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Prezentul ghid își propune să ofere actorilor cheie din domeniul educației
(cadre didactice, consilieri școlari, manageri educaționali etc.) un suport

teoretic și empiric consistent, însoțit de o serie de activități și de o
strategie viabilă pentru echiparea adolescenților cu competențe

socioemoționale. Prin acest demers, venim în sprijinul cadrelor didactice
și al consilierilor școlari care își asumă implementarea unor programe de
prevenție sau de reducere a abandonului școlar în rândul adolescenților. 



I 

STRUCTURA GHIDULUI
Pentru a facilita implementarea și a spori utilitatea practică a ghidului
de dezvoltare socială și emoțională, acesta a fost structurat în două

părți.
 În prima parte sunt prezentate particularitățile de dezvoltare ale

adolescentului și o scurtă analiză a politicilor de promovare a abilităților
sociale și emoționale la nivel național și internațional. 

În cea de-a doua parte, se fac referiri și sunt analizate prerechizitele
teoretice ale competențelor socio-emoționale descrise de organizația

CASEL și sunt oferite exemple de activități practic-formative.



PRINCIPALELE SECVENTE:
1.Particularitățile de dezvoltare a
adolescenților
•2.Politici de promovare a abilităților sociale
și emoționale
•3.Fundamentarea teoretică a abilităților
CASEL.
•4.Activități practic-formative. 



Particularitățile1.
de dezvoltare a adolescenților

PROFILUL
DEZVOLTĂRII ÎN ADOLESCENȚĂ

 



1.
 

Principalele
sarcini de dezvoltare caracteristice adolescenților sunt: (Ingersoll, 1992)

Adaptarea psihologică la modificările fizice. Adolescența este perioada cu cele mai
complexe și mai rapide schimbări fizice. Acestea au un impact major asupra dezvoltării

psihologice a adolescentului și a imaginii de sine a acestuia. 

1.

2. Adaptarea optimă la emergența unor noi abilități cognitive. Adolescența reprezintă
perioada de dezvoltare în care se dezvoltă gândirea abstractă, abilitatea de a formula

raționamente morale, metacogniția. Acestea duc la preocupări legate de înțelegerea unor
concepte abstracte precum moartea, etica, nevoia de testare a unor noi ipoteze, a unor noi

valori și încorporarea lor într-un sistem de credințe despre sine, lume și viață.
 3. Adaptarea la solicitări academice crescute și abstracte. Curricula din timpul liceului și al
facultății este adesea dominată de tematici și de sarcini care implică concepte abstracte,

solicitante. 
4. Dezvoltarea identității personale. În perioada adolescenței, se accentuează

individualitatea și definirea sinelui, formarea identității în afara familiei, prin definirea unor
roluri sociale tot mai complexe.



5. Nevoia de stabilire a obiectivelor de dezvoltare a carierei.
 Răspunsul la întrebarea: "Ce fel de adult îmi doresc să devin?" constituie un factor important în

dezvoltarea identității adolescentului și a tânărului.
 6. Dobândirea independenței emoționale și psihologice. Adolescența aduce cu sine nevoia de
autonomie și de independență, dar aceasta nu exclude nevoia de conectare cu adulți relevanți
pentru propria dezvoltare (părinți, profesori). Se păstrează nevoia implicită de susținere din

partea acestora. 
7. Dezvoltarea unor relații productive cu persoane de aceeași vârstă. Dezvoltarea socială și nevoia

de conexiune cu ceilalți este esențială pentru tineri și adolescenți, pentru adaptarea optimă a
acestora.

 8. Învățarea strategiilor de gestionare a propriei sexualități. Maturizarea sexuală este o
dimensiune importantă pe care adolescentul trebuie să o încorporeze în identitatea personală; el

trebuie și să dezvolte atitudini și valori sănătoase cu privire la sexualitate.

Principalele
sarcini de dezvoltare caracteristice adolescenților sunt (Ingersoll, 1992)



2.
POLITICI

DE PROMOVARE A
ABILITĂȚILOR SOCIO-

EMOȚIONALE ÎN EDUCAȚIE
Simple and important rules to remember

and follow during our classes



În ultimii ani, asistăm la un interes tot mai conturat pentru dezvoltarea
abilităților socioemoționale la nivelul politicilor educaționale.

Ritmul accelerat al dezvoltării științei și tehnologiei. Dezvoltările extrem de
rapide la care asistăm astăzi în domeniul științei și tehnologiei provoacă

sistemele de educație, din ce în ce mai presant, să renunțe la ambiția de a
încorpora un volum imens de cunoștințe în programele școlare, în manuale și în

sistemele de evaluare.
Dinamica economică și piața muncii. Noile tehnologii și inteligența artificială au
schimbat deja radical și vor continua să modifice rapid structura pieței muncii și
dinamica economică. Viitorul celor care sunt astăzi în școală este impredictibil și,

deci, din ce în ce mai greu de proiectat în ceea ce privește competențele
necesare pentru viața activă.



Progresul unor domenii de cunoaștere precum
neuroștiințele și psihologia dezvoltării. Studiile recente

privind dezvoltarea creierului uman au demonstrat deja
că cele mai multe dintre abilitățile socio-emoționale se

dezvoltă timpuriu, în primii ani de viață, chiar înainte de
intrarea la grădiniță. Cu toate acestea, cercetările privind
maleabilitatea creierului uman arată că abilitățile socio-

emoționale pot fi dezvoltate și în etape ulterioare ale
dezvoltării umane, dar se apelează la metode specifice

care sunt adecvate fiecărei etape de dezvoltare. 



Concentrarea prioritară a evaluării rezultatelor învățării în
zona abilităților cognitive și memorării a condus în ultimii ani

la reacții tot mai concertate din partea actorilor școlari
(profesori, elevi, părinți). 

Aceștia reclamă suprasolicitarea elevilor, un conținut
excesiv de informații mai puțin relevante, teme pentru acasă

care atentează la starea de bine și la echilibrul între
activitate, odihnă și timp liber.



Rezultate promițătoare în școlile în care au fost implementate
programe de dezvoltare a abilităților socio-emoționale.

 
 O serie de programe pentru dezvoltarea abilităților socio-

emoționale adresate în special categoriilor dezavantajate de
copii și tineri au înregistrat un impact pozitiv asupra creșterii
șanselor de reușită școlară, integrare socială și angajabilitate.

Deși există o mare diversitate de forme și modalități de
implementare a acestor programe, puține dintre acestea au

beneficiat de o evaluare sistematică a rezultatelor și a
impactului lor.



3. Fundamentarea teoretică a abilităților
CASEL.

Printre cele mai importante inițiative de politici educaționale și
programe centrate pe dezvoltarea abilităților socio-emoționale la

nivel internațional, putem enumera: 
M o d e l u l     C A S E L (Collaborative for Academic Social &

Emotional Learning). 
Inițiat încă din 1994, CASEL reprezintă unul dintre cele mai solide și
coerente programe de promovare, cercetare și practică în domeniul
abilităților socio-emoționale. Implementat cu precădere în SUA ca un
program menit să reducă disparitățile dintre diferitele categorii de

copii și tineri prin dezvoltarea abilităților socio-emoționale, modelul
beneficiază de expertiză internațională și reprezintă un exemplu de

bună practică și de colaborare a experților la nivel global.



În prezent, CASEL constituie o resursă valoroasă și oferă inspirație multor
programe de implementare a programelor de dezvoltare a abilităților socio-

emoționale din întreaga lume. Printre cele mai importante resurse se numără:
cercetări cu privire la abilitățile socio-emoționale, un cadru de competențe

clar definite cu privire la învățarea socio-emoțională, instrumente specifice,
ghiduri (de ex., Handbook of Social and Emotional Learning, 2015), programe

de formare pentru profesori etc. Modelul CASEL a înregistrat un impact
major asupra politicilor educaționale din SUA, atât la nivel legislativ (Every

student succeds Act, 2015), cât și la nivel instituțional, prin înființarea în anul
2016 a unei comisii naționale pentru dezvoltarea academică și socio-

emoțională.



Politici educationale privind dezvoltarea socio-
emotionala in Romania

În România, încă nu se poate vorbi despre o politică
educațională coerentă și asumată cu privire la importanța

abilităților socio-emoționale.
Cu toate acestea, în ultimii ani, tot mai multe documente
strategice din domeniul educației accentuează nevoia de
dezvoltare a competențelor elevilor, spre deosebire de

tradiția conform căreia accentul era pus pe conținuturi și
cunoștințe. Redăm mai jos câteva dintre documentele

strategice din domeniul educației, care promovează implicit
dezvoltarea abilităților socio-emoționale (Balica et al., 2016).



Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii face referire la
nevoia de a transforma școlile în adevărate comunități de învățare. La
nivelul politicilor de intervenție, strategia propune o serie de direcții de
acțiune cu impact asupra reducerii riscului de părăsire timpurie a școlii,

și indirect, asupra dezvoltării abilităților socio-emoționale.
Strategia Națională de Învățare pe Tot Parcursul Vieții 2015-2020
prevede obiectivul clar al dezvoltării unui set de competențe mai
cuprinzător, din copilărie și până la maturitate. Această strategie

utilizează termenul de competențe socio-emoționale, definite ca fiind
un set de atitudini, abilități și cunoștințe concepute pentru a servi drept

bază în vederea obținerii succesului la școală și la locul de muncă;



 
Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului

2014-2020
 prevede măsuri specifice de intervenție care vizează copiii și

tinerii aflați în diverse situații de risc (copiii din mediul rural, copiii de
etnie romă, copiii cu dizabilități, consumatorii de droguri, victime ale

violenței etc.). Deși nu face referiri explicite la
abilitățile socio-emoționale, strategia evidențiază

importanța serviciilor de consiliere și a programelor integrate destinate
dezvoltării copiilor și tinerilor•Strategia

Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului
2014-2020 prevede măsuri specifice de intervenție care vizează copiii și

tinerii aflați în diverse situații de risc (copiii din mediul rural, copiii de
etnie romă, copiii cu dizabilități, consumatorii de droguri, victime ale

violenței etc.). Deși nu face referiri explicite la
abilitățile socio-emoționale, strategia evidențiază

importanța serviciilor de consiliere și a programelor integrate destinate
dezvoltării copiilor și tinerilor;



Conștientizarea sinelui reprezintă abilitatea de a recunoaște corect propriile emoții,
gânduri, valori și înțelegerea manierei în care acestea influențează propriul comportament.

 De asemenea, implică capacitatea de evaluare a calităților și a limitelor personale,
coroborată cu o mentalitate orientată spre dezvoltarea personală, încredere în sine optimă

și un optimism realist. Subcompetențele pe care le include autoconștientizarea sunt
(CASEL, 2015): 

• identificarea și înțelegerea emoțiilor proprii și ale celorlalți;
 • înțelegerea relației dintre gânduri, emoții și comportamente; 

• percepție corectă de sine; 
• încredere în sine;
 • autoeficacitate. 

4. Activitati practic-formative  
a. CONȘTIENTIZAREA SINELUI

DO SOMETHING
TODAY THAT
YOUR FUTURE

SELF WILL
THANK YOU FOR.

Our actions and decisions today will shape
the way we will be living in the future.

Our actions and decisions today will shape
the way we will be living in the future.



1. Am încredere că pot!  - pag. 39
2. Emoția este... –pag. 43

3. Emoție albă - emoție neagră –pag. 47
4. Acest gând mă face să (mă) simt.. – pag. 51

5. Mă simt...pag. 57
6. Pune-te în locul celuilalt –pag. 60

 

Tipuri, modele de activitati legate de constientizarea sinelui propuse,
explicate in ghid



Scopul acestui capitol este de a vă familiariza cu conceptul de
autoreglare emoțională și cu particularitățile acestui proces la vârsta

adolescenței.
 Obiectivele capitolului sunt:

 • Explicarea conceptului de autoreglare emoțională;
 • Descrierea principalelor strategii de autoreglare emoțională;

• Prezentarea utilității strategiilor de autoreglare emoțională la vârsta
adolescenței;

• Prezentarea modalităților prin care putem facilita dezvoltarea auto-
managementului emoțional la vârsta adolescenței.

REGLAREA EMOȚIONALĂ



Reglarea emotionala- activitati, modele propuse,
explicate in ghid

1. Ce legătură există între gânduri și emoții? –pag. 72
2. Ce simt, ce gândesc! –pag. 80
3. Pot să mă controlez? –pag. 87

4. Stop, gândesc! –pag. 92
5. Pot să controlez furia? –pag.97

6. Nu mă enervez! –pag. 102



ABILITĂȚI SOCIALE- Descriere generală a abilităților
sociale în perioada adolescenței 

Adolescența reprezintă una dintre perioadele de vârstă în care abilitățile
sociale joacă un rol foarte important în efortul tinerilor de a se integra. Acum

ei învață să trăiască împreună cu alții în contexte sociale din ce în ce mai
diverse, conturându-și în același timp propria identitate și autonomie. 

Abilitățile sociale îl ajută pe adolescent să gestioneze mai bine tensiunile
interioare date de cel puțin două forțe aparent contrare:

 a) nevoia de apartenență la un grup social, de a adera la valorile și modelele
grupului; 

b) nevoia de a fi autonom, de a fi el însuși, diferit de oricare altul;



ABILITĂȚI SOCIALE- Tipuri de activitati, modele
propuse

Sunt o persoană sociabilă? –pag 114
2. Eu și ceilalți oameni semnificativi din viața mea –

pag 120
3. Sunt de acord că nu suntem de acord- pag. 124

4. Discriminat și discriminator- pag. 126
5. Sunt o persoană asertivă? –pag. 130

6. “Alergii sociale” –pag. 134



Scopul acestei secțiuni constă în familiarizarea cu caracteristicile fundamentale
ale relațiilor interumane și cu importanța comunicării eficiente în relațiile sociale și

romantice.
 Obiectivele secțiunii sunt:

 • Identificarea caracteristicilor interacțiunilor sociale funcționale și disfuncționale; 
• Exemplificarea modalităților eficiente de comunicare în relații sociale și

romantice; 
• Analiza factorilor principali care contribuie la formarea, menținerea și disoluția

relațiilor romantice;
 • Analiza impactului contextului intrapersonal și interpersonal asupra eficienței în

comunicare și interrelaționare;
 • Formularea unor recomandări pentru dezvoltarea competențelor de comunicare

și interrelaționare.

RELAȚIILE SOCIALE ȘI EFICIENȚA ÎN
COMUNICARE



RELAȚIILE SOCIALE ȘI EFICIENȚA ÎN COMUNICARE –activitati
propuse

1. Cum să devin mai puternic exersând abilitatea de a-mi cere scuze-
pag. 153

2. Explicarea greșelilor trecutului poate schimba viitorul –pag. 158
3. Limite vizibile și invizibile și impactul lor asupra vieții de cuplu și de

familie. – pag.165
4. Cum sunt generate conflictele și ce putem face pentru a le evita –

pag.  169
5. Când „filtrul” mental distorsionează realitatea –pag. 175

6. Cine sunt eu se exprimă în comportamentele, reacțiile și deciziile
mele –pag. 183



LUAREA DECIZIILOR
Scopul acestei secțiuni constă în familiarizarea cu aspectele

teoretice și aplicative ale procesului de luare a deciziilor și cu
importanța acestuia pentru dezvoltarea personală și eficiența

în grupul social. Obiectivele secțiunii sunt:
 • Definirea caracteristicilor deciziei; 

• Prezentarea proceselor de gândire implicate într-un proces
decizional; 

• Explorarea impactului emoțiilor asupra reprezentării
opțiunilor disponibile în cadrul unui proces de decizie;

 • Formularea de recomandări pentru dezvoltarea abilității de
luare a deciziilor. 



1. Când tristețea mă face să mă abat de la deciziile luate –pag. 198
2. Cum se poate simplifica o situație complexă; facilitarea unei

decizii prin utilizarea analogiilor –pag. 204
3. Cum ne influențează frica și furia deciziile de zi cu zi.- pag. 209

4. Deciziile importante și cum să nu ne lăsăm influențați de
influențele de moment –pag. 215

LUAREA DECIZIILOR – Modele de activitati propuse,
detaliate in ghid



Adresabilitate: elevi, clasele IX-X
Scopul activității: Dezvoltarea competenței de
conștientizare a sinelui prin identificarea și
înțelegerea corectă a emoțiilor.
Competențe:
 La sfârșitul activității, elevii vor fi capabili:
• să identifice emoțiile celorlalți
• să numească cel puțin 2 manifestări comportamentale
ale emoțiilor prezentate.

Sustinerea unei activitati dintre cele
propuse in ghid – Emotia este...



Notă:
 Pentru acest exercițiu, este recomandată
parcurgerea capitolului "Conștientizarea

sinelui"
din secțiunea de fundamentare teoretică a

acestui ghid. 



Începeți activitatea prin a scrie pe
tablă/monitor
denumirea celor 6 emoții.
 Rugați elevii să descrie fiecare emoție. 
Completați răspunsurile elevilor, 
 raportându-vă la definițiile celor 6 emoții de
baza:



Frica (anxietatea) reprezintă un răspuns emoțional generat în contextul
confruntării (prezente, viitoare) cu un stimul perceput ca fiind periculos.
Surpriza este o emoție generată în contextul confruntării cu un stimul
neașteptat.
Dezgustul reprezintă o reacție de aversiune față de anumite lucruri, substanțe
toxice sau față de un comportament considerat imoral.
Tristețea (depresia) este emoția rezultată în contextul unei pierderi (materiale
sau sociale).
Furia este o emoție, rezultată în contextul unei acțiuni/fapte, atribuită unei
cauze intenționate și considerată ca fiind nedreaptă.
Bucuria este o emoție asociată cu o stare de confort/bună dispoziție.
 



1. Joc de spargere a ghetii – Roata intercunoasterii
https://wordwall.net/resource/9525263/roata-intercunoasterii
2.Alege un numar si defineste emotia
https://wordwall.net/resource/7683966/alege-un-numar-si-
defineste-emotia 
3. https://wordwall.net/resource/9528457/mimeaza-starea
4. •https://wordwall.net/resource/6809383/detecteaza-emotia



După identificarea celor 6 emoții, împărțiți
elevii în 6 grupe. 
Oferiți fiecărei grupe o
emoție. Spuneți-le elevilor că sarcina lor este
aceea de a identifica cât mai multe situații în
care trăiesc emoția respectivă, dar și cât mai
multe comportamente pe care le execută
oamenii atunci când simt acea emoție. 



Anexa 3: Joc de rol
Emotia:

 
Situatie                                     Comportamente

 
 
 
 
 
 



Rezumatul activității (5  min.):
Rugați elevii să împărtășească impresii despre activitate -

ce au considerat că este cel mai facil,
ce au considerat că este cel mai dificil, de ce? 

Amintiți definițiile emoțiilor și subliniați cele mai
importante manifestări comportamentale ale acestora.

Pentru o descriere completă a emoțiilor,
consultați capitolul teoretic "Conștientizarea sinelui."

Tema pentru acasă (2 min.):
Urmăriți emoțiile unui membru al familiei și notați felul în

care acestea se manifestă.



Va multumesc pentru atentie!
Profesor consilier scolar, 

Georgiana PANAIT


