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1. INTRODUCERE 

Acest raport a fost elaborat pentru a prezenta rezultatele și concluziile testării rezultatelor 

programului Intelectual Rezultatul 2: Programul de intervenție inovatoare. Conform rezultatelor 

colectate în această etapă, este posibil să se verifice ce efect au avut aceste teste asupra 

elevilor, dacă au perceput unele schimbări în comportamentul sau percepția lor asupra 

competențelor sociale și / sau emoționale. Analiza reacției elevilor și formatorilor / cadrelor 

didactice ne va permite să înțelegem mai bine dacă sunt necesare unele îmbunătățiri ale 

programului de intervenție sau ce poate fi făcută pentru a adapta mai bine programul la grupul 

țintă și contextele sale specifice pentru a-și îmbunătăți instrumentele. 

Evaluarea acoperă trei aspecte: calitatea instrumentului, valoarea generală a formării și 

rezultatele specifice identificate de participanți. 

În cadrul acestui raport vom prezenta cele mai relevante concluzii ale testării și pilotării 

programului de intervenție. Pentru date detaliate despre evaluare se pot consulta rapoartele 

naționale pe site-ul proiectului I-YES. 

 

2. DEZVOLTAREA PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE PILOTARE 

Fiecare partener a fost responsabil să organizeze pilotarea în organizația sa, implicând cursanți 

și formatori, inclusiv elevii cu risc de abandon, elevii cu competențe sociale și emoționale foarte 

scăzute și elevii cu performanțe școlare scăzute. 

 

Deoarece nu a fost posibil ca toți partenerii să testeze toate activitățile, s-a decis că toți 

partenerii ar trebui să testeze cel puțin 3 activități în comun, să aleagă alte 3 activități în funcție 

de nevoile țintă și să piloteze cele 3 cursuri online inclusiv activitățile sale. Astfel, strategia 

definită de consorțiu a permis testarea la nivel global a 21 de activități, plus cele 3 module 

online. Pentru mai multe informații, consultați Programul de intervenție I-YES. 

Fiecare partener a aplicat Programul de Intervenție în funcție de propriul context, modalitățile 

cele mai potrivite pentru organizația sa și pentru grupul țintă. În cadrul mai multor sesiuni s-a 

încercat să se selecteze activitățile care acoperă majoritatea componentelor programului de 

intervenție s-a lucrat în grupuri de tineri, abordând cele mai frecvente probleme cu care se 

confruntă organizația lor.  

Selectarea activităților de testare a fost făcută pe baza unui singur principiu fundamental: 

maximizarea competenței socio-emoționale și a competențelor sale acoperite de activități. 
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Partenerii au încercat să ajungă mai degrabă la complementaritate decât la redundanță. Cel mai 

important instrument pentru a face această selecție a fost tabelul care îmbină toate activitățile 

și abilitățile soft (vedeți programul I-YES de intervenție). 

La sfârșitul pilotării, instructorii și profesorii implicați au fost rugați să completeze un chestionar 

pentru a evalua impactul programului de intervenție I-YES, astfel încât să putem lua în 

considerare ce îmbunătățiri sunt necesare. 

Acest lucru ne-a permis să colectăm următoarele informații: 

Pentru formatori / profesori   

- programul de Intervenție I-YES; 

- activități de formare; 

- conținutul celor 3 cursuri online (plan de lecție, lecție, scenariu și activități); 

- platforma online; 

- utilizarea programului I-YES de intervenție; 

- schimbări privind comportamentul tinerilor după participarea la programul de intervenție I-

YES. 

Pentru cursanți   

- Programul de intervenție I-YES; - conținutul teoretic al programului de intervenție I-YES; 

- activitățile desfășurate în clasă; 

- platforma online; 

- impactul pilotării asupra comportamentului cursantului și stimei de sine (în funcție de 

feedbackul pe care îl au). 

În total, 195 de cursanți au fost implicați în testarea programului I-YES de intervenție. Vârsta lor 

este între 14 și 28 de ani, dintre care 11 sunt peste 30 de ani. 

 

3. CONCLUZII  

În general, se poate spune că pilotarea a avut loc cu succes. Condițiile de desfășurare au fost 

respectate (numărul de cursanți și activități), în pofida tuturor constrângerilor care pot apărea 

în astfel de evaluări cuprinzătoare (abordarea diversității și dinamicii organizațiilor, programul și 

disponibilitățile formatorilor / cadrelor didactice, cu care se confruntă timpul activităților) și 

motivația ...) totul a fost realizat în cel mai bun mod posibil.  

Într-o încercare de a rezuma feedback-ul instructorilor / cadrelor didactice, se poate spune că 

programul de intervenție I-YES a fost în mare parte acceptat de aceștia. Feedback-ul a fost 



          Proiectul I-YES „Îmbunătățirea abilităților emoționale” 

 Proiect numărul : 2015-1-FR01-KA202-015115 

_____________________________________________________________________________________ 
 

4 
Acest proiect este finanțat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicație *comunicare+ reflectă numai punctul de vedere al 

autorilor iar Comisia nu este responsabilă pentru utilizarea informațiilor conținute în acest material. 

foarte încurajator și trebuie remarcat faptul că acest program a avut și un efect pozitiv asupra 

acestora, deoarece au menționat că le-a crescut gradul de conștientizare cu privire la 

importanța dezvoltării competențelor sociale și emoționale asupra tinerilor. Unii dintre ei nu s-

au gândit niciodată la importanța îmbunătățirii competențelor sociale, emoționale și 

comportamentale pentru dezvoltarea și performanța academică a cursanților. Astfel, l-a fost 

foarte util să înțeleagă cum să dezvolte aceste abilități sistematic în cadrul lecțiilor. 

Activitățile testate în timpul pilotării au primit un feedback bun din partea formatorilor / 

cadrelor didactice, deoarece sunt activități care sunt esențiale pentru dezvoltarea abilităților 

sociale și emoționale ale elevilor pentru a îi sprijini ca să atingă o performanță academică mai 

bună și o atitudine și comportamente îmbunătățite, cum ar fi creșterea motivației de învățare, 

un angajament mai profund la școală, un comportament mai bun în clasă și un consum 

emoțional redus.  

Toate activitățile au recepționat un feedback bun, care a arătat că în general și-au atins scopul. 

Cu toate acestea, în anumite puncte, au fost făcute recomandări pentru a le aplica mai bine.  

În ceea ce privește cursurile online, în opinia formatorilor / cadrelor didactice, ele apar ca ceva 

foarte inovator având o calitate bună. Principalele aspecte care se referă la acestea sunt 

limbajul utilizat și complexitatea informațiilor. În consecință, formatorii / profesorii care vor 

furniza aceste cursuri trebuie să fie pregătiți să deconstruiască conceptele și informațiile într-un 

mod mai simplu, astfel încât cursanții să le înțeleagă mai ușor și să învețe cu ei. 

Potrivit feedback-ului profesioniștilor, se poate afirma că programul de intervenție I-YES este 

util. Așa cum a permis tinerilor să iasă din zona lor de confort pentru a interacționa cu colegii 

într-un mod diferit și mai intim, a creat și câteva momente pentru a discuta și a împărtăși 

emoții, gânduri și alte puncte de vedere. Se poate spune că comportamentele din interiorul sălii 

de clasă s-au schimbat, cum ar fi, de exemplu, atitudinea față de ei înșiși față de ceilalți și 

poziția lor în cadrul unui grup.  

Programul de intervenție I-YES a fost, de asemenea, considerat un program transversal, util 

pentru alte grupuri țintă, de exemplu pentru adulți și alte tipuri de programe de instruire legate 

de relațiile clientului și / sau pacientului și munca în echipă.  

În ceea ce privește feedback-ul elevilor, programul de intervenție I-YES și conținutul său au fost 

foarte interesante pentru ei și ia impulsionat să interacționeze cu colegii într-un mod care nu s-

ar fi întâmplat fără testarea programului. I-a ajutat să consolideze coeziunea în cadrul grupului. 

Dar cel mai bine a fost că starea lor de spirit a fost ridicată în fiecare sesiune iar după 
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terminarea exercițiului tinerii au cerut chiar mai multe activități și mai mult timp pentru a le 

efectua. 

Unii cursanți au fost de acord că programul i-a ajutat să se cunoască mai bine unul pe celălalt și 

să creeze conexiuni în timp ce au o bună comunicare, o mai bună gestionare a emoțiilor lor și 

descoperirea altora. Cea mai mare parte a grupului țintă a găsit programul interesant, amuzant 

și plăcut pentru munca în echipă. 

Ca urmare, activitățile au fost foarte bine evaluate și apreciate foarte mult de tineri. În plus, a 

fost posibil să se observe un anumit impact asupra grupului țintă, deoarece aceștia au fost 

„forțați” să interacționeze cu colegii și s-au simțit entuziaști, având mai multă deschidere de a 

vorbi și de a împărtăși gândurile și emoțiile, arătând mai multă cooperare. 

Pilotarea on-line a platformei a fost efectuată în diferite perioade și cu mai multe grupuri. 

Feedback-ul colectat este foarte disparat, deoarece unele dintre informații au fost colectate în 

prima testare a platformei, ca un test alfa, unde stagiarii au găsit multe bug-uri, transcrieri 

greșite, erori ... datorită complexității sarcinii. Toate acestea au fost comunicate partenerului 

responsabil pentru dezvoltarea instrumentului și s-au făcut multe îmbunătățiri pentru 

depășirea acestei situații. Ulterior, feedbackul s-a îmbunătățit considerabil în timpul ultimei 

testări.  

Astfel, în final, toți formatorii au apreciat platforma ca fiind foarte accesibilă și ușor de gestionat 

și de navigat. Numai formatul său ar putea fi mai potrivit pentru grupul țintă. O altă problemă 

minoră ar fi că imaginile și sunetele nu se potrivesc foarte bine. 

Conținutul, pe lângă util și interesant, este un pic greu de înțeles ca limbaj folosit fiind 

considerat de nivel foarte ridicat și dificil pentru tinerii cursanți. Același lucru se poate spune 

despre lungimea textelor, deoarece acestea sunt prea lungi, ceea ce ar putea să nu fie 

considerat că stimulează cursanții. Acest lucru demonstrează că ar fi important să simplificăm 

conținutul și, de asemenea, să fie transformat într-un conținut mai inovativ.  

Feedbackul asupra activităților a fost în medie pozitiv, dar elevii au simțit că activitățile nu sunt 

întotdeauna ușor de realizat și de înțeles. Dar, de asemenea, trebuie spus că instrucțiunile și 

feedback-ul trimis de platformă au fost îmbunătățite în timpul fazei a doua de testare, astfel 

încât experiența ar putea deveni mai satisfăcătoare.  

Într-o perspectivă generală, după analizarea feedback-ului de către formatori / profesori și 

studenți, platforma online I-YES a fost considerată, în general, un instrument foarte bun, un 

instrument centric al cursanților, unde profesorul lucrează doar ca facilitator, iar stagiarii 

descoperă și stăpânesc noi concepte. 


