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Rezumat 

Proiectul european Lifelong Learning, numit "WELLNESS" - ABILITĂȚI PENTRU O STARE DE BINE AUTENTICĂ, este inspirat din 
munca cu profesioniștii din domeniul educației adulților și cu cursanţii adulți. În multe cazuri, atât educatorii, cât și cursanţii, se 
simt stresaţi datorită provocărilor întâlnite. Ca rezultat, experimentează scăderea motivației și a angajamentului faţă de muncă. 
Acest proiect are ca scop sprijinirea profesioniștilor din domeniul educației adulților și a cursanților în dobândirea de abilități 
care să le permită să îşi monitorizeze propriul nivel de stare de bine și să aplice strategii de autoreglare a acestuia. Studiul de 
față se axează pe detalierea obiectivelor, raționamentelor și procedurilor care au fost urmate pe tot parcursul proiectului. 
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1. Context 

Profesioniștii educației adulților au nevoie de instrumente practice de auto-gestionare și menținere a 
stării lor de bine. Același lucru este valabil pentru cursanții adulți - pentru a fi motivați să învețe, să-şi 
lărgească orizonturile și să contribuie în mod activ în comunitățile lor, ei trebuie să fie în măsură, în 
primul rând, să îşi consolideze și susțină propria lor stare de bine, care a fost identificată ca fiind baza de 
pornire pentru predare și învățare eficientă. Discutând despre experiența noastră acumulată prin 
furnizarea de seminarii către profesioniștii din domeniul educației adulților, am aflat că participanții la 
seminarii au raportat, în mai multe rânduri, că se simt adesea extrem de stresaţi și copleșiţi de 
provocările din viața lor profesională și personală. Ca rezultat, au experimentat scăderea motivației și a 
angajamentului faţă de muncă, iar performanțele acestora și calitatea interacțiunilor lor cu cursanţii și 
colegii de muncă sunt afectate în mod negativ. Câţiva directori ai organizațiilor de educaţia adulților au 
raportat că instituțiile lor suferă de un absenteism prelungit al personalului din cauza sindromului de 
‘burn out’ (o stare de epuizare, atât fizică cât şi psihică). Profesioniștii din domeniul educaţiei adulţilor, 
un domeniu care aduce atâtea satisfacţii dar şi provocări, sunt în mod deosebit expuşi sindromului de 
epuizare.  

Aceştia petrec o perioadă mare de timp interacţionând cu cursanţii şi colegii de muncă, având nevoie să-
şi actualizeze permanent cunoștințele și abilitățile și, uneori experimentează ca, pe lângă sarcina dificilă 
de a evalua cursanţii adulți sau subordonați, să fie chiar ei în curs de evaluare. Fără să utilizeze 
instrumente de monitorizare a proprii stări interioare şi de auto-gestionare, sunt susceptibili de a suferi 
de scăderea motivației și a implicării în muncă, diminuarea creativităţii și a performanței la locul de 
muncă, înregistrând și o stare de sănătate precară și, prin urmare, absenteism frecvent.  

În cazul specific al cadrului unui loc de muncă, o mare parte din investigații au fost dezvoltate în ultimii 
ani, în scopul de a explica influența sprijinului social care derivă din diferite surse de stare de bine, 
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sănătate, satisfacția propriei munci și rezultate organizaționale (Beehr, Farmer, Glazer, Guda-nowski, & 
Nair, 2003. Deelstra și colab., 2003). Rolul pozitiv al sprijinului social a fost evidenţiat şi în interacțiunea 
dintre muncă și epuizare (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). În cazul particular al profesorilor, 
obiectivul principal în cadrul acestui proiect, sistemul de ajutor social poate juca un rol-cheie în 
atenuarea efectelor negative ale epuizării. Acest efect a fost identificat pentru profesioniștii din sectorul 
serviciilor și cei a căror activitate este direct legată de oameni (Friedman, 1996, Kahn și colab., 2006). 
Sprijinul social crește stima de sine acestor profesioniști și promovează capacitatea acestora de a face 
față problemelor la locul lor de muncă. În conformitate cu aceasta, Russell, Altmaier, & Van Velzen 
(1987), au constatat că profesorii, care au beneficiat de un nivel ridicat de sprijin din partea superiorilor 
lor, au fost mai puțin vulnerabili în a experimenta sindromul de epuizare. 

Mulți profesioniști se confruntă cu condiții de lucru caracterizate printr-un nivel ridicat de implicare 
emoțională și interpersonală puternice. Aceste condiții pot duce la sindromul de epuizare în cazul în care 
profesioniștii nu sunt în măsură să dezvolte strategii de adaptare eficiente și de gestionare a stresului în 
mod adecvat (Carmona, Buunk, Peiró, Rodriguez & Bravo, 2006; Durán, Extremera, & Rey, 2006). 
Epuizarea nu este o chestiune banală și poate modifica în mod semnificativ comportamentul oamenilor, 
afecta calitatea vieții și sănătatea lor, contribuind la manifestări semnificative ale acestei boli. (Pozo-
Muñoz și colab., 2008). 

Epuizarea este de obicei rezultatul stresului cronic la locul de muncă, în combinație cu alte condiții de 
muncă negative, cum ar fi posibilitățile de promovare limitate și lipsa de feedback pozitiv (Cooper, 
Dewe, & O 'Driscoll, 2001; Elfering și colab., 2005). 

Modelele existente de epuizare au subliniat rolul proceselor de mediere care ar putea contribui la 
reducerea consecințelor negative ale epuizării pentru profesori. Unii dintre acești factori de mediere 
sunt sprijinul social, resursele psihosociale și de adaptare (Pozo-Muñoz, şi colab., 2008). 

Myers și Diener (1995) au propus ca starea de bine subiectivă să reflecte "o preponderență a gândurilor 
și sentimentelor pozitive despre propria viață", iar starea de bine subiectivă o definesc ca fiind "prezența 
relativă a unui sentiment pozitiv, absența oricărui sentiment negativ și satisfacția propriei existenţe". 
Starea de bine subiectivă are ca punct de interes măsura şi motivul pentru care indivizii îşi evaluează 
viața lor într-un mod pozitiv. Starea de bine subiectivă este un domeniu care cuprinde caracteristici și 
măsurători pozitive. De asemenea, se concentrează pe păstrarea pe termen lung a sentimentelor decât 
a stărilor emoționale temporare. Starea de bine subiectivă are două componente generale: emoţională 
și cognitivă. Componenta emoţională constă în sentimente pozitive și negative, în timp ce componenta 
cognitivă este legată de satisfacția vieții individului (Diener, & Suh, 1997; Schimmack, Radhakrishnan, 
Oishi, Dzokoto, & Ahadi, 2002). 

Pozo-Munoz şi colaboratorii au publicat în 2008 un studiu care a încercat să determine dacă suportul 
social are un impact direct asupra stării de bine sau un efect tampon, reducând consecințele negative 
ale epuizării  asupra sănătății şi stării de bine a profesioniștilor care predau. Per ansamblu, sprijinul 
social a influenţat semnificativ starea de bine a profesorilor. În ceea ce privește modelul de efect 
tampon, efecte semnificative de interacțiune au fost identificate între suportul social și epuizare. Ținând 
seama de o perspectivă aplicată, rezultatele obținute în prezentul studiu indică relevanța intervențiilor 
axate pe suport social și epuizare care permit punerea în practică a unor strategii de adaptare pentru 
cadrele didactice. 

Cenkseven-Onder, F. și Sari, M., (2009), au intenţionat să determine gradul de predicţie a stării de bine 
subiectivă a profesorilor prin propriile percepții referitoare la calitatea vieții școlare și epuizare. 
Participanții la studiu au fost 161 de cadre didactice (93 femei, 68 bărbați) care au lucrat în școlile 
elementare. Rezultatele au aratat ca starea de bine subiectivă a profesorilor a fost prevăzută în mod 
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semnificativ de factorii legaţi de Calitatea Vieţii Şcolare, și anume "statutul" și "curriculum" și de factorii 
de epuizare, și anume "a face faţă stresului legat de muncă." Nivelurile de satisfacție a propriei vieți 
pentru profesori au fost semnificativ prevăzute de variabilele "statut", "a face față stresului legat de 
muncă" și "administrator al școlii", care este un factor al Calităţii Vieții Şcolare. De asemenea, 
sentimentele pozitive ale profesorilor au fost prevăzute de variabilele "statut", "sentimente pozitive față 
de școală" și "profesori", iar sentimentele negative ale profesorilor au fost prevăzute de variabilele de "a 
face faţă stresului legat de muncă", "statut" și "curriculum."  

Rezultate obținute au indicat şi faptul că aportul previziunilor ar putea fi socotite astfel: 39% stare de 
bine subiectivă; 23% pentru satisfacția în viață; 23% pentru sentimente pozitive, 37% pentru sentimente 
negative. 

Un alt studiu (Finlayson, 2006), realizat de dr. Erica Wimbush, dr. Miriam OConnor, dr. Donna McKinnon 
si dr. Sally Brown, a investigat stresul în rândul cadrelor didactice, precum și asigurarea sănătăţii la locul 
de muncă și a altor forme de sprijin prin intermediul autorităților locale. Metodologia a cuprins: o 
analiză sistematică – pe baza unei întrebări: 'ce intervenții la locul de muncă sunt eficiente pentru 
îmbunătăţirea sănătăţii şi stării de bine a profesorilor'?; o cartografiere a serviciilor de sprijin existente 
din partea autorităților locale; o trecere în revistă a cadrelor didactice din întreaga Scotia şi focus 
grupuri. 

Principalele constatări sunt: 

- Aproape jumătate dintre cadrele didactice chestionate au raportat că au găsit locul de muncă foarte 
sau extrem de stresant, nouă din zece profesori cred că locul de muncă a devenit şi mai stresant; 

- Mai mult de trei sferturi dintre cei chestionati au considerat că stresul psihologic la locul de muncă a 
avut un efect puternic asupra stării lor fizice; 

- Aproape jumătate au suferit din cauza unei probleme deosebite de sănătate; 12 la suta dintre aceste 
probleme au fost de sănătate mintala sau probleme de comportament; 

- Principali factori de stres au fost indisciplina elevilor, relațiile la locul de muncă și volumul de lucru 
excesiv; 

- Două treimi dintre respondenti au raportat probleme cu caracter personal care au afectat activitatea 
lor. 

Aceste cercetări, combinate cu experiența noastră în domeniul educației adulților, au inspirat proiectul 
"WELLNESS" - ABILITĂȚI PENTRU O STARE DE BINE AUTENTICĂ, în cadrul programului european Lifelong 
Learning. Proiectul a fost demarat pe 01.01.2013, iar țările implicate sunt România (coordonator), Cipru, 
Polonia, Italia, Slovenia și Regatul Unit al Marii Britanii. Starea de bine este din ce în ce mai prezentă în 
cercurile politice și în dezbaterile publice. Furnizorii de educație și factorii de decizie trebuie să dezvolte 
metode de măsurare a stării de bine, deoarece este încă într-o fază incipientă. 

 

2. Scopurile și obiectivele proiectului 

Abilitățile care să asigure stare de bine durabilă sunt fundamentale pentru capacitatea cuiva de a-și 
folosi la nivel maxim propriul potential, de a face față provocărilor vieții, să aibă rezultate ale muncii 
rodnice și să contribuie la viața altor oameni într-un mod semnificativ. Acest proiect are ca scop 
sprijinirea profesioniștilor din domeniul educației adulților și a cursanților în dobândirea de abilități care 
să le permită să îşi monitorizeze propriul nivel de stare de bine și, atunci când este necesar, să aplice 
strategii de autoreglare pentru a reveni la nivelul satisfăcător de stare de bine. Ca urmare, aceştia vor fi 



4 
 

în măsură să-și folosească propriul potențial pe deplin, deoarece vor avea acces la resursele lor 
interioare, cum ar fi gândire vizionară clară și specifică, imaginația, înțelepciunea câştigată din propria 
experiență, rezolvarea problemelor, intuiția, echilibrul emoțional, capacitatea de a se conecta cu alții în 
mod respectuos și semnificativ, motivația, energia etc. 

Scopurile și obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 

1. Examinarea nevoilor profesioniștilor din educația adulților (profesori, formatori, manageri, personal 
administrativ), în special, evaluarea nivelului de bază al stării de bine și a problemelor pe care le au, care 
afectează nivelul de stare de bine; 

2. Examinarea nevoilor cursanților adulți (cu vârsta de peste 18 de ani, care nu participă în învățământul 
profesional sau învățământ superior; raportul dintre bărbați la femei ar trebui să fie aproape de 50% -
50%, iar grupele de vârstă ar trebui să fie reprezentate în mod egal), în special, evaluarea nivelului de 
bază al stării de bine și a problemelor pe care le au, care afectează nivelul de stare de bine; 

3. Abilitarea personalului de educație pentru adulți și cursanții să își asume responsabilitatea pentru 
starea lor de bine, în special, să se dezvolte înțelegerea față de atitudini și comportamente care pun în 
pericol starea de bine; 

4. Furnizarea către personalul din educația adulților și persoanele care învață, a instrumentelor care îi 
vor ajuta să: gestioneze nivelul de stres în mod eficient; extindă creativitatea; îmbunătățească abilitățile 
de comunicare; crește conștiința de sine (valori, nevoi, corp, emoții, gânduri și modele de 
comportament); reglementeze în mod eficient emoțiile; motiveze ei înșiși mai efficient; 

5. Realizare de resurse de înaltă calitate (seminarii, ghid de carte, platformă electronică) pentru 
profesioniștii din educația adulților; 

6. Elaborarea de curriculum atractiv, ateliere de lucru și resurse on-line pentru cursanții adulți; 

7. Creșterea satisfacției și a motivării la locul de muncă a profesioniștilor din domeniul educației adulților 
și prevenirea apariției epuizării; 

8. Contribuții la dezvoltarea unor indicatori măsurabili ai stării de bine; 

9. Încurajarea dialogului interdisciplinar și a colaborării în domeniul promovării stării de bine prin 
intermediul educaţiei adulților. 

 

3. Strategia de intervenție 

În vederea atingerii obiectivelor proiectului și a rezultatelor preconizate, proiectul va fi împărțit în mai 
multe etape. Metodologia va include: 

- Printr-o analiză aprofundată a nevoilor naționale, vom evalua nivelul de stare de bine pentru  
profesioniștii și cursanții adulți implicați în educația adulților. Cercetările arată că studiile referitoare la 
starea de bine sunt slab reprezentate. Comparând situația din diferite țări, vom putea evalua mai bine 
nivelul de stare de bine, precum și nivelul de stres al părților implicate în educația adulților, dar și 
factorii care contribuie la starea de bine ridicată și le permite să mențină motivația și angajamentul la 
locul de muncă sau legat de învățare. Vom examina modul în care mediul de lucru poate fi îmbunătățit 
pentru a spori creativitatea și performanța la locul de muncă și ce abilități practice pentru starea de bine 
pot fi promovate. Acestea vor contribui la punerea în practică a învățării pe tot parcursul vieții și a 
succesului la locul de muncă. Materialul fi colectat în cele 6 țări participante va  reflecta diversitatea 
europeană cu privire la acest subiect. Vor fi încurajate schimbul de bune practici și învățarea reciprocă 
între parteneri; 
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- Investigarea competențelor cheie necesare pentru a promova starea de bine pentru educatorii de 
adulți și cursanții adulți; 

- Proiectarea primei versiuni a seminariilor și atelierelor în vederea realizării unor seminarii de înaltă 
calitate pentru personalul implicat în educația adulților și ateliere atractive pentru cursanții adulți. 
Concluziile din analiza nevoilor naționale vor fi evidențiate în cadrul acestor seminarii și ateliere; 

- Testarea cursurilor prin seminarii pilot și ateliere de lucru - această activitate se va concentra pe 
efectuarea de cursuri pilot, create prin acest proiect, atât pentru personalul implicat în educația adulților 
și cursanții care învață în cadrul organizațiilor de origine ale tuturor parteneri; 

- Monitorizarea și evaluarea cursurilor și a materialelor de formare; 

- Proiectarea versiunii finale a cursurilor, materialor de formare și a resurselor on-line: un ghid pentru 
profesioniștii din educația adulților, pliante și resurse on-line pentru cursanții adulți și platformă pentru 
schimbul de experiențe pentru profesioniști; 

- Diseminarea rezultatelor la nivel național și european (pusă în aplicare încă de la începutul proiectului) 
- diseminarea va fi un proces continuu de-a lungul întregului proiect a asigura transmiterea feedback-
ului și diseminarea rezultatelor; 

- Exploatarea rezultatelor (această etapă va începe, de asemenea, mai devreme, în scopul de a asigura 
cel mai bun impact al proiectului) – va asigura durabilitatea proiectului dincolo de perioada de 
implementare, prin exploatarea eficientă a rezultatelor în toate țările implicate și, cel mai important, la 
nivel european. Factorii de decizie politică vor fi implicați pentru a asigura cel mai bun impact. 

Proiectul va identifica nevoile specifice ale personalului implicat în educația adulților și cursanții adulți, 
va dezvolta, testa, pune în practică și disemina noi metode de predare și programele școlare pentru 
educația adulților, inclusiv dezvoltarea de programe de formarer și a materialelor utilizate de către 
profesori și cursanții adulți. Rezultatele proiectului vor fi diseminate prin conferințe, comunicate de 
presă, buletine, website-uri și alte canale de comunicare, care va permite atingerea unui public cât mai 
larg. Pentru a sustine rezultatele proiectului Grundtvig vor fi organizate seminarii, precum și conferințe 
la nivel național. 

 

4. Concluzii 

Prin acest proiect ne propunem să fie ajutați toți cei implicați pentru a promova înțelegerea reciprocă și 
sentimentul de a deţine în comun cetățenia europeană. Sperăm că proiectul, prin schimbul de 
experiență și de bune practici, va îmbunătăți sistemul de management al educației adulților din cadrul 
fiecărei instituții partenere și va permite dezvoltarea de noi proiecte europene care vor fi benefice 
pentru societate. Cei care învață și personalul vor avea o șansă să-și lărgească orizonturile, să învețe să 
se uite la viața lor din diferite perspective și să conștientizeze frecvent importanța valorilor comune 
europene. Nu în ultimul rând, partenerii vor ajunge să cunoască istoria, cultura și tradițiile altor țări 
europene, precum și practicile de educația adulților și politicile din domeniu. Participarea la acest 
program va da o valoare adăugată europeană pentru activitatea organizațiilor noastre și va ajuta la 
construirea de noi canale de comunicare și căi de colaborare în curs de desfășurare. 

Proiectul, care s-a axat pe promovarea stării de bine și a sănătății mintale, abordează priorități europene 
importante și corespunde recomandărilor Comisiei Europene. Declarația de sănătate mintală pentru 
Europa care rezultă din Conferința ministerială europeană privind sănătatea mintală OMS (Organizația 
Mondială a Sănătății) "Confruntarea provocărilor, construind soluții” ("Facing the Challenges, Building 
Solutions”), care a avut loc la Helsinki între 12 - 15 ianuarie 2005, recunoaște că "sănătatea mintală și 
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starea de bine mintală sunt fundamentale pentru calitatea vieții și productivitatea indivizilor, familiilor, 
comunităților și națiunilor, le permite oamenilor să experimenteze viața ca sens și să fie cetățeni creativi 
și activi". Declaraţia prevede, de asemenea, că "obiectivul principal al activitatii de sanatate mintala este 
de a spori starea de bine și existența oamenilor concentrându-se pe punctele forte și resursele acestora, 
consolidând capacitatea de adaptare și îmbunătățirea factorilor externi de protecție". Promovarea 
sănătății mintale și a stării de bine este recunoscută ca fiind o prioritate pentru OMS și statele sale 
membre, Uniunea Europeană (UE) și Consiliul Europei. Pactul european pentru sănătate mintală și stare 
de bine a fost lansat la o conferință privind sănătatea mintală și starea de bine la 13 iunie 2008 și 
prevede că sănătatea mintală este un drept al omului, care permite cetățenilor să se bucure de starea 
de bine, calitatea vieții și a sănătății. Mai mult decât atât, este un factor care promovează învățarea, 
munca și participarea în societate. "Nivelul de sănătate mintală și starea de bine a populației este o 
resursă-cheie pentru succesul UE ca o societate bazată pe cunoaștere și economie. Este un factor 
important pentru realizarea obiectivelor Strategiei Lisabona, asupra creșterii economice și a locurilor de 
muncă, coeziunii sociale și dezvoltării durabile. Sănătatea mintală și starea de bine a cetățenilor, a 
tuturor grupelor de vârstă, de diferite sexe, origini etnice și grupuri socio-economice, trebuie să fie 
promovate pe baza unor intervenții specifice care să ia în considerare și să fie sensibile la diversitatea 
populației europene". 

Proiectul va permite efectuarea unei analize a nevoilor din fiecare țară participantă. Compararea 
rezultatelor ne va ajuta să proiectăm seminarii pentru personalul implicat în educația adulților, unde vor 
fi luate în considerare nevoile reciproce ale participanților din țări diferite, precum și gradul de 
conștientizare și sensibilitate la diferențele interculturale. Acesta va fi atu extrem de important pentru 
seminarii europene de înaltă calitate. Stresul este o problemă comună în toate statele UE, fiind motivul 
pentru care statele diferite trebuie să se reunească pentru a împărtăși perspectivele lor și să găsească o 
soluție creativă la această problemă, în scopul promovării stării de bine prin intermediul educației 
adulților. Conceptul de stare de bine se va înțelege la un nivel mai profund, datorită analizei nevoilor 
inter-culturale precum și schimbului de puncte de vedere, experiențe și bune practici între parteneri. Noi 
credem că, colaborarea cu 7 parteneri din 6 țări diferite va avea un impact mare asupra fiecărei 
organizații, deoarece va duce la implementarea de noi practici, noi cursuri, noi modalități de atragere a 
cursanților adulți, noi modalități de rezolvare a problemelor, etc. Este, de asemenea, de așteptat ca 
proiectul să contribuie la identificarea reciprocă, în ciuda diferențelor culturale, a factorilor de stare de 
bine și va contribui la o mai bună conștientizare a a identității și valorilor europene comune. 
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