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Fundamente teoretice 
Dezvoltarea socială şi emoţională la preşcolari 



Competenţele sociale şi 

emoţionale 

 Ce sunt? 

 Aspecte generale: 
 Se dezvoltă gradual 

 Relaţionate cu o serie de variabile academice, ale 
succesului şcolar şi cu starea de bine a copiilor 

 Pot exista întârzâieri în achiziţia lor (vizibile chiar de la 
vârsta de 4 ani), cu implicaţii asupra dezvoltării 
ulterioare în domenii diverse (şcolar, familial, social 
etc.) 

 Pentru o parte din copii întârzâierile pot fi suficient de 
serioase astfel încât să pună probleme de adaptare 
(comportamentale, emoţionale) 



Cum dezvoltăm 

competenţele sociale & 

emoţionale la preşcolari? 
 Care sunt cele mai bune practici? 

 Educarea sistematică a acestor competenţe 

pentru a realiza cadrul de creştere şi cultivare a 

lor 

 Prevenţia problemelor acolo unde sunt 

identificaţi anumiţi factori de risc 

 Intervenţia de specialitate, acolo unde există 

deja întârzâieri marcante şi probleme de 

adaptare 

 

 



Educarea sistematică 

 Dezvoltarea socială şi emoţională: unul 

dintre domeniile fundamentale de 

dezvoltare atinse de curricula 

învăţământului preşcolar 

 Sunt necesare activităţi care să dezvolte 

aceste competenţe, la fel cum avem 

nevoie de activităţi specifice pentru 

dezvoltarea celorlalte domenii (cognitiv, 

lingvistiv, fizic)  



Principii care fundamentează 

educarea sistematică 
 Definirea competenţelor sociale şi emoţionale în 

termeni operaţionali, astfel încât să ştim ce dorim 
să atingem 

 Predarea explicită a conceptelor (nevoia 
existenţei unei curricule) prin metode adaptate 
copiilor preşcolari 

 Feedback comportamental specific, care să 
faciliteze consolidarea abilităţilor dobândite 

 Învăţarea explicită a unor tehnici şi exersarea lor 
(obiceiuri mentale, auto-verbalizare pozitiva) 

 

Aceste principii trebuie să implice grădiniţa şi familia! 



Prevenţia problemelor 
 Când este necesară? 

 Atunci când sunt identificaţi copii care prezintă o serie 
de factori de risc şi/sau semne & simptome relaţionate cu 
diverse probleme de sănătate mentală, dar care nu 
îndeplinesc criteriile de diagnostic (NIMH, 1998*) 

 Avantajele prevenţiei: 
 E mai uşor să previi decât să vindeci – efectele sunt 

obţinute cu mai puţin efort şi sunt mai stabile pe termen 
lung 

 Poate fi realizată timpuriu, înainte de instalarea deplină a 
problemelor şi complicaţiilor 

 Paşi: 
 Identificarea copiilor care au nevoie de prevenţie 
 Implementarea unui program de prevenţie validat 

ştiinţific 
 

 National Institute of Mental Health (1998). Priorities for prevention research (NIH Publication No. 98–

4321). Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services 



Intervenţia de specialitate 

 Cine o face? 

 Psihologul clinician (asistenţă psihologică în 

sănătate şi boală) 

 Psihologul educaţional (asistenţă psihologică 

educaţională şi pentru promovarea sănătăţii) 

 Psihoterapeutul (psihoterapie) 

 Consilierul psihologic (consiliere psihologică) 



Programul educaţional 

„DA, POŢI!” 

Fondat de Michael E. Bernard,  

psiholog şi profesor la Universitatea din Melbourne, Facultatea de 
Ştiinţe ale Educaţiei, Australia 



Scopul programului 

 Susţinerea comunităţilor, şcolilor şi familiilor 

în demersul de optimizare a dezvoltării 

sociale, emoţionale şi academice a 

tuturor copiilor şi tinerilor 



Abilităţi socio-emoţionale 

vizate 

 Înţelegere 

 Organizare 

 Perseverenţă 

 Încredere 

 Rezistenţă (reglare) emoţională 



Cum este gândit programul? 



Abilităţi socio-emoţionale: 

ÎNCREDEREA 

 Ce înseamnă?  
 a ştii că pot să reuşesc în multe domenii la grădiniţă 

 Presupune să nu-mi fie frică să fac greşeli sau să încerc ceva nou 

 

 Exemple de comportament încrezător: 
 A ridica mâna la grupă pentru a răspunde la o întrebare dificilă 

 A lucra independent fără a cere ajutorul educatoarei 

 A împărtăşi o idee nouă cu educatoarea sau grupa 

 

 Obiceiuri mentale ce construiesc încrederea: 
 Acceptarea necondiţionată de sine – „chiar dacă am greşit, nu 

înseamnă că sunt nepriceput/prost/rău” 

 Asumarea riscurilor – „fac tot ce depinde de mine, nu mi-e teamă 
că voi face greşeli” 

 A fi independent – „îmi susţin părerea chiar dacă alţii nu sunt de 
acord cu mine” 



Abilităţi socio-emoţionale: 

PERSEVERENŢA 

 Ce înseamnă? 
 A încerca din greu şi a nu renunţa uşor atunci când 

realizezi sarcini pe care le consideri prea dificile sau 
plictisitoare 

 Presupune continuarea sarcinii fără a fi distras & 
verificarea sarcinii după finalizare 

 

 Obiceiuri mentale ce construiesc perseverenţa: 
 Pot să reuşesc – „dacă încerc, e mai probabil să reuşesc 

decât să eşuez” 

 A depune efort – „cu cât mă străduiesc mai mult, cu atât 
voi avea performanţe mai bune” 

 A lucra din greu – „chiar dacă e neplăcut/dificil, merită” 



Abilităţi socio-emoţionale: 

ORGANIZAREA 
 Ce înseamnă? 

 Stabilirea scopului (nivel de performanţă) în arii specifice ale 
sarcinilor şcolare 

 Planificarea eficientă a timpului 

 Asigurarea resurselor necesare 

 Urmărirea/monitorizarea sarcinilor 
 

 Exemple de comportament organizat: 
 A te asigura să înţelegi instrucţiunile înainte de a-ţi începe temele 

 A avea cele necesare atunci când începi temele 

 A avea un program de studiu sau un orar săptămânal 

 A planifica momentul în care începi o sarcină pentru a te asigura 
că ai suficient timp pentru finalizarea ei 
 

 Obiceiuri mentale care construiesc abilitatea de 
organizare: 

 Stabilirea scopurilor – „ca să am succes, trebuie să ştiu unde 
vreau să ajung” 

 Planificarea timpului – „cât timp îmi trebuie să termin?” 
 



 Ce înseamnă? 
 A lucra cooperativ cu profesorii şi colegii de grupă 

 A rezolva probleme fără a te înfuria 

 A urma regulile stabilite la grupă 

 
 Exemple de comportament înţelegător: 

 A oferi ajutor atunci când lucrezi în grup 

 A nu întrerupe 

 A rezolva conflicte prin discuţie mai degrabă decât prin ceartă 

 

 Obiceiuri mentale care dezvoltă abilitatea de înţelegere: 
 A fi tolerant cu alte persoane – „fiecare ne putem purta 

necuviincios la un moment dat” 

 A gândi înainte de a acţiona – „ce se întâmplă dacă fac asta?” 

 A respecta regulile – „respectarea regulilor ajută la protejarea 
drepturilor tuturor” 

 Responsabilitate socială – „şi eu pot contribui la o lume mai 
bună” 

Abilităţi socio-emoţionale: 

ÎNŢELEGEREA 



 Ce înseamnă? 
 Capacitatea de a-mi modula emoţiile, de a şti cum să mă 

calmez astfel încât să nu devin extrem de 
furios/deprimat/îngrijorat 

 A şti ce să fac ca să mă calmez ca să mă simt mai bine  

 A-mi controla comportamentul atunci când sunt foarte supărat 
 

 Exemple de rezistenţă emoţională: 
 A rămâne calm şi controlat când cineva te tratează nedrept, 

fără consideraţie sau nerespectuos 

 A nu deveni deprimat atunci când greşeşti, nu înţelegi ceva, iei o 
notă mică sau când colegii te necăjesc/te ignoră 

 A nu deveni extrem de îngrijorat înainte de un test important sau 
înaintea unei activităţi importante 

 A nu deveni extrem de îngrijorat atunci când doreşti să cunoşti o 
persoană nouă 

 A nu deveni extrem de agitat atunci când vrei să te confrunţi să şi 
spui „Nu” cuiva care face presiuni asupra ta pentru a face ceva 
rău 

Abilităţi socio-emoţionale: 

REZISTENŢA EMOŢIONALĂ 



Practici educaţionale care 

fundamentează programul 

 Definirea operaţională a abilităţilor socio-
emoţionale în termenii unor comportamente 
concrete şi observabile 

 De unde ştiu că acest copil a achiziţionat 
abilitatea? 

 

 Feedback comportamental specific  
 Utilizarea unor fraze prin care copilului i se 

aduce la cunoştinţă tipul comportamentului pe 
care îl manifestă (ex. Te-ai străduit din greu! Ai 
fost perseverent în terminarea temei!) 

 



 Predarea explicită 

 Îi ajută pe copii să înţeleagă mai uşor, să 

reţină, să pună în practică şi să exerseze noile 

concepte şi abilităţi 

 

 Prezentarea unor exemple şi 

contraexemple  

 

 Învăţarea explicită a auto-verbalizărilor 

pozitive 



Structura programului 

DA, POŢI! 

Încredere 

Bună, 
Încredere! 

Haideţi să fim 
încrezători! 

Încrederea 
vorbeşte 

Ioana cea 
Încrezătoare 

în acţiune 

Oricine poate 
fi încrezător! 

Perseverenţă 

Bună, 
Perseverenţă! 

Să fim 
perseverenţi! 

Perseverenţa 
vorbeşte 

Petre cel 
Perseverent în 

acţiune 

Oricine poate 
fi perseverent! 

Organizare 

Bună, 
Organizare! 

Haideţi să fim 
organizaţi! 

Organizarea 
vorbeşte 

Ovi cel 
Organizat în 

acţiune 

Oricine poate 
fi organizat! 

Înţelegere 

Bună, 
Înţelegere! 

Haideţi să fim 
înţelegători! 

Înţelegerea 
vorbeşte 

Ina cea 
Înţelegătoare 

în acţiune 

Oricine poate 
fi înţelegător! 

Rezistenţă 

Bună, 
Rezistenţă! 

Haideţi să fim 
rezistenţi! 

Rezistenţa 
emoţională 

vorbeşte 

Radu cel 
Rezistent în 

acţiune 

Oricine poate 
fi rezistent! 

Unităţi curriculare 

Module 

Activităţi 
al căror conţinut 

poate fi predat în 

mai multe 

modalităţi 



DA, POŢI! 

Încredere 

Bună, 
Încredere! 

Haideţi să fim 
încrezători! 

Încrederea 
vorbeşte 

Ioana cea 
Încrezătoare 

în acţiune 

Oricine poate 
fi încrezător! 

Perseverenţă 

Bună, 
Perseverenţă! 

Să fim 
perseverenţi! 

Perseverenţa 
vorbeşte 

Petre cel 
Perseverent în 

acţiune 

Oricine poate 
fi perseverent! 

Organizare 

Bună, 
Organizare! 

Haideţi să fim 
organizaţi! 

Organizarea 
vorbeşte 

Ovi cel 
Organizat în 

acţiune 

Oricine poate 
fi organizat! 

Înţelegere 

Bună, 
Înţelegere! 

Haideţi să fim 
înţelegători! 

Înţelegerea 
vorbeşte 

Ina cea 
Înţelegătoare 

în acţiune 

Oricine poate 
fi înţelegător! 

Rezistenţă 

Bună, 
Rezistenţă! 

Haideţi să fim 
rezistenţi! 

Rezistenţa 
emoţională 

vorbeşte 

Radu cel 
Rezistent în 

acţiune 

Oricine poate 
fi rezistent! 



 Se lucrează secvenţial pe module şi activităţi 
 

 Fiecare unitate curriculară…. 
 include o secţiune de „Note introductive”: diferite aspecte 

concrete legate de abilitatea prezentată în modul (ex. 
comportamente specifice, strategii) 

 cuprinde 5 module/secţiuni 

 

 Fiecare modul… 
 Include obiective specifice 

 este însoţit de o păpuşă: 
 Ioana cea Încrezătoare 

 Petre cel Perseverent 
 Ovi cel Organizat 
 Ina cea Înţelegătoare 
 Radu cel Rezistent 

 Cuprinde o serie de 4-5 activităţi  

 Include materialele necesare & planurile de activitate 

 

 Fiecare activitate…. 
 se predă 2 zile pe săptămână 

 Include un plan detaliat 



Exemplificarea conţinutului 

programului 

Unitatea curriculară 1: ÎNCREDEREA 

Modul 1: Bună, Încredere! 

Modul 2: Haideţi să fim încrezători! 

Modul 3: Încrederea vorbeşte 

Modul 4: Ioana cea încrezătoare în acţiune 

Modul 5: Oricine poate avea încredere! 



Exemplificarea conţinutului 

programului 

•Obiective: 

•Copiii trebuie să ştie ce înseamnă să fii încrezător. 

•Copiii trebuie să recunoască exemple şi contraexemple de 
comportament încrezător.  

•Copiii trebuie să demonstreze comportamente nonverbale specifice 
înrederii. 

 

•Materiale necesare: 

•Poza unei persoane încrezătoare prinsă pe panou 

•Marioneta Ioana cea Încrezătoare 

•Cărţi de poveşti cu personaje care manifestă încredere 

•Tablă & cretă/marker 

 

•Planuri de activitate 

Modul 1: Bună, Încredere! 



Exemplificarea conţinutului 

programului 

• Prezentaţi-le copiilor păpuşa. Spuneţi: 
•„Copii, eu am o nouă prietenă pe care aş vrea s-o cunoaşteţi. Numele ei este 

Ioana cea Încrezătoare şi ea vrea să vă ajute să învăţaţi ce înseamnă a avea 
încredere.” 

 

• Păpuşa este în mâna dvs. şi începe să le vorbească copiilor. 
• „Bună, băieţi şi fete! Sunt Ioana Încrezătoarea şi mă bucur să vă cunosc! Aş dori 

să spun câteva lucruri despre mine. Ştiu să fac foarte multe lucruri şi pot să învăţ 
să fac aproape orice. De asemenea, ştiu că nu este nicio problemă dacă fac 
greşeli atunci când învăţ să fac ceva nou. Reuşesc să-mi fac prieteni noi şi să 
cunosc persoane noi, dar atunci când cineva mă supără îi spun ce vreau eu să 
fac.” 

 

• Ioana cea Încrezătoare poate să fie prezentă atunci când 
le citiţi copiilor poveşti cu personaje care au încredere 

•„Copii, aş vrea să ascultaţi cu atenţie această poveste. Ioana va asculta şi ea 
cu voi. La sfârşit, ea vă va pune întrebări despre personajele care au manifestat 
încredere.” 

Activitatea 2. Prezentarea păpuşii Ioana cea Încrezătoare 



Exemplificarea conţinutului 

programului 

• Explicaţi-le copiilor că le veţi arăta modul în care arată şi 
vorbeşte o persoană care are încredere: 

•„Bună! Sunt asemenea Ioanei cea Încrezătoare. Stau cu spatele drept, mă uit la 
oameni atunci când vorbesc cu ei şi vorbesc suficient de tare pentru ca ei să mă 
audă. Încerc să fac lucruri noi chiar dacă sunt dificile. Ştiu că nu este nici o problemă 
dacă greşesc atunci când încerc singură să fac un lucru nou. 

•Voi încerca acum sa-mi scriu numele. NU ştiu toate literele din care e compus numele 
meu, dar ştiu să scriu prima literă. 

•Voi încerca să scriu o altă literă acum. Hm, nu arată foarte bine, dar este în regulă să 
fac greşeli, fiindcă doar acum învăţ. Nu am nevoie de ajutorul educatoarei. Cred că 
dacă voi mai încerca pot să învăţ şi fără ajutor.” 

 

• Explicaţi-le copiilor că le veţi arăta modul în care arată şi 
vorbeşte o persoană care NU are încredere: 

• „Bună! Nu sunt ca şi Ioana cea Încrezătoare. Câteodată nu stau cu spatele drept şi nu 
mă uit la oameni atunci când vorbesc cu ei………” 

 

 

Activitatea 3. Demonstrarea de către educator a unor exemple şi 
contraexemple de comportament încrezător 



Remarci finale… 
 Este esenţial ca noi, ca educatori, să 

înţelegem conceptual ce presupune fiecare 
abilitate, astfel încât să o punem transpune 
adecvat în cuvinte şi activităţi pentru copii!  

 Fiecare modul, odată început, trebuie 
parcurs sistematic! 

 Este esenţială utilizarea practicilor 
educaţionale recomandate pentru 
menţinerea unui climat educaţional care să 
faciliteze achiziţia abilităţilor vizate de 
program (vezi secţiunea introductivă a 
manualului). 
 



Întrebări, discuţii…. 



Contact: 

Stefan.simona@dezvoltareemotionala.ro  

mailto:Stefan.simona@dezvoltareemotionala.ro


Mulţumim pentru atenţie şi vă 

dorim mult succes! 

 


