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1. Introducere 

Aproape toată lumea devine agitată când trebuie să dea un interviu de angajare. Dar 

dacă aveți o evoluție mai puțin liniară, poate că v-ați despărțit de mult timp de școală și ați 

trecut prin momente mai grele. Acum doriți să reveniți cu picioarele înapoi pe pământ și 

această slujbă este șansa voastră pentru o viață nouă. În această condiție, aveți nevoie de 

nervi buni pentru interviul de angajare. Iar după ce ați obținut locul de muncă, provocarea 

continuă. Viața de zi cu zi poate fi un motiv constant pentru stres și îndoieli de sine. Dar nu ar 

trebui! 

Cheia pentru a gestiona toate aceste sentimente și pentru a construi relații sănătoase la 

locul de muncă este competența socială. Practica inteligenței emoționale este atât de 

importantă pentru succes, încât reprezintă 58% din performanța la locul de muncă și este cel 

mai puternic motor al excelenței personale1. 

Proiectul I-YES "Îmbunătățirea abilităților dvs. emoționale", finanțat de Comisia 

Europeană în cadrul programului ERASMUS + Educație și formare profesională, a avut ca 

scop facilitarea intrării tinerilor în viața profesională prin crearea de instrumente inovatoare 

pentru dezvoltarea spiritului lor emoțional și competențe sociale, cum ar fi auto-controlul, în 

special controlul emoțiilor negative, conștiința de sine, stima de sine și încrederea în sine. 

Creșterea abilităților sociale și emoționale în paralel cu abilitățile cognitive și tehnice este 

esențială pentru tineri deoarece, pe baza formării pedagogice speciale, tinerii pot lucra în mod 

deliberat cu privire la abilitățile lor de gândire și pot compila o cercetare a strategiilor și a 

soluțiilor pentru viitoarele situații dificile . Datorită abilităților inteligenței emoționale, acestea 

avansează spre o mai mare autonomie, încredere în sine, motivație, responsabilitate, inițiativă 

și creativitate, sporind capacitatea de adaptare. 

Proiectul a fost lansat în septembrie 2015, timp de doi ani, timp în care șase parteneri 

                                                           
1
 Bradberry, Travis and Greaves, Jean. 2009. Emotional Intelligence 2.0. San Diego, CA: TalentSmart. 
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europeni din Franța, Germania, Portugalia, Grecia, România și Italia au lucrat pentru a 

îmbunătăți abilitățile emoționale și sociale ale tinerilor din zonele sociale defavorizate, în 

vârstă de la 14 la 25 de ani. Cu experiențele lor anterioare, partenerii au dezvoltat metode și 

instrumente inovatoare pentru a compila într-un program de intervenție ce crește performanța 

tinerilor și a-i pregăti pentru a intra pe piața forței de muncă. 

Activitățile proiectului I-YES ar trebui să-i faciliteze pe tineri să își gestioneze stresul, să-

și stabilească obiectivele, să-și planifice înainte, să înțeleagă și să gestioneze emoțiile, să 

simtă și să manifeste empatie față de ceilalți, să-și consolideze și să întrețină relații pozitive și 

să ia decizii responsabile. Toate acestea conduc la a trăi și a se simți mai bine, pentru a 

obține performanțe bune, pentru a îmbunătăți atitudinile și comportamentul și pentru a-și 

crește motivația de a învăța, de a se angaja pe deplin în activități, de a avea un 

comportament pozitiv și de a reduce anxietatea emoțională. 

Activitățile programului de intervenție au fost împărțite în trei categorii principale: "sfera 

personală" (conștientizarea și gestionarea emoțiilor), "sfera interpersonală" (relația cu alții) și 

"sfera globală" (spre cea mai largă sferă socială ). 

Pe parcursul întregului proiect, tinerii au fost atât actori, cât și beneficiari: au dat 

feedback și au participat activ la dezvoltarea instrumentelor și metodelor care le-au fost 

concepute. 

În cadrul proiectului, partenerii au desfășurat diverse activități cu tinerii și profesorii și au 

construit programul de intervenție. Aceste activități au inclus o revizuire a nevoilor cu ajutorul 

chestionarelor și grupurilor de focus grupate pe tineri și profesori / formatori. Această analiză 

a datelor a fost utilizată ca bază și îndrumare pentru programul de intervenție. Peste 180 de 

tineri dezavantajați din punct de vedere social și 18 profesori / formatori au fost implicați în 

crearea, testarea și evaluarea programului de intervenție. Acest program vizează dezvoltarea 

forței interioare a tinerilor cu următoarele scopuri: 

• încurajarea unui mediu de încredere și respect reciproc în care tinerii se simt suficient de 

siguri și încrezători pentru a-și exprima liber gândurile și sentimentele; 

• creșterea capacității de adaptare a tinerilor pentru a face față anumitor situații emoționale; 

• să încurajeze relațiile sociale ale tinerilor și să-și sporească sentimentul de apartenență la 

comunitate. 

Programul de intervenție include un grup de activități diferite, disponibile pe platforma I-
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YES (http://www.iyes-project.eu/index.php), care poate fi utilizată individual de tineri. 

 Acest manual este unul dintre principalele rezultate intelectuale ale proiectului I-YES. 

Acesta conține cele mai relevante rezultate ale proiectului și informații suplimentare necesare 

pentru a continua activitatea de dezvoltare a abilităților sociale și emoționale în cadrul 

propriilor organizații. Astfel, aceasta include și proceduri și instrucțiuni detaliate de 

implementare și organizare a activităților din cadrul programului de intervenție în contextul 

propriu. Drept urmare, manualul poate fi utilizat de profesioniști care lucrează cu grupul țintă 

în timpul activității lor zilnice. 

 

2.    Înțelegerea învățării sociale și emoționale (ISE) 

2.1 Ce este Învățarea Socială și Emoțională? 

Conform studiului Colaborare pentru învățarea academică, socială și emoțională 

(CASEL), învățarea socială și emoțională este procesul de dezvoltare a competențelor sociale și 

emoționale ale elevilor și adulților, cunoștințele, abilitățile, atitudinile și comportamentele pe care 

indivizii trebuie să aleagă cu succes . 

Abilitățile sociale și emoționale (ASE) sunt organizate în următoarele patru mari grupuri: 

conștiința de sine, auto-managementul, conștientizarea socială și abilitățile sociale: 

 Conștientizarea de sine se referă la competențele care ne permit să fim conștienți de 

propriile emoții și să le evaluăm cu exactitate. Un nivel ridicat de competențe de auto-

conștientizare conduce la auto-apreciere precisă, la încrederea în sine și la un 

comportament sănătoasă de asumare a riscurilor; 

 Auto-managementul este legat de abilitățile socio-emoționale, cum ar fi controlul 

emoțional, adaptabilitatea și optimismul și astfel se referă la capacitatea noastră de a 

înțelege și apoi de a folosi propriile noastre emoții pentru a controla mai bine gândurile 

și acțiunile noastre; 

 Conștientizarea socială se referă la abilitatea oamenilor de a fi conștienți de 

sentimentele și nevoile altor persoane și de a le răspunde în mod corespunzător; 

 În cele din urmă, aptitudinile sociale se referă la capacitatea de a declanșa reacții 

dorite de la alte persoane printr-o comunicare adecvată și o influență abilă.  
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2.2  De ce Învățarea Socială Emoțională contează pentru elevi 

Scopul ISE este de a răspunde nevoilor sociale și emoționale ale tuturor 

elevilor pentru a-și asigura succesul în școală și în viață. Dezvoltarea competențelor 

SEL îmbunătățește capacitatea studenților de a se angaja în învățarea academică și 

le pregătește pentru a îndeplini standardele de pregătire și de pregătire. Pentru a 

îndeplini standardele riguroase, elevii trebuie să-și poată regla emoțiile atunci când 

devin frustrați, colaborează cu colegii lor, își comunică ideile și ia perspectivele 

celorlalți. 

Potrivit unui studiu realizat de Patricia C. Broderick (2013), "bunăstarea 

socială și emoțională joacă un rol fundamental" în atingerea succesului școlar. Aici 

cercetătorul subliniază faptul că succesul în școală vine atunci când competențele 

cognitive lucrează în tandem cu așa-numitele competențe moi cum ar fi conștiința de 

sine, autocontrolul, persistența, conștiința socială, dezvoltarea relațiilor, încrederea 

în sine, empatia, capacitatea pentru a inhiba egocentricitatea, impulsivitatea și / sau 

comportamentul social negativ. Sa dovedit că tinerii care dezvoltă competențe ISE 

fac mai bine la școală și că adolescenții care au o gamă largă de competențe sociale 

și care sunt conștienți și perceptivi din punct de vedere social pot avea competențe 

sociale. Competențele emoționale și emoționale pot ajuta tinerii în: 

• gestionarea stresului; 

• stabilirea obiectivelor și a planificării pentru viitor; 

• înțelegerea și gestionarea emoțiilor; 

• stabilirea și atingerea obiectivelor pozitive; 

• simțirea și manifestarea empatiei față de ceilalți; 

• stabilirea și menținerea relațiilor pozitive; și 

• luarea deciziilor responsabile. 

Mai mult, setarea mediului școlar reprezintă o oportunitate excelentă pentru 

tineri de a spori gradul de conștientizare socială și emoțională și de a practica în 

mod direct competențele terpersonale în timp ce învață și cresc.  
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2.3  Noțiuni de bază I-YES 

Unul dintre principalele obiective ale proiectului I-YES este programul de 

intervenție adolescentă al cărui scop principal este de a ajuta tinerii să dezvolte 

competențe sociale și emoționale. Pe baza rezultatelor importante din studiile de 

cercetare anterioare și în urma analizei datelor colectate de chestionarele I-DA și 

grupurile de focus I-DA partenerii de proiect au dezvoltat un program inovator de 

intervenție, care include activități de grup și individuale bazate pe setări reale și 

virtuale.  

 

 

3. Cum să utilizați instrumentele I-YES 

3.1  Cum se utilizează programul de intervenție I-YES 

3.1.1 Prezentare generală 

Programul de intervenție este unul dintre rezultatele principale ale proiectului I-YES. 

Acesta a fost dezvoltat de toți partenerii de proiect sub coordonarea Civiform, un centru 

italian de formare profesională și, în același timp, un partener al proiectului I-YES. Programul 

de Intervenție este alcătuit din 54 de activități diferite în trei domenii diferite, obiectivul 

principal fiind acela de a contracara eșecul școlar prin dezvoltarea competențelor sociale și 

emoționale ale studenților, în special în cadrul cursurilor profesionale din centrele VET.  

Multe studii recente2 din lume au subliniat importanța dezvoltării competențelor sociale și 

emoționale, deoarece acestea sprijină realizarea unor rezultate pozitive ale vieții, cum ar fi 

realizările educaționale și ocuparea forței de muncă, satisfacția și bunăstarea vieții, sănătatea 

mintală și evitarea dificultăților comportamentale și sociale. Toate aceste competențe pot 

                                                           
2
 See Mayer, J. D., Roberts, R. D. & Barsade, S. G (2008). Human Abilities: Emotional Intelligence. Annual Review of 

Psychology, 59: 507-36; Denham SA, Blair KA, DeMulder E, Levitas J, Sawyer K, Auerbach-Major S. 2003. Preschool 

emotional competence: pathway to social competence. Child Dev. 74:238–56; Qualter, P., Gardner, K.J., Whitely, 

H.E. Emotional Intelligence: Review of Research and Educational Implications. Pastoral Care; Cherniss, C., Extein, M., 

Goleman, D., & Weissberg, R.P. Emotional Intelligence: What Does the Research Really Indicate? Educational Psy-

chologist. 41(4), 239-245. 
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sprijini obiectivul de a contracara eșecul școlar prin menținerea unui statut caracterizat de 

bunăstarea personală. Mai mult, profesorii știu că competențele sociale și interacțiunea 

socială afectează învățarea academică. Există o recunoaștere academică crescândă a 

necesității de a promova competențele sociale și emoționale în programele educaționale 

pentru a sprijini tinerii în realizarea potențialului acestora, maximizarea participării lor la 

formare și ocuparea forței de muncă și o tranziție pozitivă la maturitate și independență. 

Pentru a face acest lucru, activitățile incluse în programul de intervenție au fost elaborate și 

colectate de către partenerii de proiect printre activitățile deja organizate și considerate bune 

practici între organizațiile implicate prin impactul pe care îl au asupra tinerilor în consolidarea 

bunăstării lor. Acestea au vizat creșterea a patru procese sociale și emoționale importante, 

legate de competențele de auto-management, interesul școlar, conștiința de sine și 

bunăstarea la școală. Astfel, programul de intervenție include, de fapt, activități de grup și 

individuale, care are drept scop dezvoltarea competențelor legate de următoarele trei domenii 

diferite: 

1. "sfera personală":  

 

Această zonă este mai mult legată de conștiința de sine a indivizilor și de capacitatea de a-și 

regla propriile emoții individuale; 

2. "sfera interpersonală": 

 

Această sferă se referă în principal la "indivizi în relație cu ceilalți". Obiectivele specifice 
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acestui domeniu vizează abilitățile de a stabili și menține relații sănătoase și pline de 

satisfacție cu ceilalți pe baza cooperării, prevenirii, gestionării și rezolvării constructive a 

conflictelor interpersonale; 

3. așa-numita "responsabilitate socială față de sfera comunității" în ceea ce privește 

cea mai apropiată sferă socială (familii, dar și prieteni, colegi de școală etc.). 

Obiectivele specifice acestui domeniu vizează abilitatea de a lua decizii bazate pe 

luarea în considerare a factorilor relevanți, inclusiv standardele etice aplicabile, 

preocupările legate de siguranță și normele sociale, evaluarea și reflecția. Lucrul în 

acest domeniu va crește, în principal, abilitățile față de cauzele sociale, culturale și 

ecologice.  

 

 

Toate aceste activități vizează îmbunătățirea, consolidarea și sporirea competențelor legate 

de următoarea listă de competențe sociale și emoționale: 

Tipuri de 

abilități 
Elemente 

Competențe 

emoționale 

- Identificarea și înțelegerea diferitelor emoții (propriile 

simțăminte); 

- Să gestionați emoțiile (gestionați emoțiile puternice și ex-

presiunea lor într-un mod constructiv); 

- Îmbunătățirea auto-gestionării (și auto-disciplina). 

Conștiința de 

sine 

- Dezvoltarea competențelor de auto-percepție; 

- Să aibă o percepție clară asupra propriilor obiceiuri, puncte 

forte, slăbiciuni, gânduri și credințe. 

Încrederea în - Dezvoltarea și încurajarea încrederii în sine. 
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sine 

Planificarea 

strategica 

- Dezvoltarea competențelor în planificarea strategică, orientarea 

obiectivelor și în stabilirea priorităților pentru atingerea 

obiectivelor; 

- Consolidarea competențelor în rezolvarea problemelor; 

- Îmbunătățirea gestionării timpului. 

Empatia 

- Să înțeleagă mai bine emoțiile oamenilor; 

- Să înveți cum să te pui în pielea celorlalți; 

- Dezvoltarea încrederii. 

Competențe de 

comunicare 

- Să îmbunătățească ascultarea activă; 

- Să reproducă ceea ce sa învățat; 

- Să învețe să comunice eficient ideile / problemele. 

Managementul 

conflictelor 

- Dezvoltarea competențelor pentru rezolvarea conflictelor; 

- Competențe de negociere. 

Construirea de 

echipe 

- Stabilirea obiectivelor clare / grupului; 

- Îmbunătățirea atmosferei de cooperare; 

- Să preia și să împartă responsabilitățile; 

- Creșterea motivației grupului pentru atingerea scopurilor; 

- Îmbunătățirea competențelor de conducere. 

Respectul față 

de alții 

- Conștientizarea diversității 

- Conștientizare culturala. 

 

Tabelul 1: Abilități și Elemente corespunzătoare. 

Toate aceste competențe vizează consolidarea bunăstării tinerilor pentru a preveni cât mai 

curând posibil eventualele eșecuri școlare, și anume abandonul școlar. Activitățile de 

adaptare a acestor competențe pot fi utilizate flexibil. 
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3.1.2 Implementare 

Programul de intervenție poate fi adaptat în funcție de diferitele subiecte care 

vă interesează. Prin aceasta puteți dezvolta diferite competențe care vă vor ajuta în 

viața viitoare. 

Prin urmare, puteți găsi de fiecare dată rezultate de învățare personalizate. 

Astfel, vă puteți concentra doar pe aceste competențe pe care doriți să le consolidați 

înainte de a începe implementarea activităților. Ar trebui să planificați activitățile pe 

care doriți să le faceți în timpul primelor luni ale anului școlar, dacă este posibil. Și 

pentru a obține rezultate bune, ar fi bine dacă ați putea programa activități pentru 

dumneavoastră de două săptămâni. 

Profesorii dvs. pot întâmpina dificultăți în alocarea timpului pentru acest 

domeniu în cadrul unei școli deja ocupate. Dar, pe lângă competențele academice, 

profesorii ar trebui să țină seama de faptul că competențele sociale și emoționale au 

devenit mai importante în ultimii ani. Și întrucât multe dintre activități pot fi organizate 

în timpul cursurilor academice și nu ar trebui tratate ca un "add-on" la programele de 

învățământ, profesorii dumneavoastră ar trebui să integreze competențele sociale în 

cadrul profesorilor lor. 

Rețineți că activitățile planificate sunt intenționate ca un fel de ghid și, prin 

urmare, variază de la o persoană la alta, deoarece sesiunile ar trebui să corespundă 

nevoilor dvs. Astfel, puteți adapta activitățile în funcție de nivelul dvs. de competență. 

În plus, puteți, de asemenea, să vă informați părinții despre activitățile privind 

competențele sociale, pentru a vă sprijini în consolidarea competențelor. 

Lucrul pe competențele sociale poate fi stresant și dificil. Cu toate acestea, ar 

trebui să încercați să vă mențineți motivația ridicată, deoarece întărirea acestor 

competențe este relevantă pentru viitorul dumneavoastră. Frica sau anxietatea pot 

împiedica numai să nu facă aceste activități. În acest punct, puteți întreba și 

strategiile și metodele dvs. de învățare care vă ajută să vă păstrați motivația și astfel 

să vă depășiți emoțiile.  

În final veți vedea și succesul vostru după implementarea activităților. Ați 

putea observa direct impactul pe care l-a avut asupra voastră. 
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3.1.3 Pași pentru planificarea activităților 

Aici veți găsi câteva recomandări pentru dezvoltarea structurii propriului 

program:  

1. Definiți-vă nevoile; 

2. Împărtășește-ți nevoile cu profesorul tău astfel încât să te poată 

susține (dacă dorești); 

3. Găsiți cele mai potrivite activități care sunt direct legate de nevoile 

voastre; 

4. Încercați să planificați activitățile în prealabil; 

5. Împărtășiți programul cu părinții dvs. pentru a primi sprijin din 

partea acestora; 

6. Citiți cu atenție activitatea și pregătiți-vă corespunzător; 

7. Pregatiti tot ce aveti nevoie inainte de fiecare activitate; 

8. Faceți activitatea; 

9. Obțineți feedback. 

 

 

3.2 Cum se utilizează platforma online I-YES 

3.2.1 Introducere 

 

Scopul acestui manual este să vă sprijine cu un ghid simplu de accesare și 

navigare pe platforma I-YES de învățare online. De asemenea, vă oferă informații 

despre domeniile de învățare pe care le veți studia și despre activitățile online pe 

care le veți desfășura. 

Platforma de e-learning I-YES este o aplicație bazată pe web, o medii sigure 

și sigure în care elevii pot accesa materialele de învățare și pot comunica. Accesul la 

cursurile de pe platforma electronică este disponibil 24 de ore din 24 de către orice 

dispozitiv (PC desktop, mobil, proiector etc.). 
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Următoarele secțiuni se referă la procesul de înregistrare, înscrierea într-o 

anumită zonă de învățare, activitățile de învățare, instrumentele de interacțiune și 

certificatul.   

 

3.2.2 Accesarea platformei de e-learning I-YES 

 

Accesați adresa URL http://elearning.iyes-project.eu 

 

 

În partea dreaptă sus a paginii de pornire a platformei de e-learning există o 

zonă de conectare. Conectați-vă cu numele de utilizator și parola, așa cum se arată 

în e-mailul trimis de profesorul / instructorul dvs. Faceți clic pe butonul Log in.  

 

 

Obțineți o prezentare generală a platformei e-Learning I-YES 

 

Pagina principală de învățare I-YES conține un panou central care are legături către 

trei zone de învățare. Structura și organizarea fiecărei zone de învățare sunt similare 

pentru a vă facilita navigarea conținutului și înțelegerea activităților de învățare. În 

plus, puteți utiliza blocul de navigare din partea dreaptă a paginii. De acolo puteți 

merge direct în orice zonă a platformei I-YES la care aveți acces.  

http://elearning.iyes-project.eu/


   
 

 
 
 

15 

 

Cum obțin accesul la o zonă de învățare? 

 

Puteți să faceți clic pe una din cele trei zone de învățare de mai jos, care apare pe 

pagina de pornire E-learning 
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SAU 

Faceți clic pe "Cursurile mele" disponibile în bara de navigare. 

 

Cum explorez o zonă de învățare? 

 

Fiecare zonă de învățare constă din PUNCTE DE DISCUȚII explorate în 

clasă împreună cu profesorul dvs., prin care structura este întotdeauna similară.  

 

Selectați competența revizuită în clasă împreună cu profesorul / instructorul 

dvs. și faceți clic pe un punct de discuție de interes pentru a avea acces la aceasta. 
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Punctele de discuție sunt ilustrate cu pictograma  și oferă materiale de 

învățare interactivă: informații, fundal teoretic, dicționar interactiv, activități online, 

hiperlegături către resurse suplimentare și multe altele. 

În plus, materialele de instruire și resursele sunt disponibile în format .pdf, 

astfel încât toți stagiarii să poată descărca materialul de formare offline .  

 

3.2.3 Activități de învățare 

 

Conținutul fiecărui punct de discuție este prezentat elevului într-un număr variabil de 

activități: 

 • Prezentări de conținut: conținutul este prezentat printr-o prezentare de 

diapozitive, în care cursantul are la dispoziție text, imagini, tabele interactive, 

dicționarul și formatare bogată; 

 • Chestionare: Aceasta este o resursă în care un set de chestionare conduce 

elevul în întregul conținut și îi permite să-și testeze procesul de învățare. 
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O scurtă prezentare a diferitelor tipuri de chestionare oferite este oferită după cum 

urmează:            

   

Fiecare zonă de învățare vă oferă o varietate de activități pentru a reînnoi tema explorată în clasă 

 

Activități online trageți și plasați 
Întrebări multiple 

  
 

Activități de potrivire 

 

Completează spațiul liber 

 
 

 
 
 

Completați spațiile libere (cu meniurile derulante) Fișa de activități. 

Poate fi imprimat și descărcat. Foaia de activitate se 

poate face în clasă sau la domiciliu ca o sarcină. 
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Note: 

 

(1) Aveți încercări infinite de a răspunde corect la fiecare activitate. 

(2) Un certificat este generat automat de îndată ce urmăriți toate punctele de 

discuție și activitățile online. 

 

 Fiecare zonă de învățare oferă SCENARIILE din viața reală care fac platforma de e-

learning I-YES un mediu de învățare experimental. Scenariile vă conduc în situații realiste 

care ar putea apărea chiar și în viața de zi cu zi. Prin procesul de facilitare oferit de profesor, 

veți putea avea un dialog în jurul subiectelor discutate și astfel să puteți internaliza 

conceptele. 
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DESCOPERIȚI EMOȚIILE COMUNICARE RESPECTĂ-I PE ALȚII 

Select the scenario for the topic you are reviewing in class. 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 
 

21 

Redați un scenariu 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primele pagini ale 

scenariului 

Identificați personajele și 

discutați scena cu profe-

sorul. 

de exemplu. "Cine este 

Maria?" 

Emoţiile 

În urma scenariului, veți 

găsi activități cu privire 

la modul în care veți 

aborda situația. Sunteți 

prezenți cu opțiuni 

diferite pentru a selecta.  
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Strategies  

View the strategies after 

playing the scenario and try 

to understand how to deal 

with similar issues.   

Feedback  

You are provided with feed-

back on the different options 

presented.  

 

                                                                                                             

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    

 

 

3.2.4 Instrumente de interacțiune 

 

Forum 

 

Instrumentul de interacțiune de bază este forumul. Forumul poate fi utilizat de 

orice participant care dorește să facă schimb de informații sau să discute un subiect 

despre subiectul publicat.  
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Pentru a începe o nouă discuție, faceți clic pe activitate și, în partea de sus a paginii, 

faceți clic pe butonul "Adăugați un nou subiect de discuție". 

 

Următoarea formă completă permite participantului să scrie o întrebare text 

simplu, un document mai bogat sau chiar să difuzeze un fișier atașat la mesajul 

forumului între participanții la tema învățării.  
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3.2.5 Certificat 

 

Cele trei (3) subiecte de învățare se bazează pe rezultate specifice învățării. 

Un certificat de participare este emis fiecărui cursant după finalizarea cu succes a 

fiecărei zone de învățare. 

În plus, elevul va primi, de asemenea, o broșură individuală de competențe 

socio-emoționale pentru a putea evalua progresul în timpul formării în ceea ce 

privește competențele specifice. Această broșură face parte, de asemenea, din 

instrumentele de evaluare utilizate de formator pentru a evalua progresul tinerilor și a 

formării I-YES în ansamblu. 
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4. Pilotarea și momentele cele mai bune 

În baza rezultatelor intelectuale 3 ale proiectului I-YES, programul de intervenție 

inovatoare a fost pilotat de toți partenerii pentru a-l optimiza în continuare. Conform 

rezultatelor colectate aici, a fost posibilă verificarea reacției elevilor și formatorilor / cadrelor 

didactice cu privire la program pentru a vedea dacă și unde sunt necesare îmbunătățiri, 

respectiv ce ar putea fi făcut mai bine să adaptați programul spre grupul țintă și / sau să 

îmbunătățiți unelte. 

Fiecare partener a fost responsabil să organizeze pilotul în incinta lor, implicând stagiarii 

din organizațiile lor, în special cursanții cu risc de eșec, stagiarii cu competențe sociale și / 

sau emoționale foarte scăzute și / sau studenți cu performanțe academice scăzute. 

Deoarece nu a fost posibil ca toți partenerii sa testeze toate activitățile, sa decis ca toți 

partenerii sa testeze în comun 3 activitatea și să aleagă alte 3 în funcție de contextul și 

nevoile proprii și, nu în ultimul rând, de cele 3 cursuri online. 



   
 

 
 
 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Cred că activitățile sunt bune și 

interesante. Programul este bun. L-

aș repeta oricând.” 

"Ne-a ajutat să ne cunoaștem 

reciproc, să creem legături. Ne-a 

ajutat să ne gândim la sentimentele 

noastre și la sentimentele celorlalți 

". 

„În mod ciudat, în pilotare, 

indiferent de talentul autorilor, 

era ușor să afli cine a fost 

persoana desenată. Unii oameni 

au fost ușor identificați prin 

detalii vizuale. Alții au exprimat 

personalitatea cursantului tras în 

portret.” 



   
 

 
 
 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“I- "Programul "Yes" servește 

scopurile sale ca un instrument 

dinamic excelent pentru a sprijini 

cursanții să-și îmbunătățească 

abilitățile sociale și emoționale și 

să-i facă pe tineri actori ai cursului 

lor, care reprezintă o cheie pentru 

combaterea eșecului școlar." 

"Este un program 

distractiv și realist. 

Subiectele abordate 

sunt esențiale din 

perspective personale 

(și profesionale). 

Activitățile permit 

schimbul și reflecția." 

 

"Mi se pare 

interesant pentru ca 

toți elevii să-și dea 

seama că învățarea 

nu este numai 

studiu plictisitor, ci 

mai degrabă variază 

foarte mult între 

relaxare, socializare, 

joc etc. Cred că a 

mers foarte bine". 
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"Este o platformă online 

axată pe cursanți. 

Profesorul lucrează doar 

ca facilitator. Elevii 

dezvăluie și stăpânesc noi 

concepte." 

"Instrument foarte bun pentru 

auto-învățare, dar și învățare 

într-un mod colaborativ, 

împreună cu profesorul și 

ceilalți elevi". 
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5. Concluzii 

După doi ani de colaborare în cadrul proiectului I-YES, partenerii sunt mândri să prezinte 

rezultatele activității lor unui public mai larg. Manualul din fața dvs., care a fost dezvoltat ca 

unul din ultimii pași ai proiectului, încearcă să acopere cele mai importante aspecte ale 

acestei lucrări. 

Capitolul introductiv de la început rezumă cele mai importante aspecte formale ale 

proiectului. Al doilea capitol vă oferă o scurtă trecere în revistă a importanței aptitudinilor 

socio-emoționale în general și a modului în care fundamentele științifice ale proiectului au fost 

adaptate de la început pentru a crea un program de intervenție calitativ pe baza evaluării și 

cercetării rezultate. Apoi, capitolul trei vă informează despre modul de utilizare a programului 

de intervenție de către dvs., inclusiv un subcapitol propriu despre modul de utilizare a 

instrumentului extrem de inovator de e-learning care a fost dezvoltat în perioada de 

implementare a proiectului. Capitolul patru vă oferă apoi o scurtă prezentare a modului în 

care s-a derulat implementarea programului de intervenție în diferitele țări partenere implicate 

în proiect, inclusiv câteva recomandări practice care ar putea fi utilizate pentru implementarea 

propriu-zisă a unui astfel de program. 

Ca rezultat, se poate spune că abilitățile socio-emoționale joacă un rol fundamental în 

viața tinerilor. Astfel, consolidarea nu este importantă numai pentru următorii ani, ci pentru 

viitoarea lor viață în ansamblu. Prin urmare, și profesioniștii, experții și toți ceilalți care 

lucrează cu grupul țintă ar trebui să aibă know-how, precum și metodele și abordările 

necesare pentru punerea în aplicare a cunoștințelor lor. Proiectul I-YES încearcă să 

servească ambele obiective menționate, în principal prin programul de intervenție dezvoltat în 

cadrul proiectului (inclusiv platforma I-YES-e-Learning). 

Pentru a atinge aceste obiective, este important să sprijinim tinerii în procesul de 

consolidare a aptitudinilor lor socio-emoționale, de cele mai multe ori aceste abilități sunt 

dezvoltate doar dacă sunt la un nivel de bază. Din păcate, în multe țări europene, 

profesioniștii care lucrează cu grupul țintă nu învață multe aspecte despre importanța 

competențelor socio-emoționale în cadrul diferitelor cursuri de formare profesională și / sau 

domeniile de studiu. În consecință, nu numai tinerii înșiși vor beneficia de proiectul I-YES prin 

consolidarea abilităților lor socio-emoționale, dar și profesioniștii care lucrează cu aceștia în 

timpul activității lor zilnice vor beneficia de proiect prin obținerea de noi cunoștințe despre 

importanța de abilități socio-emoționale și de abordări și instrumente profesionale care pot fi 

utilizate pentru a consolida aceste abilități în grupul țintă. 
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