
şi
se
va
verifica
confirmarea/infirmarea/neconfirmarea ipotezelor.
g.
Concluzii şi discuţii asupra rezultatelor obţinute
Se vor trage concluzii în urma analizei şi interpretării rezultatelor, vizând
următoarele aspecte:
- Valorile şi conţinuturile inculcate în programele de dezvoltare personală şi
socială;
- Metodologia şi resursele necesare;
- Integrarea acestui program în ansamblul intervenţiilor educative, fie
formale, fie nonformale;
- Elemente de planificare, organizare şi desfăşurare a programelor;
- Formarea formatorilor şi oportunitatea programelor de dezvoltare
personală pentru cadre didactice;
- Iniţiative de implicare a părinţilor;
- Chestiuni de educaţie diferenţiată, interculturală şi de incluziune;
- Modalităţi de evaluare a progresului copiilor şi de monitorizare a eficienţei
şi impactului programului;
- Identificarea beneficiilor în plan academic, al îmbunătăţirii
comportamentului, al creşterii incluziunii, coeziunii sociale şi potenţialului
capitalului uman.
h.
Limite ale cercetării şi direcţii viitoare de analiză
La acest moment se vor trece în revistă limitele cercetării, punctele insuficient
abordate, corelaţiile şi inconsistenţele cu aplicaţia practică, cât şi direcţiile viitoare
de studiu şi cercetare. În planificarea de perspectivă a cercetării, am luat în
considerare demersurile ulterioare de continuat în domeniul educaţiei sociale şi
emoţionale, cum ar fi:
- Investigarea printr-un studiu experimental a beneficiilor învăţării sociale şi
emoţionale pentru copil şi comunitate;
- Elaborarea unui curriculum de dezvoltare personală şi socială pentru
profesori, ca parte a formării iniţiale (eventual integrat în modulul
psihopedagogic);
- Formarea formatorilor: crearea unor specializări în domeniul ştiinţelor
educaţiei şi sociale pentru predarea educaţiei sociale şi emoţionale.
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4. Originalitatea şi natura inovatoare a proiectului
Perspectiva inovatoare a proiectului este dată de experienţa inedită pentru
România, în sensul propunerii dezvoltării personale şi sociale ca parte a
curriculumului formal şi stimularea constituirii unor structuri educaţionale de tip
nonformal care să se focuseze pe formarea competenţelor emoţionale şi sociale. Un
alt punct forte cu caracter original este organizarea acestor programe începând de la
vârste fragede (nivelul educaţiei timpurii şi al ciclului primar al şcolarităţii), fiind
convinşi că intervenţia va fi mai eficientă cu cât vârsta va fi mai mică. Inovatoare
este şi abordarea sistemică a acestor programe prin implicarea întregii comunităţii
educaţionale (şcoală, familie, context social), pentru toate nivelele de formare şi
pornind de la configuraţia individualizată sau de grup mic până la lucrul în echipă a
factorilor de intervenţie educativă din jurul fiecărui copil.
De asemenea are aspect de noutate şi luarea în considerare a ansamblului
intervenţiilor educaţionale pentru implementarea acestor tipuri de programe:
 formarea formatorilor ce vor livra conţinuturile şi care solicită o
specializare în domeniul socio-uman (cu precădere în sfera psihologiei şi ştiinţelor
educaţiei);
 componenta de dezvoltare personală şi socială necesară profesării în
domeniul educaţional a fiecărui absolvent de studii universitare (poate intra în
structura modulului psihopedagogic);
 promovarea elementelor de politică şi filosofie a educaţiei specifice
programelor, în cadrul sistemului educaţional şi în rândul potenţialilor beneficiari;
 modalităţile diverse de implementare curriculară şi designul de programe
diferite în funcţie de nevoile particulare ale subiecţilor;
 modalităţile de evaluare a eficienţei şi impactului programelor, de
monitorizare a progresului şi beneficiilor subiecţilor;
 implicarea familiei şi comunităţii de proximitate care reprezintă
beneficiarii indirecţi ai programelor.
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