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Obiective
generale

1. Să ofere o imagine de ansamblu asupra situației actuale a școlii,
familiei și educației, despre greutățile noilor generații și perspective
pragmatice privind utilizarea principiilor educației emoționale;

2. Să prezinte principalele teorii și studii mai recente pe baza DoE;

3. Să explice tehnicile de folosit în clasă împreună cu elevii;

4. Să pregătească profesorii pentru a planifica și gestiona intervențiile
DoE în sala de clasă.

Modulul 1 - De ce DoE?

Obiective 
specifice

• explorarea relației dintre starea emoțională a copiilor și
adolescenților, pe de o parte, și părăsirea timpurie a școlii, pe de
altă parte;

• analiza nevoii de dezvoltare socio-emoțională în școală.

Conținuturi 1. Noi provocări în familie și la școală;
2. Dezvoltarea socio-emoțională ca modalitate de prevenire a părăsirii

timpurii a școlii;
3. De la educația emoțională la Didactica Emoțiilor.

Rezultate 
așteptate ale 
învățării

Cursanții vor explica legătura dintre starea emoțională și rezultatele 
școlare ale elevilor, enumerând factori potențiali care împiedică, 
respectiv care sprijină starea de bine emoțională.

Evaluare • Quiz/Exercițiu
• Autoevaluare
• Reflecție

Modulul 2 - De la inteligența emoțională la educația emoțională: fundamentarea 
științifică a Didacticii emoțiilor

Obiective
specifice

• facilitarea înțelegerii teoriilor majore care fundamentează educația
emoțională

• familiarizarea cu baza științifică a Didacticii emoțiilor

Conținuturi 1. Evoluția empatiei
2. Teoria atașamentului formulată de John Bowlby
3. Cercetarea lui Daniel Stern despre auto-construire
4. Teoria lui Peter Fonagy despre funcția reflexivă
5. Stilurile educaționale
6. Baza neurobiologică a Didacticii emoțiilor

Rezultate 
așteptate ale 
învățării

Cursanții vor argumenta, cu referire la principalele teorii care 
fundamentează Didactica emoțiilor, nevoia de dezvoltare socio-
emoțională a elevilor. 



Evaluare • Quiz/Exercițiu
• autoevaluare
• reflecție

Modulul 3 - Activități practice pentru dezvoltarea competenței emoționale

Obiective 
specifice

Prezentarea unor activități de învățare

Conținuturi 1. Competențele emoționale ale elevilor și legătura dintre acestea și
competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții;

2. Tehnici și activități de educație emoțională
3. Indicatori și instrumente de măsurare a progresului
4. Instrucțiuni și sugestii pentru profesori

Rezultate 
așteptate ale 
învățării

Cursanții vor analiza abilitățile socio-emoționale, vor descrie utilizarea 
instrumentelor de monitorizare și evaluare a dezvoltării socio-
emoționale și vor explica modul în care se folosesc tehnicile specifice 
programului Didactica emoțiilor.

Evaluare • Exercițiu
• Autoevaluare

Modulul 4 - Planificarea și managementul implementării DoE

Obiective 
specifice

Pregătirea cursanților pentru proiectarea și gestionarea intervenției 
DoE.

Conținuturi 1. De ce și cum să implementăm DoE în școală
2. Proiectarea implementării DoE în școală
3. Monitorizarea implementării DoE în școală

Rezultate 
așteptate ale 
învățării

Cursanții vor proiecta implementarea intervenției DoE în școală și vor fi 
pregătiți să monitorizeze și să evalueze intervenția DoE în școală.

Evaluare • test final
• exercițiu
• instrumente de evaluare
• autoevaluare
• chestionar de feedback


