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CompetenŃele emoŃionale şi sociale:

� Se dezvoltă gradual.

� Sunt relaŃionate cu o serie de variabile academice, ale 
succesului şcolar şi cu starea de bine a copiilor.

� Începând chiar cu vârsta de 4 ani anumiŃi copii pot avea 
întârzieri în achiziŃia acestor competenŃe, întârzieri care au 
implicaŃii asupra dezvoltării ulterioare în domenii diverse (ex. 
şcolar, familial, social).

� O parte din copii pot manifesta întârzieri suficient de mari astfel 
încât să pună probleme de adaptare (ex. probleme 
comportamentale, emoŃionale).

Teorie - Ce ştim despre dezvoltarea emoŃională şi 
socială la preşcolari?



� Pentru a asigura o dezvoltare socială şi emoŃională 
optimă sunt necesare:

� Educarea sistematică acestor competenŃe pentru 
a realiza cadrul de creştere şi cultivare a lor 

� PrevenŃia problemelor acolo unde sunt identificaŃi 
anumiŃi factori de risc 

� IntervenŃia de specialitate acolo unde există deja 
întârzieri şi probleme de adaptare

Practică – Care sunt cele mai bune practici pentru 
dezvoltarea emoŃională şi socială la preşcolari



� Cum se realizează?
� Dezvoltarea socială şi emoŃională este una dintre 

cele 5 domenii fundamentale de dezvoltare atinse 
de curricula învăŃământului preşcolar

� Sunt necesare activităŃi care să dezvolte aceste 
competenŃe aşa cum sunt formulate activităŃi 
pentru celelalte domenii (cognitiv, limbaj, fizic, de 
învăŃare)

� Este timpul să îi învăŃăm pe copii lucuri care să le 
dezvolte şi abilităŃile sociale şi emoŃionale, nu doar 
pe cele cognitive

Educarea sistematică a competenŃelor sociale şi 
emoŃionale



� Principii care trebuie să o fundamenteze
� Definirea competenŃelor sociale şi emoŃionale în 

termeni operaŃionali astfel încât să ştim ce dorim 
să atingem.

� Predarea explicită a conceptelor (necesitatea 
existenŃei unei curricule) prin metode adaptate 
copiilor preşcolari.

� Feedback comportamental specific astfel încât 
achiziŃiile să se stabilizeze.

� ÎnvăŃarea explicită a unor tehnici şi exersarea lor.
� Aceste principii trebuie să implice grădiniŃa şi familia

Educarea sistematică a competenŃelor sociale şi 
emoŃionale



� Exemplu de practică: Programul educaŃional Da, PoŃi!

� Porneşte de la principii din domeniul psihologiei 
copilului, al consilierii psihologice şi educaŃiei

� A fost construit de către profesorul psiholog 
M.E.Bernard în colaborare cu educatori care au 
oferit cele mai bune modalităŃi de implementare a 
principiilor teoretice

� Este cel  mai validat curriculum care are date ce îi 
sunŃin eficienŃa

� Cuprinde un curriculum extins de activităŃi 
� Oferă materiale adaptate copiilor preşcolari

Educarea sistematică a competenŃelor sociale şi 
emoŃionale



� Exemplu de practică: Programul educaŃional Da, PoŃi!
� CompetenŃele emoŃionale şi sociale pe care le 

educă la copii (4-7 ani):
� Încredere, Organizare, PerseverenŃă, ÎnŃelegere 

cu ceilalŃi, RezistenŃă emoŃională

Educarea sistematică a competenŃelor sociale şi 
emoŃionale



� Exemplu de practică: Programul educaŃional Da, PoŃi!
� Cum poate fi integrat în curriculum preşcolar
� Predarea explicită & ActivităŃi cu părinŃii
� Cine face educarea: cadrele didactice - educatorii

Educarea sistematică a competenŃelor sociale şi 
emoŃionale



Când este indicată prevenŃia?
=  atunci când sunt identificaŃi copii care prezintă o serie de 
factori de risc şi/sau o serie de semne sau simtome 
relaŃionate cu diverse probleme de sănătate mentală, dar 
care nu îndeplinesc criteriile de diagnostic (NIMH, 1998).

Avantajele prevenŃiei
� efectele pe termen lung sunt mai bune 
� efectuate de timpuriu sunt mai eficace

Paşi:
� Identificarea copiilor care au nevoie de prevenŃie
� Realizarea unui program de prevenŃie validat ştiinŃific

Teorie - PrevenŃia problemelor

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



� Exemplu de practică: Problemele de externalizare – cele de tip 
opozant, sfidător, agresiv, impulsiv, hiperactiv inatent

� Sunt frecvente (5-10% dintre copiii preşcolari prezintă 
astfel de probleme)

� Constituie cel mai frecvent motiv pentru solicitarea 
serviciilor de sănătate mentală  (50-60%)

� Sunt stabile

� Interferează cu funcŃionarea în domenii diverse

� Ca şi condiŃie cronică sunt dificil de tratat

Teorie - PrevenŃia problemelor



� Care este eficienŃa programelor de prevenŃie?

� Au efecte asupra funcŃionării cognitive şi a dezvoltării 
sociale şi emoŃionale

� Efectele sunt atât asupra copilului cât şi asupra familiei

� Mărimea efectului acestor programe depinde de lungimea 
si intensitarea lor - cele care sunt mai lungi (d = 0.37) şi 
mai intense (d = 0.44) au substanŃial efecte mai mari 
decât cele mai scurte (d = 0.11) şi mai puŃin intense (d = 
0.18). 

Teorie - PrevenŃia problemelor de 
externalizare

Nelson et al. (2003). A Meta-Analysis of Longitudinal Research on Preschool Prevention Programs for 
Children. Prevention & Treatment, Volume 6, Article 31, posted December 18, 2003



� EficienŃa programelor de prevenŃie depinde de:
� Training (de grup) cu părinŃii
� Training (de grup) cu educatorii
�Principii:

�Identificarea comportamentelor problematice care să 
fie Ńinta intervenŃiei atât în grădiniŃă cât şi la şcoală

�Întărirea relaŃiei pozitive educator / părinte şi copil 
�Utilizarea unor metode eficiente de stabilire a regulilor 

şi de recompensare comportamentală 
� Utilizarea unor consecinŃe negative adecvate pentru 

comportamentele problematice

Teorie - PrevenŃia problemelor de 
externalizare

Plück, J., Wieczorrek, E., Wolff Metternich, T., & Döpfner, M. (2005). Präventionsprogramm für 
Expansives Problemverhalten (PEP). Ein Manual für Eltern- und Erziehergruppen. Göttingen: Hogrefe.



� Cum se face prevenŃia ?
�Pe baza unui protocol validat ştiinŃific 
�Pe baza unui program de training realizat de specialist
�Cu supervizare din partea specialiştilor

� Cine poate să realizere prevenŃie?
�Cadrele didactice (educatorii) prin activităŃi special 

construite pentru problemele Ńintă
�PărinŃii 

� Cadrele didactice şi părinŃii trebuie să fie formaŃi cum anume 
să realizeze prevenŃia pe baza unor practici validate ştiinŃific
�Nu orice tip de prevenŃie este una eficientă
�Rolul programelor de formare 

Practică - PrevenŃia problemelor



Teorie – IntervenŃia de specialitate
• Interven Ńia psihologic ă se poate realiza în

– Sănătate (ex. optimizare)
– Boală

• Forme
– Asisten Ńă psihologic ă 
– Consiliere Psihologic ă

– Psihoterapie versus

• Are la baz ă
– Teorii validate ştiin Ńific
– Proceduri



Practică – IntervenŃia de specialitate

• Cine face interven Ńie de specialitate?
– Psihologul clinician (Asisten Ńă psihologic ă în 

sănătate şi boal ă)
– Psihologul educa Ńional (Asisten Ńă

psihologic ă educa Ńional ă şi pentru 
promovarea s ănătăŃii)

– Psihoterapeutul (Psihoterapie)
– Consilierul psihologic (Consiliere 

psihologic ă)



Practică – IntervenŃia de specialitate

Care este rolul educatorilor şi părin Ńilor în 
interven Ńie?
– Să semnaleze specialistului problemele cât 

de repede posibil
– Să se implice activ în procesul de interven Ńie
– Să sus Ńină la gr ădini Ńă şi acas ă interven Ńia 

realizat ă de specialist



� Practicile în domeniul dezvoltării sociale şi emoŃionale a 
copiilor preşcolari:

� Trebuie să Ńină cont de teorii validate ştiinŃific

� Educatorii, părinŃii şi specialiştii sunt actori activi ai: 
�Educării sistematice acestor competenŃe
�PrevenŃiei problemelor acolo unde sunt 

identificaŃi anumiŃi factori de risc 
�IntervenŃiei de specialitate acolo unde există 

deja întârzieri şi probleme de adaptare

Concluzii


