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Dezvoltare socio-emoțională prin Jocuri 
Active și Activități sportive pentru 
Persoanele care încalcă legea 

Raportul Analizei Aprofundate 
efectuată cu 10 parteneri din Europa 
(WP2.1.1)

Istoric și Introducere 

La un anumit moment, în lume, peste 1 milion copii sunt încarcerați (UNICEF, 
2008).  În Europa, peste 1 milion de copii sunt implicați anual în activități 
infracționale, în țările din Uniunea Europeană (UE) (Unicef, 2007).  Prezentul 
proiect Erasmus+ KA3 intitulat Active Games for Change (Jocuri Active 
pentru Schimbare) (AG4C) are în vedere să sprijine tinerii care încalcă legea 
(încarcerați sau afl ați sub supraveghere comunitară) pentru dobândirea și 
utilizarea competențelor cheie în scopul facilitării incluziunii, educației și 
angajabilității, prin dezvoltarea unui cadru inovator de medii și materiale de 
învățare. Acest obiectiv general va fi  realizat prin crearea și implementarea 
metodelor inovatoare care au în vedere sprijinirea dezvoltării competențelor 
emoționale, sociale și referitoare la mediul online, scopul de bază al acestui 
proiect. Proiectul are 10 parteneri din Europa: Anglia, România, Ungaria, 
Turcia, Spania, Portugalia și Italia, și cuprinde două universități, un minister 
al justiției și ONG-uri (organizații non-guvernamentale). Toate organizațiile 
partenere sunt implicate în cercetare sau lucrează ca practicanți, în domeniile 
care implică tinerii, și au contact cu sistemele de justiție pentru delincvenții 
juvenili din țările lor.

Pentru realizarea obiectivelor sale, proiectul este organizat în șapte Pachete 
de Lucru (WP), care sunt:

 WP1 Gestionarea Proiectului
 WP2 Cadrul Metodologic
 WP3 Testare Internă
 WP4 Activități Pilot ale Setărilor
 WP5 Validare și Rafi nare
 WP6 Diseminare, Asistență și Valorifi care 
 WP7 Evaluare și Monitorizare Activă  
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Raportul de față va forma baza principalelor livrabile ale 
Pachetului de Lucru WP2 Cadrul Metodologic, primul 
document de acest fel fi ind Raportul Analizei Aprofundate.

Scopul acestei Analize Aprofundate este de a prezenta cele 
mai noi elemente de cercetare și practică în țările partenere, cu 
privire la competențele sociale, emoționale, civice și referitoare 
la Internet, pentru tinerii care au probleme cu legea, ca și 
modul în care respectivele competențe pot fi  dezvoltate prin 
utilizarea jocurilor active. Pentru aceasta, Partea I a raportului 
de față prezintă o analiză a literaturii de specialitate și a situației 
politicilor din țările partenere.  Partea a II-a asigură o bază a 
dovezilor teoretice și conceptuale care indică importanța 
acestor competențe, mai ales pentru profi lul tinerilor care au 
probleme cu legea din țările partenere.  Este prezentată o 
examinare a elementelor de literatură care sprijină utilizarea 
jocurilor active în scopul dezvoltării competențelor sociale și 
emoționale. În Partea a III-a, este discutată metodologia de 
selectare a instrumentelor în vederea evaluării dezvoltării 
competențelor, alături de provocările contextuale privitoare 
la implicarea tinerilor din sistemele de justiție juvenilă în 
jocurile active în mediile potențial restrictive. Acestea vor 
asigura toate informații pentru dezvoltarea jocurilor active 
și a instrumentelor (cum ar fi  o aplicație) care vor reprezenta 
mijlocelele și elementele de cuantifi care a evoluției referitoare 
la dezvoltarea competențelor.
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• Tinerii care au probleme cu legea din țările 
partenere 
• Vârstele răspunderii penale 
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Politicile de justiție juvenilă din Europa 
Politicile de justiție juvenilă din Europa au pus un accent important pe 
incluziunea socială și pe educarea și formarea tinerilor, acestea aflându-se 
chiar în centrul agendei Europe 2020. Un element vital al agendei Europa 
2020 este consolidarea participării democratice a cetățenilor, pe baza unei 
conștientizări sporite a drepturilor și îndatoririlor cetățeniei participative și 
responsabile. O altă preocupare avansată de UE este nevoia de a promova 
incluziunea socială a tuturor cetățenilor din Europa, cu atenție specială cordată 
copiilor și tinerilor aflați în situații de risc. Având în vedere atacurile teroriste 
recente, riscul radicalizării tinerilor este relevant mai ales pentru Comisia 
Europeană. Educația și formarea tinerilor delincvenți reprezintă un pas vital în 
scopul prevenirii radicalizării, din moment ce acești tineri deja vulnerabili se 
confruntă cu un risc superior de adoptare a opiniilor extremiste. Așa cum este 
menționat în Agenda Europeană pentru Securitate (2015, p. 15) și subliniat în 
Declarația de la Paris (2015): ‘Educația, participarea tinerilor, dialogul între religii 
și între culturi, ca și angajarea și incluziunea socială, joacă   un rol vital pentru 
prevenirea radicalizării, prin promovarea valorilor comune ale Europei. În mod 
special, concentrarea pe importanța activității fizice și a sportului, ca mod 
de a face aceasta, reprezintă cel de-al 24-lea Raport General al Comitetului 
European pentru Prevenirea Torturii (2015, p. 52).  Acest raport accentuează că 
‘este mai ales nociv pentru tineri, care au o nevoie semnificativă de activitate 
fizică și stimulare intelectuală’ dacă acestora nu le este asigurat ‘un program 
complet de educație, sport, instruire profesională, recreere și alte activități 
semnificative deosebite’.  

Utilizarea jocurilor active și a activităților sportive ca mijloace de sprijinire 
a reintegrării tinerilor care au probleme cu legea a devenit un element 
important al discursului și măsurilor din cadrul agendei Europa 2020. 
Finanțarea proiectului Jocuri Active pentru Schimbare reprezintă o dovadă a 
angajamentului luat de Comisia Europeană pentru atingerea acestui obiectiv. 
Există o cantitate mare de literatură care sprijină utilizarea jocurilor active și 
a sporturilor în cadrul justiției juvenile pentru dezvoltarea abilităților sociale și 
emoționale  (Hellison, 2018; Parker, 2014), ca și a activității fizice. Partea a II-a 
examinează elementele de literatură referitoare la importanța competențelor 
sociale și emoționale pentru obținerea rezultatelor pozitive ulterior, în viață. 
Aceste aspecte sunt explorate ulterior, la tinerii care încalcă legea. Totuși, în 
vederea înțelegerii îmbunătățite a contextului justiției juvenile, este vital să 
înțelegem abordările curente la adresa justiției juvenile din Europa.
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Abordări la adresa Justiției Juvenile din 
Europa 
Abordările la adresa justiției juvenile în multe țări occidentale au avut tendința 
de a se situa de-a lungul unei linii continue, bunăstarea situându-se la un 
capăt, iar justiția la celălalt. Ocuparea unei poziții pe linia continuumului nu 
este un aspect simplist.  Aceasta deoarece abordările unei anumite țări sunt 
adeseori rezultatul unei matrice complexe care combină noțiunile istorice și 
culturale ale copilăriei, ideologiile și teoriile infracționalității, acordurile globale 
moderne (de exemplu, Convenția Națiunilor Unite a Drepturilor Copilului 
(UNCRC)) și comitetele regionale (de exemplu, Uniunea Europeană), ca și 
presiunile politice și de mass media. Rezultatul aceste abordări este faptul 
că sistemele de justiție juvenilă din Europa au ca element inerent o tensiune 
permanentă între abordările bunăstării și justiției care se manifestă sub forma 
politicilor și practicilor adeseori contradictorii. S-ar putea spune că acest 
aspect este refl ectat în vârstele diferite ale răspunderii pentru infracțiuni, în 
care cu cât vârsta persoanelor este mai mică, cu atât mai probabil este ca 
jurisdicția respectivă să adopte o abordare punitivă sau de justiție, iar cu cât 
vârsta persoanelor este mai mare, cu atât mai probabilă este adoptarea unei 
abordări a bunăstării.  Dar, și această imagine este prea simplistă deoarece 
vârsta redusă a răspunderii pentru infracțiuni este, de asemenea, abordată 
în moduri diferite (Goldson, 2018) și este ea însăși prinsă între, de exemplu, o 
‘abordare a gestionării riscurilor’ și abordările care să nu afecteze copiii.

O ‘abordare’ de tipul ‘gestionarea riscurilor’
Prima parte a anilor 1990 a reprezentat o trecere spre o abordare și o cultură 
mai punitive (Muncie, 2008) și de ‘gestionare a riscurilor’, în scopul gestionării 
infracționalității juvenile. Abordarea de gestionare a riscurilor are în vedere 
evaluarea și ‘cuantifi carea’ riscurilor în încercarea de a ‘previziona recidiva’ 
și de a  ‘standardiza’ procesul decizional de către practicanți (Muncie, 2015; 
Case, 2018).  Abordarea de ‘gestionare a riscurilor’ își are originea în disciplina 
medicinei, acolo unde este utilizată pentru evaluarea riscurilor referitoare la 
sănătatea fi zică și apoi, identifi carea factorilor protectori care ar putea reduce 
riscurile. Acest lucru a avut loc prin includerea persoanelor în categorii 
de grupuri, pe baza caracteristicilor lor comune. Prin implementarea unei 
abordări similare în domeniul justiției juvenile, au fost utilizate tehnici statistice 
avansate pe comitere a infracțiunilor sau de recidivă, pe baza unei game de 
factori cum ar fi  o copilărie tulburată sau o situație socioeconomică precară. 
S-a sugerat că, prin această abordare, procesul decizional era mai corect 
și mai ‘bazat pe dovezi, astfel dezvoltând sisteme standardizate pentru a 
face justiția juvenilă mai efi cientă prin intermediul intervențiile mai targhetate 
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(Farrington, 2000).  Această ‘paradigmă a factorilor de risc’ este atrăgătoare 
pentru guvernele care au în vedere identificarea soluțiilor bazate pe dovezi, 
cum ar fi ‘delincvența juvenilă’ și astfel, asigură informații pentru multe 
intervenții de justiție juvenilă din prezent.  

Totuși, s-a afirmat (Case, 2015) că abordarea referitoare la gestionarea 
riscurilor simplifică mult prea mult dinamica și experiențele multifațetate, prin 
transformarea lor în elemente de statistică cuantificabile și astfel, distorsionând 
realitatea. Mai mult, această abordare nu reușește să recunoască existența 
aspectelor socio-structurale macro care contribuie la factorii psihosociali 
de la nivel familial și local. Această abordare este mecanică într-un mod 
nenecesar, subminând profesionalismul și expertiza practicanților. Case 
(2015) a criticat, de asemenea, predictibilitatea limitată a acestor evaluări 
care sunt, prin natura lor, predicții statistice și care nu reflectă viața reală într-
un mod necesar.  O asemenea abordare a făcut loc dezbaterilor care s-au 
concentrat pe ce intervenții sunt utilizate și pe dacă acestea ‘funcționează’, 
în locul concentrării pe modul în care intervențiile pot fi sau nu benefice 
pentru indivizi. O mare parte a literaturii referitoare la educația din mediile de 
detenție înclină spre adoptarea unei asemenea paradigme. 

O abordare care nu afectează copiii  
Reflectând tensiunile concomitente și aflându-se în paralel cu paradigma 
factorilor de risc din anii 1990, se află cea a unei mișcări de justiție juvenilă 
care nu afectează copiii. Așa cum îi sugerează și denumirea, această mișcare 
susține o justiție juvenilă care prioritizează protejarea drepturilor copiilor, chiar 
și atunci când au încălcat legea, cu intervenții de corecție efectuate doar ca 
absolut ultimă metodă (Goldson, 2014).  Abordarea justiției juvenile care nu 
afectează copiii este legată de UNCRC și are în vedere principiul că nu doar 
justiția juvenilă ar trebui să nu afecteze copiii și să fie adecvată acestora, ci și că 
respectivii copii și tineri fac parte din soluție. Astfel, practicanții care lucrează 
cu tinerii recunosc importanța resurselor pe care copiii și tinerii le pot aduce 
pentru modificarea propriei lor situații și astfel, a propriului lor viitor. Haines 
și Case (2015) susțin că, atunci când are loc aceasta, există o dezvoltare a 
încrederii și prieteniei, ceea ce ajută la obținerea unei oportunități sporite de 
implicare a acestora în intervenții.  

Aceste dihotomii continue ale abordărilor bazate pe riscuri și care nu 
afectează copiii descriu tensiunile referitoare la justiție și bunăstare care au 
dominat ultima parte a secolului al XX-lea și prezentul. Aceste abordări sunt 
reflectate, de asemenea, în abordările țărilor partenere la adresa justiției 
juvenile și a modului în care au încercat să reintegreze tinerii înapoi în societate.  
O conștientizare a acestor aspecte este vitală pentru dezvoltarea jocurilor 
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active în cadrul proiectului AG4C și a modului în care acestea pot afecta 
percepția țărilor partenere referitoare la dezvoltarea competențelor sociale 
și emoționale identificate, chiar dacă au încercat să ajungă la o înțelegere 
partajată a politicilor referitoare la justiția juvenilă din Europa.

Tinerii care au probleme cu legea din 
țările partenere 
Această secțiune are în vedere să asigure o imagine de ansamblu asupra 
tinerilor care se confruntă cu sistemul justiției juvenile din țările partenere, 
pentru înțelegerea modului în care jocurile active pot fi utilizate ca instrument 
pentru dezvoltarea competențelor sociale și emoționale. Subliniază vârsta 
răspunderii penale, tipurile și durata sentințelor, ca și diferitele forme de 
justiție, variind de la abordările bazate pe comunitate la cele de încarcerare. 
Secțiunea se va finaliza cu caracteristicile demografice ale tinerilor din țările 
partenere ale proiectului AG4C care încalcă legea.  

Vârstele răspunderii penale 
Vârsta minimă a răspunderii penale în țările partenere variază de la 10 la 16 
ani (consultați Tabelul 1) Dintr-un context european mai vast, printre toate 
statele membre ale UE, Marea Britanie și Irlanda au cea mai mică vârstă a 
răspunderii penale (10 ani), iar Belgia pe cea mai mare (18 ani). În Portugalia, 
cu privire la vârsta răspunderii penale, în principial aceasta este 16 ani, dar 
totuși, există măsuri disciplinare speciale aplicabile tinerilor între 16 și 21 de 
ani care au încălcat legea (Aebi, Tiago & Burkhardt, 2015).  

În toate țările partenere, tinerii care încalcă legea sunt supuși sistemului 
justiției juvenile până la vârsta de 21 de ani (Anglia, Ungaria, Italia, Portugalia, 
România, Spania și Turcia). Totuși, în Italia, această vârstă poate fi extinsă până la 

Țara Vârsta răspunderii penale

Anglia 10

Ungaria 14

Italia 14

Portugalia 16

România 14

Spania 14

Turcia 12

Tabelul 1 Vârstele răspunderii penale în țările partenere ale proiectului AG4C
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25 de ani. Într-un context european mai larg, abordarea bazată pe comunitate 
din Belgia, referitoare la ‘Protecția Tinerilor’, poate rămâne aplicabilă până la 
vârsta de 20 de ani. În Grecia, justiția juvenilă se aplică până la vârsta de 25 
de ani, în timp ce în Austria, aceasta este extinsă până la 27 de ani.  Mai mult,  
în Ungaria, chiar dacă vârsta răspunderii penale este 14 ani, cele mai grave 
infracțiuni pot determina stabilirea răspunderii penale chiar de la vârsta de 
12 ani. Aceasta demonstrează că, în ciuda faptului că multe țări europene 
depun eforturi considerabile pentru a avea o abordare mai convergentă la 
adresa justiției juvenile, abordările diverse rămân prevalente în Europa. Gama 
vastă de vârste și abordări la adresa justiției juvenile din țările partenere are 
implicații pentru proiectarea jocurilor active și a sporturilor deoarece acestea 
trebuie să fie relevante pentru vârstele și nivelurile de dezvoltare respective, 
în vederea sprijinirii competențelor sociale și emoționale.
  

Instituțiile de detenție a tinerilor și delincvenților 
juvenili
În țările partenere, există două abordări principale pentru gestionarea 
delincvenților juvenili. În Anglia, Ungaria, România și Turcia, aceștia sunt 
gestionați de administrațiile penitenciarelor relevante sau de Ministerele de 
Justiție. În Italia, Portugalia și Spania, alte autorități, cum ar fi departamentele 
de educație, familie sau bunăstare gestionează perioadele ulterioare 
condamnării (Aebi, Tiago & Burkhardt, 2015), în funcție de vârsta delincventului. 
Din cauza existenței acestor abordări la adresa tinerilor și a justiției juvenile, 
este dificil să prezentăm informații statistice uniforme și comparabile. Sunt 
disponibile următoarele informații referitoare la instituțiile din țările partenere 
și unitățile pentru tineri și delincvenții juvenili și prezintă câteva dintre modurile 
foarte variate în care țările partenere gestionează tinerii atunci când aceștia 
au probleme cu legea.  

Țara Tipul de centru de detenție

Anglia (și 
Țara Galilor)

Trei tipuri de centre de detenție, de obicei 
în funcție de vârstă și vulnerabilitate.  

14 case de detenție pentru copiii (12-15 ani)
3 centre de formare în detenție (15-17 ani)

5 centre pentru delincvenții juvenili (15-17 și 18-21 ani)

Ungaria
Partenerii raportează 4 centre pentru delincvenții juvenili, cu niveluri de 

securitate redus și mediu, ca și 5 centre de reformare. În total, acestea pot 
găzdui până la 688 tineri.

Italia

Partenerii raportează 25 de centre pentru detenția delincvenții juvenili, 
anterior condamnării (CPA)

19 centre penale pentru minori (IPM) 
12 comunități ministeriale pentru delincvenții minori.
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Respectivele forme variate de centre pentru delincvenții juvenili refl ectă 
gama de abordări adoptate de țările partenere. Acestea au implicații pentru 
parteneri cu privire la proiectarea și implementarea jocurilor active și ar 
depinde de tipul de centru pe care fi ecare partener îl accesează, pentru 
scopurile proiectului AG4C.  Situațiile statistice privitoare la condamnarea 
tinerilor și a delincvenților juvenili au fost asigurate de parteneri și acestea 
sunt prezentate mai jos, pentru informare. Totuși, natura informațiilor implică 
că statisticile nu trebuie comparate între țări (pentru o comparație între 
sistemele de justiție juvenilă din Europa, consultați Parasanu, 2012).

În Anglia, partenerii raportează că, în martie 2019, se afl au în detenție 835 
delincvenți juvenili de 18 ani și sub această vârstă. Casele de Detenție a 
Copiilor găzduia 73 dintre aceștia, 134 se afl au în Centrele de Formare în 
Detenție și 628 în Instituțiile pentru Delincvenții Juvenili. Aceste cifre includ 
246 de tineri sub 18 ani afl ați în arest preventiv (în așteptarea condamnării). 

În Ungaria, capacitatea instituțiilor reformatoare de găzduire a delincvenților 
juvenili este raportată ca fi ind 570. O instituție este în curs de construire și 
aceasta va oferi alte 108 locuri. Cifrele din 2016 raportează 305 deținuți în 
instituțiile destinate delincvenților juvenili.

În Italia, partenerii raportează că numărul total de minori găzduiți de centrele 
de detenție era 1.490 în februarie 2018, în timp ce numărul total de minori 
pentru care Serviciile Sociale își asumaseră răspunderea era 13.346, cu 105 

Țara Tipul de centru de detenție

Portugalia

Centre guvernamentale de detenție, educaționale, administrate de Direc-
ția Generală pentru Reintegrare și Penitenciare (DGRSP). 

6 centre educaționale
1 penitenciar pentru delincvenții juvenili între 16 și 21 ani

România
În total, 44  centre pentru delincvenții juvenili, din care 40 sunt 

penitenciare, 2 sunt centre educaționale și 2 sunt centre de detenție.

Spania

Există 82 de centre de detenție juvenilă, cu niveluri variate de detenție: 
detenție închisă, semi-deschisă, deschisă, terapeutică și de week-end. 

Există, de asemenea, centre comunitare de educare, 
fără privare de libertate.

Turcia

Trei penitenciare pentru delincvenții juvenili care funcționează pe baza 
unei abordări deschise a încarcerării. Peste jumătate din delincvenții juvenili 
sunt judecați în cadrul instanțelor pentru adulți (pe baza afi rmațiilor din 
Coban, 2016). Un număr important de tineri sunt deținuți în cadrul centrelor 
în așteptarea judecății (sau arest preventiv), acestea fi ind mai mari decât 

cele pentru perioada de încarcerare ulterioară condamnării.

Tabelul 2 Tipuri de centre de detenție din țările partenere ale proiectului AG4C
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Țara
Total persoane 

în detenție  
(2019)

Vârsta Sexul Etnie/Naționalitate

Anglia și 
Țara Galilor

835 

4.5% - 10 - 14 ani
12.5% - 15 ani
29% - 16 ani
54% 17 ani

97% bărbați
3% femei

50% albi
48% as BME 

(negri,asiatici, mixt) 
2% etnie necunoscută

Ungaria 305
Datele nu au fost 

transmise 
86% bărbați 
14% femei

Datele nu sunt 
disponibile

Italia 1,490

1% sub 14 ani
8% 14 ani
17% 15 ani
25% 16 ani
27% 17 ani
22% 18+ ani

89% bărbați 
11% femei

74% italieni 
26% non-italieni

Portugalia 195
84% 16 ani sau 

peste, media fiind 
vârsta de 16 ani 

88% bărbați 
12% femei

90% portughezi 
10% non-portughezi

participând la cursurile din cadrul centrelor de zi multifuncționale. Aceasta 
conduce la un total de 14.836 minori aflați în sistemul justiției juvenile.

În Portugalia, ratele de ocupare a Centrelor Educaționale erau de 195 
delincvenți juvenili în 2014, în timp ce, în 2018, numărul s-a diminuat la 156 
delincvenți juvenili (DGRSP, 2018). 

În Spania, partenerii raportează că, în 2017, un total de 13.643 delincvenți 
juvenili au fost condamnați, dintre care 10.819 băieți și 2.824 fete.

În România, partenerii raportează că 327 delincvenți juvenili erau cazați în 
penitenciare, în ianuarie 2019.

În Turcia, partenerii raportează că, în anul 2017, erau 2.491 delincvenți juvenili 
și condamnați. 

Caracteristicile demografice ale delicvenților 
juvenili aflați în detenție 
Informațiile despre caracteristicile demografice ale delincvenților juvenili 
aflați în centrele de detenție, din țările partenere, nu sunt colectate și nici 
compilate într-un mod uniform, și astfel, respectivele date sunt disparate. 
Totuși, Tabelul 3 de mai jos oferă anumite informații referitoare la vârsta, sexul 
și etnia persoanelor care încalcă legea în țările partenere. 
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Țara
Total persoane 

în detenție  
(2019)

Vârsta Sexul Etnie/Naționalitate

România 327
Datele nu sunt 

disponibile
95% bărbați 

5% femei
Datele nu sunt 

disponibile

Spania 4.152

15% 14 ani
23% 15 ani
30% 16 ani
32% 17 ani

89% bărbați 
11% femei

71% spanioli 
29% non-spanioli

Turcia 2,491
Datele nu sunt 

disponibile
97% bărbați

3% femei
Datele nu sunt 

disponibile

Tabelul 3 Caracteristicile demografice ale delincvenților juvenili aflați 
în detenție, în țările partenere ale proiectului AG4C

1Detenție semnifică altceva în fiecare țară. De exemplu, în Spania, există o gamă mare de măsuri de 
detenție, de la detenția în regim deschis până la detenția terapeutică. Cifrele din acest tabel se referă la 
orice tip de detenție.

Chiar dacă nu sunt direct comparabile, având în vedere că metodele și criteriile 
de colectare a acestora date nu sunt cunoscute, datele statistice sugerează 
că majoritatea delincvenților juvenili sunt bărbați, mulți au abandonat școala, 
au vârste între 15-17 ani, iar minoritățile etnice par să fie supra-reprezentate 
în sistemele de justiție juvenilă.  Mulți au dificultăți sociale, emoționale, 
comportamentale și de învățare (a se vedea Partea  a II-a de mai jos). Mai 
general, cercetarea indică, de asemenea, că este mai probabil ca tinerii care 
comit infracțiuni să aibă părinți care au fost încarcerați (Farrington, Ttofi, Crago, 
& Coid, 2015) și mai probabil să fi fost expuși drogurilor și abuzului de alcool 
(Manly, Oshri, Lynch, Herzog, & Wortel, 2013).  Acest aspecte sugerează că 
profilul general al tinerilor care încalcă legea are anumite asemănări în țările 
partenere, mai ales în termeni de divizare în funcție de gen, vârstă și chiar 
etnie/naționalitate. Totuși, multe dintre variații pot fi corelate cu abordările 
diferite la adresa justiției juvenile din Europa. 
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• Competențe sociale, emoționale, civice și 
referitoare la mediul online
• Competențele sociale și emoționale ale tinerilor 

care încalcă legea 
• Dezvoltarea competențelor sociale, emoționale, 

civice și pentru mediile online prin jocurile active 
• Dezvoltarea Pozitivă a Tinerilor (PYD)
• Implicarea copiilor care se confruntă cu riscul 

comiterii infracțiunilor/care au comis infracțiuni în 
jocurile active

• Sprijin mai vast
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Competențe sociale, emoționale, 
civice și referitoare la mediul online
În cadrul populației generale, competențele sociale și emoționale la copiii 
mici au legături clare cu reușitele din viața de adult și cu nivelurile mai mari 
de bunăstare. De asemenea, respectivele competențe au tendința de a 
conduce la realizări academice superioare și la o traiectorie de carieră de 
succes (Sklad, Diekstra, De Ritter, Ben,& Gravesteijn, 2012; Klapp, Belfield, 
Bowden, Levin, Shand & Zander, 2017; Jones, Barnes, Bailey & Doolittle, 2017). 
Aceste competențe au tendința de a include capacitatea de a regla emoțiile, 
de a gestiona relațiile sociale și pentru un proces decizional responsabil, 
care toate servesc ca factori protectori pentru gestionarea schimbărilor, 
ca și ca factori predictivi ai succesului academic (Heckman and Kautz, 
2012).  Aceste competențe sociale și emoționale asigură copiilor și tinerilor 
abilitățile pentru formarea relațiilor de încredere sigure, pentru demonstrarea 
perseverenței, pentru implicarea în rezolvarea problemelor, demonstrarea 
inteligenței emoționale și conștientizarea de sine, alături de capacitatea de a 
face față situațiilor dificile. (McLauglin, Aspen & Clarke, 2017). În consecință, 
pe baza unei meta-analize a literaturii, Gutman & Schoon (2013) au identificat 
că absența sau întârzierea acestei dezvoltări a abilităților este corelată cu 
rezultatele academice mai slabe, stabilitatea financiară redusă în timpul 
vieții adulte și o sporire a probabilității de implicare în comportamentele 
infracționale. McLauglin Aspen & Clarke (2017) merg mai departe pentru a 
sugera că aceste abilități sunt dezvoltate, de obicei, la copiii foarte mici care 
au experimentat îngrijirea sensibilă și experiențele educaționale care le-au 
asigurat ocaziile de a avea motivația și înclinația pentru practicarea abilităților 
lor în curs de dezvoltare. 

Totuși, este important să observați nevoia de a încerca să identificați 
contextul de a primi îngrijire sensibilă, dat fiind faptul că aceasta este un 
factor determinant pentru dezvoltarea competenței sociale și emoționale. 
Vaida (2016) sugerează că este posibil ca aceste competențe emoționale 
să se dezvolte de-a lungul vârstei, atât timp cât individul este ‘capabil’ 
de emoție, iar Vaida merge mai departe pentru a sugera că respectivele 
competențe pot fi învățate, iar ca rezultat al acestui proces de învățare, apar 
îmbunătățiri semnificative, sociale și fizice, pentru persoana în cauză.  Astfel, 
aceste constatări sprijină afirmațiile lui Klapp et al’s (2017) că o concentrare 
asupra dezvoltării abilităților este necesară cu privire la momentul când 
competențele emoționale se concentreze pe și sunt dezvoltate în timpul 
copilăriei, existând o reducere a probabilității ca tinerii și copiii să efectueze 
activități riscante, cum ar fi actele de violență și abuzul de droguri sau 
implicarea în acțiuni infracționale.  
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Există un consens larg în cadrul literaturii cu privire la competențele sociale 
și emoționale care pot și trebuie să fi e concentrate pe mediile educaționale. 
Acestea includ ideile referitoare la alfabetizarea emoțională (inclusiv 
conștientizarea de sine), abilitățile sociale și rezolvarea problemelor, empatia, 
auto-reglarea (McLauglin, Aspen & Clarke, 2017; Tarasova, 2016; Parhomenko, 
2014; Heckman & Kautz, 2012).  Importanța competenței sociale inițiale 
pentru relațiile ulterioare este subliniată de Akfırat, Önalan, Fatma (2006) 
atunci când sugerează că abilitățile sociale bine-dezvoltate permit indivizilor 
să interacționeze pozitiv unii cu ceilalți, astfel primind evaluări pozitive de 
la ceilalți ceea ce, rândul său, consolidează competența socială a celor 
implicați în interacțiune. Acest aspect este accentuat ulterior de sugestia 
lui Vaida (2016) că există o legătură interdependentă între competențele 
socio-emoționale și inteligența emoțională. Importanța contextului din jurul 
interacțiunilor este consolidată de argumentul lui Parhomenko (2014) că 
competențele sociale și emoționale nu funcționează în izolare, că trebuie 
să luăm în considerare, de asemenea, rolul factorilor intrapersonali, cum 
ar fi  concepția despre sine, stima de sine și temperamentul, ca și modul în 
care acestea vor infl uența motivația și implicarea în respectivele interacțiuni 
sociale.  Astfel, elementele de literatură accentuează importanța dezvoltării 
competențelor sociale și emoționale care, la rândul lor, se pot manifesta 
sub forma competențelor civice, prin interacțiuni timpurii. Pentru tinerii care 
încalcă legea, aspectele bazei familiale, socioeconomice, de educație și de alt 
fel nu sunt întotdeauna în armonie perfectă pentru crearea condițiilor optime 
necesare pentru dezvoltarea competențelor avute în vedere. Următoarea 
secțiune explorează literatura referitoare la caracteristicile bazei tinerilor 
care încalcă legea și care apar ca fi ind comune la nivelul țărilor partenere.

Competențele sociale și emoționale ale tinerilor 
care încalcă legea 
Prin comparație cu populația generală, pentru tinerii care încalcă legea, 
problemele referitoare la destrămarea familiei, sărăcie, clasă socială și alte 
situații de circumstanță sunt sporite de o prevalență mai mare a consumului 
de droguri și abuzului de alcool, de ratele mai mari de probleme de sănătate 
mentală și de nivelurile superioare de difi cultăți de învățare (Kroll, Rothwell, 
Bradley, Shah, Bailey and Harrington, 2002; Hall, 2000; Chitsabesen, Kroll, 
Bailey, Kenning, Schneider, MacDonald and Theodosiou, 2006; Hughes, 
2012; Hughes, Williams, Chitsabesan, Walesby, Mounce, Clasby, Jacobs, 
Knoppers, & Webb, 2015).   

Acestea sunt exacerbate de problemele emoționale suplimentare, cum 
ar fi  anxietatea și depresia (Abram, Teplin, McCllelland & Dulcan, 2003; 
Lader, Singleton & Metzer, 2000), problemele comportamentale (Pliszka, 



21

Greenhill, Crismon, Carlson, Connors, McCracken & Tropac, 
2000; Young, Moss, Sedgwick, Fridman, & Hodgkins, 2015) și 
difi cultățile de limbaj și comunicare (Snow, Woodward, Mathis, 
& Powell, 2016) care sunt, de asemenea, mai prevalente. 
Există rate mai mari de comorbiditate în prevalența acestor 
probleme care au tendința, de asemenea să fi e legate de 
atașamentele inadecvate și de alte evenimente traumatice 
de viață  (Loeber & Farrington, 2000; Gudjonsson, Sigurdsson, 
Sigfusdottir, & Young, 2014). Aceasta demonstrează că este 
mai puțin probabil ca tinerii care ajung în sistemul justiției 
juvenile să fi  dezvoltat competențele sociale, emoționale 
sau civice discutate în secțiunea anterioară. Acest aspect 
ar putea explica de ce respectivele persoane au adoptat 
comportamente riscante pentru care au o tendință, în absența, 
de exemplu, a alfabetizării emoționale, conștientizării de sine 
și auto-reglării. Competențele sociale, emoționale și civice în 
curs de dezvoltare ar reprezenta abilități de viață importante 
pentru tinerii care se afl ă în sistemele justiției juvenile. 

Pe lângă fundalul de sărăcie și socioeconomic precar, 
proporția de tineri proveniți din etniile neagră și minoritare 
(BME) nu poate fi  ignorată și este importantă în toate țările 
partenere ale acestui proiect (consultați Tabelul 3).  
În Anglia, în ultimii ani, a existat o diminuare dramatică a 
sentințelor cu închisoarea pentru tineri, dar acest aspect nu 
a fost dovedit și pentru persoanele provenite din medii BME 
(Muncie, 2015). Chiar dacă nu este elementul pe care se 
concentrează direct acest studiu, este important deoarece 
experiențele educaționale ale celor din centrele de detenție 
pot avea, astfel, anumite similarități care sunt specifi ce etniei 
și diferențelor culturale de la nivelul atitudinilor lor la adresa 
jocurilor active. Cu toate acestea, s-a demonstrat că jocurile 
active și activitățile sportive reprezintă un mod efi cient în care 
competențele sociale și emoționale pot fi  dezvoltate în cadrul 
domeniului educațional.

Utilizarea tehnologiilor digitale pentru educația din penitenciare 
comportă fațete și utilizări alternative. Rezultatul unei analize 
recente din Marea Britanie, asupra educației din penitenciare 
(Coates, 2016), a indicat că echipamentele și utilizarea 
tehnologiilor ICT erau învechite. Echipamentele erau adeseori 
perimate și situate în medii încuiate, cu acces limitat. Acest 
aspect există în ciuda apelurilor la îmbunătățirea alfabetizării 
digitale ca fi ind importantă pentru asigurarea sprijinului celor 
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care execută pedepse privative de libertate, în scopul dezvoltării abilităților 
de viață necesare pentru reabilitarea și angajarea lor de succes (Champion 
and Edgar, 2013). În prezent, există un apetit pentru noile tehnologii media 
în mediile penitenciarelor, în scopul prevenirii excluziunii sociale pe termen 
lung și aprofundate din societate, ceea ce merge dincolo de sentințele 
primite de aceste persoane (Jewkes and Reisdorf, 2016). Proiectul AG4C are 
în vedere să dezvolte o aplicație ca parte a cadrului metodologic, aceasta 
urmând să sprijine dezvoltarea competențelor sociale și emoționale.  Există 
o gamă vastă de constrângeri la adresa utilizării tehnologiilor digitale în 
mediile penitenciarelor (consultați Coates, 2016 pentru o prezentare), iar 
echipa proiectului AG4C va lucra alături de centrele de detenție pilot pentru 
asigurarea faptului că tehnologia este compatibilă cu acestea.

Dezvoltarea competențelor sociale, emoționale, 
civice și pentru mediile online prin jocurile active 
Fatmanur (2010) accentuează impactul pozitiv al implicării în activitățile 
sportive asupra dezvoltării psihologice, culturale și comportamentale a 
persoanelor, pe lângă progresul fizic așteptat în mod normal. Alte cercetări 
au demonstrat următoarele teme prin luarea în considerare a potențialului 
sportului și activității, în vederea educării tinerilor: respectul pentru sine și 
alții, alături de responsabilitatea personală, auto-reglarea, abilitățile de 
comunicare, motivația și conștientizarea de sine (Fatmanur, 2010; Yıldız, Emre 
ve Çetin Zeynep, 2018; Ubago-Jiménez, González-Valero, Puertas-Molero 
& García-Martínez, 2019). Acestea sunt toate domenii care sunt acoperite 
de competențele sociale și emoționale prezentate în secțiunea anterioară. 
Juval & Dandona (2012) sugerează că o parte a motivației pentru care apare 
această dezvoltare se datorează ocaziei asigurate de activitățile fizice 
pentru ca indivizii să interacționeze prin colaborare, în timp ce lucrează spre 
atingerea unui obiectiv comun.  Aceștia merg mai departe pentru a sugera 
că, prin implicarea în sporturi și activități fizice, participanții învață să dezvolte 
abilitățile de auto-reglare, iar domeniul sporturilor asigură o locație pentru 
exprimarea și canalizarea emoțiilor puternice (cum ar fi agresivitatea), într-o 
modalitate mai adecvată pentru societate. Acest aspect este consolidat și 
prin constatările lui Mehmet, Bade ve Öztürk & Musa (2016) care indică că, la 
momentul comparării copiilor care participă la sporturi cu cei care nu participă, 
cei care s-au implicat în activități sportive aveau niveluri mai mari de auto-
reglare. Juval and Dandona (2012) indică, totuși, că există nevoia de precauție 
la momentul considerării sporturilor și a activității fizice ca panacee pentru 
dezvoltarea socială și emoțională. Aceștia au constatat că anumite trăsături 
de personalitate, cum ar fi perfecționismul și competitivitatea exacerbată 
pot influența concepția despre sine a unui tânăr sportiv. În consecință, acest 
aspect accentuează nevoia de interacțiuni interpersonale permanente, cu 
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o altă persoană care să demonstreze sprijin, în vederea atenuării impactului 
potențial nociv asupra concepției despre sine.

Hellison (2010) a recunoscut legătura dintre implicarea în activitatea fi zică 
și dezvoltarea competențelor emoționale și sociale de bază, prin modelul 
Teaching Personal and Social Responsibility (Predarea Responsabilității 
Personale și Sociale) (TPSR).  Sporturile pot juca un rol vital pentru achiziția de 
valori la tineri deoarece asigură un context unic, acolo unde există ocazia de 
interacțiune socială sporită între cursanții motivați, în mod obișnuit (Jacobs, 
Knoppersb, & Webb, 2013). Mai multe instituții europene recunosc potențialul 
educației fi zice și a sportului ca mijloc de dezvoltare a competențelor sociale, 
etice și morale, cum ar fi :

 cetățenia activă (Banks, 2008)
 atitudini de cooperare (Bailey, 2005)
 calități personale, cum ar fi  reglarea emoțiilor (Hellison, 2010)
 abilități sociale, cum ar fi  lucrul în echipă, loialitatea, sacrifi ciul 

 de sine, comportamentul etic și perseverența pentru atingerea   
 obiectivelor  (Rudd & Stoll, 2004)

Parker, Meek and Lewis (2014) accentuează, de asemenea, asupra 
recunoașterii, în cadrul literaturii de specialitate, a benefi ciilor sociale, 
psihologice și emoționale ale implicării în activitățile sportive, iar Juval & 
Dandona (2012) accentuează potențialul sporturilor pentru asigurarea unui 
mediu în care indivizii să-și asume riscuri și să învețe cum să gestioneze 
victoriile și pierderile.  În vederea optimizării potențialului activităților sportive 
pentru dezvoltarea acestor abilități, Hellison (2018) a sugerat că există nevoia 
de abordare holistă pentru implicarea cursanților în activitățile fi zice.  În 
cadrul acestei abordări, educatorii trebuie să se asigure că există un interval 
protejat pentru construirea relațiilor și refl ectare, asigurând faptul că vocile 
participanților sunt auzite, aspect care se realizează pe durata ședințelor 
de grup, explicarea detaliată a rezultatelor dorite ale activității (inclusiv 
dezvoltarea socială și emoțională), ca și programele individualizate care 
recunosc nevoile fi ecărei persoane în parte.

Dezvoltarea Pozitivă a Tinerilor (PYD)
Un alt cadru a primit atenție în ultimii ani, conceptul de Dezvoltare Pozitivă 
a Tinerilor (PYD). Hamilton (1999) sugerează că conceptul de PYD a fost 
utilizat în cel puțin trei moduri nelegate, dar cu toate acestea, diferite, ca 
proces de dezvoltare, ca fi lozofi e sau abordare a programării tinerilor, dar și 
ca momente ale programelor și organizațiilor pentru tineri concentrate pe 
sprijinirea dezvoltării sănătoase sau pozitive a tinerilor. În deceniul de după 
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discutarea de către Hamilton a PYD, au fost utilizate mai multe modele 
diferite ale procesului de dezvoltare, considerate a fi  implicate în PYD, pentru 
crearea cadrului necesar cercetărilor descriptive sau explicative asupra 
perioadei adolescenței (Benson et al, 2006). Toate aceste modele de proces 
de dezvoltare refl ectă idei asociate cu aspectele care sunt denumite sisteme 
relaționale ale dezvoltării umane (Overton, 2010), aceste modele teoretice 
accentuând faptul că dezvoltarea implică relațiile reciproc infl uențiale dintre 
indivizi și contextele lor. În cadrul acestor modele teoretice, o abordare 
esențială la adresa înțelegerii PYD s-a concentrat pe cei cinci C: Competență, 
Încredere, Conexiune, Caracter și Grijă (Lerner et al, 2005).  Cercetătorii au 
afi rmat că tinerii ale căror vieți au  încorporat cei cinci C s-ar afl a pe o cale de 
dezvoltare care conduce la dezvoltarea unui al șaselea C, Contribuții la adresa 
sinelui, a familiei, comunității și a instituțiilor unei societăți civile. Suplimentar, 
tinerii ale căror vieți conțineau cantități reduce din cei cinci C s-ar  confrunta 
cu un risc mai mare al unui taseu de dezvoltare care a inclus problemele 
personale, sociale și de comportament (Lerner, 2004).

Totuși, Snyder (2012) a indicat că această relație dintre PYD și comportamentele 
problemă nu este întotdeauna atât de simplă și uniformă din cauza 
maleabilității dezvoltării, astfel încât anumiți copii proveniți din anumite case, 
școli și comunități nu au resursele necesare care să le poată demonstra că 
pot fi  rezistenți la probleme. Într-un mod asemănător, (Ibid.) a adăugat că alți 
copii, care provin din medii cu resurse și sprijin, pot fi  și ei atrași în numeroase 
situații problematice. Astfel, per total, cercetătorii PYD au emis ipoteza că 
disponibilitatea activităților care au sprijinit cei cinci C ar ajuta la orientarea 
tinerilor spre o viață caracterizată de contribuții de succes (Benson et al, 2011).

Implicarea copiilor care se confruntă cu riscul 
comiterii infracțiunilor/care au comis infracțiuni 
în jocurile active 
Recent, a fost acordată atenție importanței includerii activităților sportive și 
fi zice în penitenciare, ca parte a unui efort de promovare a sănătății fi zice/
mentale a tinerilor, ca și a bunăstării acestora (Elger, 2009; Meek & Lewis, 
2012), în timp ce se contribuie la controlul social și se reduce probabilitatea 
recidivei (Lewis & Meek, 2012). Un mod în care această introducere a 
activităților sportive și fi zice (SPA) poate sprijini eforturile de reducere a 
recidivei este prin asigurarea oportunităților de accesare a educației ulterioare 
și locurilor de muncă (Meek, 2018). SPA poate fi  utilizat, de asemenea, pentru 
a încerca să se îmbunătățească comunitățile, acolo unde este probabil că 
condițiile curente vor spori  probabilitatea de activități penale și vor interveni 
pentru împiedicarea persoanelor care se confruntă cu riscul de comitere a 
infracțiunilor de la a face aceasta (Nichols, 2010). Poate fi  utilizat și ca instrument 
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de gestionare a delincvenților (de exemplu, Martos-García, Devís-Devís, & 
Sparkes, 2009; Sabo, 2001) care ar putea consolida procesul de reabilitare 
(Leberman, 2007). Aceasta deoarece tinerii sunt introduși adeseori în centrele 
de detenție la momentul existenței problemelor de sănătate mentală și nu 
primesc tratament sau sprijin. Într-adevăr, ‘sănătate mentală inadecvată 
este asociată, adeseori, sărăciei, șomajului, violenței, discriminării, stresului, 
excluziunii sociale, dependenței de narcotice și afecțiunilor fizice’, (Penal 
Reform International, 2018, p. 10). Astfel, includerea sporturilor în educație nu 
servește doar unui scor recreațional, ci poate oferi, de asemenea, beneficii 
terapeutice pozitive. Richardson, Cameron and Berlouis (2017) merg mai 
departe, indicând că ‘intervențiile sub forma sporturilor (în centrele de 
detenție), mai ales cele destinate delincvenților juvenili, pot asigura tinerilor 
un sentimente de scop în viață și un model de socializare cu prietenii, într-o 
manieră pozitivă, (care) poate reduce, de asemenea, ratele de recidivism 
deoarece (aceștia) pot găsi mai ușor un loc de muncă după eliberare’ (p. 42).   

Totuși, presupunând că tinerii care încalcă legea se vor implica pozitiv în jocuri 
active sau sporturi în cadrul sistemului de justiție juvenilă reprezintă o vedere 
mult prea simplista. Aceasta deoarece tinerii care încalcă legea nu sunt 
implicați, adeseori, în procesul de educație și învățare, iar dacă oportunitățile 
de sporturi sau jocuri active sunt prezentate ca atare, este improbabil să 
aibă succes.  Astfel, devine important să se ne concentrăm pe reimplicarea 
tinerilor deoarece se dovedește necesară înțelegerea constructului de 
implicare. Implicarea în sine este un construct multidimensional complex 
și este alcătuit din trei elemente principale, cel comportamental, cognitiv 
și emoțional (afectiv) (Fredricks et al., 2004).  S-a demonstrat că implicarea 
este un factor protector împotriva delincvenței și comportamentelor 
problematice, cum ar fi absentarea de la școală, abuzul de droguri și 
comportamentul infracțional (Hirschfield & Gasper, 2011; Wang & Fredricks, 
2014).  Multe caracteristici ale tinerilor care comit infracțiuni fac referire la 
lipsa implicării, de exemplu retragerea și comportamentele disruptive sau 
distrase (Earl et al., 2017; Graham et al., 2016; Little, 2015).  Ahmed Shafi (2019) 
a constatat că tinerii care încălcau legea oscilau, adeseori, între forme ale 
lipsei implicării active și pasive. Astfel, este necesar să se utilizeze o gamă 
vastă de strategii pentru recrearea implicării, care să răspundă condițiilor 
sociale și emoționale ale tinerilor.  De asemenea, aceasta a descoperit că 
centrele de detenție constituiau o caracteristică definitorie a interacțiunilor 
sociale și emoționale ale tinerilor aflați în detenție.  Acest fapt sprijină și mai 
mult dovezile care indică nevoia de a satisface nevoile sociale și emoționale 
ale tinerilor care încalcă legea. Un mod de a face aceasta este prin utilizarea 
mediului jocurilor active, care poate fi considerat o formă de interacțiune 
mai puțin periculoasă și mai relaxată. Totuși, respectivele jocuri trebuie să se 
potrivească limitărilor din centrele de detenție și din cadrul structurilor sale, 
în scopul devenirii parte integrantă a centrelor de detenție. 
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Dar fi ind că elementul afectiv (emoțional) al implicării a fost demonstrat, de 
asemenea, ca element predictiv pentru implicarea comportamentală (Li 
and Lerner, 2014), devine important să recunoaștem barierele emoționale 
din calea unui tânăr, la momentul când i se oferă oportunități de învățare.  
Cu privire la sporturile și jocurile de echipă, aceasta s-ar putea referi, de 
exemplu, la sprijinirea reglării emoționale și autoreglării a tinerilor, în 
termeni de modul în care își gestionează anxietatea referitoare la propriile 
performanțe, spre deosebire de alte persoane. Ajutarea acestora să-și 
gestioneze sentimentele atunci când tinerii nu reușește să-și atingă nivelul 
de performanță, ca și modul de empatizare cu ceilalți afl ați în această poziție 
este un alt aspect care ar necesita sprijin pentru delincvenții juvenili.  Astfel, 
gestionarea nevoilor emoționale ale tinerilor reprezintă un element vital 
chiar pentru implicarea lor în jocurile active și demonstrează semnifi cația 
sporită a abilităților pedagogului. Cadrul dezvoltat de Hellison (2010), alături 
de caracteristicile  PYD (Lerner, 2004) asigură anumite instrumente utile și 
practice pentru a ajuta la sprijinirea procesului de predare a responsabilității 
personale și sociale și a PYD, prin intermediul activității fi zice. Aceasta vor 
asigura informații pentru dezvoltarea activităților din cadrul Proiectului AG4C.

Sprijin mai vast 
Odată implicați în jocurile active și în sporturi pe durata sentinței petrecute 
în sistemul de justiție juvenilă, sprijinirea tinerilor pentru a continua să-
și acceseze sportul sau activitatea aleasă, după eliberare, poate spori 
probabilitatea de desistare datorită dezvoltării rețelelor de sprijin în afara 
centrelor de detenție (Gallant, Sherry and Nicholson, 2015). De asemenea, 
asigură oportunitatea pentru delincvenții juvenili să-și umple timpul cu o 
alternativă pozitivă la activitățile infracționale (Meek and Lewis, 2014). În mod 
similar, programele comunitare create pentru implicarea tinerilor trebuie 
să asigure oportunități participanților pentru a continua activitatea aleasă 
(Bullough, Davies and Barrett, 2015) odată ce sunt mai mari decât grupul 
țintă de vârstă sau instruirea continuă a programului inițial este fi nalizată. 
Respectivele programe asigură persoanelor în situații de risc rețele de sprijin 
mai vaste și mai efi ciente atunci când sunt incluse ca parte a unei strategii 
mai vaste, care are în vedere reducerea delincvenței juvenile (Chamberlain, 
2013). În multe cazuri, sportul acționează ca un element de atragere inițial 
care permite participanților să se implice într-un program mai larg ce are în 
vedere gestionarea aspectelor mai vaste (Kelly, 2012).
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Chiar dacă există o recunoaștere a faptului că cercetările 
ulterioare sunt necesare cu privire la impactul SPA sportive 
asupra reabilitării efi ciente și reducerii recidivei (Chamberlain, 
2013; Meek and Lewis, 2014; Gallant, Sherry and Nicholson, 
2015), participanții la programele SPA din centrele de detenție 
au raportat că benefi ciile extrase din implicarea în programe 
au contribuit la evitarea, de către aceștia, la comiterea unor 
alte infracțiuni, ulterior eliberării lor (Meek and Lewis, 2014; 
Gallant, Sherry and Nicholson, 2015). Aceasta se poate realiza 
printr-o abordare holistă la adresa dezvoltării competențelor 
sociale și emoționale, pentru benefi cii pe termen mai mult 
pentru tineri.  

Următoarele secțiuni ale acestui document transmit informații 
asupra metodologiei de selectare a instrumentelor pentru 
evaluarea competențelor sociale și emoționale și pentru 
crearea, ulterioară, a jocurilor active destinate să le dezvolte.
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• Defi nirea competențelor sociale și emoționale care 
vor fi  dezvoltate prin proiectul AG4C

• Utilizarea jocurilor active pentru dezvoltarea 
competențelor sociale, emoționale, civice și 
referitoare la mediul online – Provocări contextuale 
• Probleme emoționale 
• Constrângeri fi zice
• Atitudinile și abilitățile instructorilor 
• Constrângeri fi nanciare 
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Definirea competențelor sociale și 
emoționale care vor fi dezvoltate prin 
proiectul AG4C 
În vederea creării instrumentului/instrumentelor pentru competențele sociale 
și emoționale, au fost utilizate instrumentele de evaluare SPECTRUM (Social, 
Psihologic, Emoțional, Concepte asupra sinelui și Rezistenței: Înțelegere și 
Cuantificare) aparținând Education Endowment Foundation (Marea Britanie) 
ca bază pentru explorare (Wigelsworth, Humphrey & Stephens, 2017).  
Această resursă se bazează pe analiza elementelor de literatură efectuată de 
Wigelsworth, Humphrey & Stephens (2017) și pe cuantificarea conceptelor 
provenite din 4 surse esențiale de referință, dintr-un cadru riguros din punct 
de vedere academic. Raportarea acestora asigură informații suplimentare 
asupra modului în care sursele au fost dezvoltate și analizate. A fost identificat 
un număr total de 86 instrumente pentru cuantificarea abilităților non-
academice și esențiale.  Fiecare dintre aceste instrumente s-a concentrat pe 
cuantificarea rezultatelor pentru copii și adolescenți.

Fiecare dintre instrumente a fost evaluat pentru includerea în proiect, prin 
utilizarea următoarelor criterii: fidelitatea cu domeniul conceptual; gama vârstei 
țintă; oportunități și obstacole în calea includerii sale în proiectul AG4C (adică, 
accesibilitatea, traducerile deja disponibile, costuri, timpul alocat administrării 
și punctaj). Anexa 1 asigură detaliile instrumentelor evaluate. A fost alcătuită 
o listă scurtă de potențiale instrumente de evaluare (Anexa 2) și aceasta a 
fost discutată alături de echipa mai largă, în scopul calculării perspectivelor 
pentru concentrarea asupra competențelor sociale și emoționale relevante, 
ca și asupra potențialului de utilizare cu populația implicată în proiectul AG4C.  

Scala bunăstării Warwick-Edinburgh (WEMWBS) a fost indicată ca cea mai 
potrivită pentru îndeplinirea criteriilor de mai sus. Acesta este un instrument 
gratuit care a fost creat, inițial, pentru monitorizarea impactului programelor 
și intervențiilor la adresa bunăstării. Suplimentar la acest aspect, scala a fost 
validată pentru utilizare multiculturală și a fost tradusă în limbile neerlandeză, 
franceză, germană, freacă, italiană, japoneză, spaniolă și portugheză, astfel 
satisfăcând nevoile de limbă ale multora dintre partenerii implicați în acest 
proiect. Întrebările din instrument au fost comparate cu competențele 
emoționale și socială de bază identificate de CASEL: conștientizare de sine; 
gestionare de sine; conștientizare socială; abilități de relaționare și luarea 
responsabilă a deciziilor (Durlak et al, 2007) (consultați Figura de mai jos) 
pentru asigurarea faptului că toate competențele sunt corelate cu cel puțin 
o întrebare (consultați Anexa 3 pentru această listare). 
Au fost adresate și întrebări calitative suplimentare, pentru indicarea ulterioară 
a datelor asupra competențelor de bază referitoare la Conștientizarea de 
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Sine care aveau doar o întrebare privitoare la acest aspect, în scala Warwick-
Edinburgh (consultați Anexa 3). Cadrul CASEL a fost selectat datorită 
legăturilor sale clare dintre cercetare, politici și practici, subliniate de o 
abordare de tip colaborare cu o gamă vastă de experți, inclusiv practicanți, 
personal din mediul universitar și decidenți la nivelul politicilor publice. Acest 
cadru refl ectă competențele identifi cate în elementele de literatură, care fac 
referire la tinerii care încalcă legea și vor fi  utilizate pentru a  sprijini jocurile 
active create în cadrul acestui proiect. Acest cadru descrie, de asemenea, 
trei dintre cele opt competențe de bază identifi cate de Comisia Europeană  
(2006) și actualizate în 2018, adică Învățarea modului de învățare, Competențe 
sociale și civice și Sentimentul de Inițiativă și Antreprenoriat.

De asemenea, instrumentul utilizează propozițiile cu exprimare pozitivă 
care ajută la sporirea efi cacității de sine și la optimizarea implicării din 
partea cursanților. Deoarece acest instrument a fost creat, inițial, pentru 
monitorizarea impactului proiectelor și intervențiilor, are un fundament bazat 
pe dovezi, pentru utilizare anterior și ulterior intervențiilor, în scopul stabilirii 
a dacă competențele sociale și emoționale specifi ce identifi cate au fost 
infl uențate de implicarea în programul AG4C.  
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2 Consultați  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5464-2018-ADD-2/EN/pdf 

Figura 1 Cele cinci Competențe Sociale și Emoționale de Bază CASEL adapta-
te după https://casel.org/what-is-sel/ și utilizate ca bază pentru competențele 
sociale și emoționale care vor fi  dezvoltate prin proiectul AG4C.



31

Utilizarea jocurilor active pentru 
dezvoltarea competențelor sociale, 
emoționale, civice și referitoare la 
mediul online – Provocări contextuale 

Probleme emoționale 
Cercetările recente efectuate de Ahmed Shafi (2018, 2019) au subliniat 
modul în care mediul centrelor de detenție reprezintă o caracteristică 
definitorie pentru tinerii încarcerați. Acesta le-a format reacțiile emoționale 
și interacțiunile cu membrii personalului și cu colegii lor. Studiul a constatat 
că emoțiile tinerilor încarcerați erau complexe. Figura 2 de mai jos indică 
variatele caracteristici care au avut cel mai mare impact asupra tinerilor care 
se aflau în centrele de detenție.  Aceasta arată că, suplimentar la situația 
de încarcerare, emoțiile au avut un impact semnificativ asupra experiențelor 
educaționale și de învățare. Aceasta este în conformitate cu elementele de 
literatură referitoare la implicare, care indică emoțiile ca fiind centrale pentru 
implicarea eficientă.

Datele derivate din studiul etnografic, care a fost alcătuit din studii de 
caz calitative aprofundate ale unui număr de 16 persoane încarcerate, au 
indicat cât de complexe erau aceste emoții. Diagrama de mai jos subliniază 
complexitatea emoțiilor, care erau manifestate sub forma unui sentiment de 
frică și incertitudine, resentimente și frustrare. 

Încarcerarea 
semnifică 

Emoții care afectează 
experiența educațională

Personalul  
de la unitate 
care influențează 
experiențele

Reflectare asupra 
infracțiunii comise

Momentul și 
durata sentințeiGândirea la 

familie

Figura 2 Situația de încarcerare ca trăsătură definitorie pentru tinerii încarcerați 
(Ahmed Shafi, 2019)
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De asemenea, emoțiile au determinat și o gamă de reacții suplimentare, 
care au fost exprimate sub forma unei ‘abordări nu-mi pasă’, fiind o reacție 
defensivă sau negativă la adresa oricărei autorități. 

Complexitatea acestor emoții demonstrează modul în care mediul centrelor 
de detenție, în special, are un impact considerabil asupra stării emoționale 
și asuprea interacțiunilor sociale ulterioare cu colegii și membrii personalului 
din centre.  Recunoașterea acestor emoții excesive la momentul introducerii 
jocurilor active și a sporturilor ca mijloc de dezvoltare a competențelor 
sociale și emoționale este, astfel, importantă și trebuie să fie centrală pentru 
proiectarea jocurilor. 

Constrângeri fizice
Alte provocări contextuale includ spațiul fizic disponibil, mai ales în mediile 
centrelor de detenție și într-adevăr, pentru jocurile active destinate tinerilor 
care execută sentințe comunitare. O analiză a respectivelor provocări a fost 
efectuată de fiecare dintre țările partenere. Fiecare a completat un formular 
pentru indicarea tipurilor de spațiu disponibil și a provocărilor pe care le-
ar putea previziona. În rezumat, toate țările partenere au oferit cel puțin un 
spațiu fizic exterior, în cadrul centrelor de detenție sau în comunitate. Baza 
acestei facilități a variat de la obligația de asigurare a aerului curat și luminii 
naturale până la o nevoie autentică de asigurare a faptului că spațiul exterior 

Emoții

Emoții

Reacții

Frică și 
incertitudine

Resentimente

Frustrare

Nu-mi pasă, 
atitudine 

disprețuitoare

Defensiv

Reacție negativă 
la adresa 
autorității

Figura 3 Natura completă a emoțiilor tinerilor care erau încarcerați 
(Ahmed Shafi (2019)



33

sau alte facilități din interior erau puse la dispoziție pentru desfășurarea 
jocurilor active și a sporturilor, ca și caracteristică integrantă a centrelor de 
detenție și a serviciilor lor de reabilitare.  Cei mai mulți parteneri au raportat 
faptul că instituțiile din țările lor au asigurat anumite facilități de sporturi și 
jocuri active, variind de la jocurile de societate de bază și până la săli de 
fitness și săli de sport.  Aceasta a depins, de obicei, de dimensiunea centrului, 
de bugetele locale și de spațiul interior și exterior fizic.  Tabelul 4 de mai 
jos indică disponibilitatea spațiului și a facilităților din centrele de detenție 
aparținând țărilor partenere.

Analiza facilităților disponibile în centrele de detenție afiliate partenerului din 
cadrul proiectului AG4C a sugerat că, în Portugalia, se pare că ‘există facilități 
generale adecvate de sporturi’ și că, deoarece profesorii erau angajați ai 
ministerului de Educație, aveau tendința să aibă o abordare educațională 
cu privire la sporturi și jocurile active. Totuși, aceștia pot să nu aibă toți la 
dispoziție spații exterioare pentru desfășurarea respectivelor activități, chiar 
dacă sentința ar permite anumitor tineri încarcerați să meargă în afara centrelor 
de detenție pentru activități sportive.  Acest aspect a avut reverberații în Italia 
și Spania care au, de asemenea, o abordare educațională și referitoare la 
bunăstare la adresa tinerilor aflați în centrele de detenție. Aceste persoane 
au la dispoziție o gamă vastă de facilități de sporturi și astfel, nu au dreptul 
să părăsească centrele pentru desfășurarea unor asemenea activități.  Totuși, 
nu există cercetări asupra competențelor sociale și emoționale ale tinerilor 
încarcerați și nici asupra utilizării sporturilor în penitenciare, ceea ce indică că 
acest aspect este destul de puțin investigat. România a  trecut, recent, printr-o 
proces de reformare și, ca rezultat, a apărut o gamă de facilități sportive în 

Țara
Disponibilitatea spațiilor 

și a facilităților 
WiFi sau alte 

dispozitive electronice 

Anglia Bună
Fără WiFi. Dispozitivele sunt disponibile 

spre a fi utilizate sub supraveghere.

Ungaria În exterior, limitată Fără WiFi. Dispozitive limitate 

Italia Bună Fără WiFi. Dispozitive limitate 

Portugalia Bună Fără WiFi. Dispozitive limitate 

România În curs de dezvoltare Fără WiFi. Dispozitive limitate 

Spania Bună Fără WiFi. Dispozitive limitate 

Turcia Variabilă
WiFi în anumite penitenciare și sub 
supraveghere. Dispozitive limitate 

Tabelul 4 Disponibilitatea spațiului și a facilităților pentru desfășurarea activi-
tăților din cadrul proiectului AG4C 
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centrele de detenție naționale, ceea ce semnifică că tinerii nu mai trebuie 
să plece de acolo. Penitenciarele române au o gamă vastă de profesioniști, 
inclusiv educatori și psihologi care asistă tinerii la momentul sosirii acestora 
și care le sprijină nevoile.  Totuși, așa cum este cazul cu multe persoane din 
sisteme, din cauza multitudinii reformelor și a resurselor limitate, schimbările 
au adus cu ele multe provocări. Ungaria a aplicat, mai degrabă, o abordare 
mai strictă și o mare parte a spațiilor exterioare destinată luării aerului curat 
timp de până la o oră pe zi, prin activități sportive, iar dezvoltarea abilităților 
sociale este încurajată. De asemenea, Turcia trece și ea printr-o reformă a 
sistemului penal, începută cu câțiva ani în urmă, într-o încercare de a emula 
alte sisteme europene. O nouă politică asupra sporturilor din penitenciare a 
fost lansată și aceasta indică o dorință politică de a implementa respectiva 
abordare, astfel fiind justificată implicarea acestui partener în proiectul AG4C 
de față.  Deoarece este atât de nouă, disponibilitatea facilităților este foarte 
variată la nivelul țării, dar există dorința de îmbunătățire a acestui aspect.

Nu a existat acces raportat la WiFi sau facilități de Internet, cu excepția 
cazurilor sub strictă supraveghere și doar pentru activitățile educaționale 
clasice din sălile de clase. Aceasta implică anumite provocări pentru 
proiectarea aplicației care va fi utilizată cu jocurile active și sporturile în 
vederea implicării și cuantificării dezvoltării și progresului competențelor 
sociale, emoționale, civice și referitoare la mediul online. Este un domeniu 
care va necesita anumite schimbării structurale, inovatoare și de finanțare ale 
instituțiilor partenere. 

Atitudinile și abilitățile instructorilor 
Nu doar asigurarea facilităților sau a resurselor este importantă, ci și atitudinile 
societății și într-adevăr, ale membrilor personalului de la centre, care joacă 
un rol important pentru implementarea de succes a oricăror intervenții.  
Aceasta include abordarea generală cu privire la ce poate fi considerat 
activitate recreațională la momentul executării sentințelor. Mai mult, și 
situația jocurilor și sporturilor în cadrul sistemelor educaționale și ale justiției  
din țările partenere poate avea un impact semnificativ. Aceste aspecte se 
adaugă tinerilor și propriei lor opinii asupra jocurilor active sau sporturilor. 

Suplimentar la atitudini apar și abilitățile, experiențele și dispoziția instructorilor 
sau profesorilor.  Există, în mod clasic, o cantitate mare de personal al 
centrelor de detenție, iar nivelurile de formare și dezvoltare ale membrilor 
acestuia, din respectivele centre, diferă (Jeanes et al, 2009). Aceasta are 
implicații pentru asigurarea intervențiilor și într-adevăr, pentru succesul 
respectivelor intervenții, mai ales în lumina nevoilor emoționale ale tinerilor 
încarcerați (Ahmed Shafi, Templeton, Pritchard and Huang, elementele de 
literatură analizate).
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Constrângeri fi nanciare 
Utilizarea jocurilor active și/sau a sporturilor în penitenciarele (de adulți) 
reprezintă un fenomen mai degrabă nou în Europa, cu aproximativ 49% 
dintre acestea introducând astfel de activități după anul 2000, cu anumite 
variații regionale, în Europa (Sempe, 2019). Acest aspect sugerează că 
utilizarea sporturilor sau a jocurilor active nu este stabilită complet, chiar dacă 
introducerea lor este inclusă în noțiunea mai largă de ‘reabilitare’.  Aceasta 
are un impact semnifi cativ asupra situației jocurilor active și a sporturilor 
în centre și poate depinde de cultura individuală caracteristică acestor 
centre de detenție. Un studiu aprofundat efectuat de Sempe (2019) asupra 
sporturilor din penitenciarele europene a constatat trei practici principale ale 
sporturilor din penitenciare: supravegheat, autogestionat și la un grad mai 
mic, competitiv.  Cea mai populară formă era fotbalul, urmat de fi tness și 
apoi, tenis de masă.

Totuși, același studiu a indicat și că sporturile nu benefi ciau de o linie separată 
de buget.  Aceasta sugerează că partenerii din acest proiect s-ar putea 
confrunta cu anumite difi cultăți referitoare la resurse și facilități. Mai mult, 
poate preveni difi cultățile în termeni de planifi care pentru viitor a programelor 
dacă liniile de buget vor trebuie partajate cu alte intervenții de reabilitare. 
Aceste tensiuni au afectat și disponibilitatea personalului și supravegherea 
activităților de spor.

Astfel, jocurile care sunt dezvoltate nu doar se concentrează pe dezvoltarea 
competențelor sociale și emoționale, ci acestea trebuie să ia în considerare 
aspectele referitoare la resursele umane și fi zice din cadrul contextelor 
justiției juvenile din țările partenere. 
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Rezumat
Această Analiză Aprofundată a Proiectului Erasmus Jocuri Active pentru 
Schimbare a prezentat elementele de fond ale contextelor justiției juvenile 
pentru țările partenere, în vederea permiterii unei înțelegeri mai aprofundate 
a unora dintre provocările contextuale referitoare la realizarea obiectivelor 
și scopului proiectului.  De asemenea, acest raport examinează critic 
elementele de literatură referitoare la competențele sociale și emoționale, 
în general, și mai specific, pentru profilul tinerilor care încalcă legea.  
Asemănările de la nivelul trăsăturilor demografice și de fond ale tinerilor care 
încalcă legea indică că dezvoltarea competențelor sociale și emoționale este 
garantată.  Elementele de literatură care fac referire la utilizarea sporturilor 
și a jocurilor active pentru dezvoltarea respectivelor competențe sunt 
explorate, de asemenea, și chiar dacă cercetările asupra eficacității pentru 
tinerii din centrele de detenție sunt limitate,  elementele de literatură de 
până în prezent indică că utilizarea sporturilor și a jocurilor active se poate 
dovedi a fi un mod eficient de sprijinire a dezvoltării competențelor sociale și 
emoționale.  Totuși, ceea ce este clar este că aceste aspecte pot fi realizate 
doar dacă crearea jocurilor va acorda suficientă atenție nu doar nevoilor 
emoționale ale tinerilor din cadrul sistemului justiției juvenile, ci și dacă se pot 
potrivi în cadrul provocărilor contextuale și limitărilor caracteristice fiecărei 
țări partenere. Jocurile trebuie să demonstreze, de asemenea, că pot indica 
în mod tangibil dezvoltarea competențelor prin intermediul instrumentelor 
selectate de echipa AG4C, pentru evaluarea lor. Prin această abordare, 
prezentul Raport Aprofundat prezintă baza conceptuală și metodologică 
prin care pot fi dezvoltate jocurile.  
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Anexa 1

DESC Vârsta „Pro” Contra Contestatar

Reglarea 
emoțiilor 

adolescenților 
Ques

80 likert

Creat pentru cuantificarea 
strategiilor de reglare a 
emoțiilor în domeniile 
răspunsurilor cognitiv, 

comportamental, fiziologic 
și social; intensitatea sau 

durata emoționale și valențele 
emoționale plăcute 

sau neplăcute

12-17
Pare ușor de 
administrat / 

notat?

$68
80 Q

Acces limbă

Scala empatiei 
de bază
20 likert

Instrumentul este alcătuit din 
două subscale care detectează 

două componente diferite 
ale răspunsului empatic: 

subscala empatiei afective, 
care cuantifică congruența 

emoțională cu emoțiile unei alte 
persoane și subscala empatiei 

cognitive, care cuantifică 
capacitatea de a înțelege 

emoțiile unei alte persoane.

9-18
Aplicație pentru 

vârstă

Doar un 
domeniu
Access 

/ costuri 
neclare

Lista 
elementelor 
concepției 

despre sine 
pentru tineri 

BECK 
20 likert

Cuantifică percepțiile despre 
autocompetență, putere și 

stima de sine pozitivă, la copii și 
adolescenți 

7-19
Interval de 

vârstă / 5-10 
minute

Cost
£250 (25 

manuale)
Yes?

Scurte 
scale ale 

percepțiilor 
prosociale ale 
adolescenților 

Scala prosocialității de utilizat 
cu o gamă vastă de grupuri 

de vârstă până la 16 ani, într-o 
gamă de medii, care include 
o autoraportare și o versiune 
a raportării parentale. Asigură 

o evaluare a percepțiilor 
despre sine ale tinerilor și a 

percepțiilor părinților lor, asupra 
gradului la care tinerii aveau o 
predispoziție spre adoptarea 

comportamentelor și 
actelor prosociale.

11-16
10 minute
GRATUIT

Nu putem 
găsi?

Studiul asupra 
copiilor 
sănătoși 

din Statul 
California – 
rezistență 
51 likert

RYDM cuantifică calitățile 
interne (punctele tari personale) 

și resursele externe (factorii 
protectori), toate fiind legate de 
rezultatele pozitive de la nivelul 

dezvoltării.

12-17
20 minute

$150

Scala 
sprijinului 

social pentru 
copii și 

adolescenți 
40 likert

CASSS reprezintă o cuantificare 
a sprijinului social perceput 

8-12 or 
12-18

GRATUIT
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DESC Vârsta „Pro” Contra Contestatar

Scala compor-
tamentului 

copiilor 
38 likert

Acest instrument necesită ca 
profesorii să acorde un punctaj 
comportamentului copiilor, pe 
o scală cu 3 puncte, prin luarea 

în considerare a aplicabilității 
fiecărui item copilului respectiv

5-13

Disponibil în 
jurnal / acoperă 

gama de 
domenii

Raportul 
limită de 
vârstă / 
profesor

Scala scorului 
pentru 

autocontrol
 la copii 

33 (structură 
alternativă?)

Competență de inteligență 
emoțională / socială și 

emoțională 
8-12 Articolul 30 GBP Accesul?

Scala 
autoeficacității 
copiilor pentru 
interacțiunea 

cu colegii 
22 likert

Percepțiile asupra competenței 
sociale și emoționale proprii
Imperative; Reguli; Solicitări; 

Negocieri; Agresivitate verbală

8-11
Acoperă 

domeniile 
aplicației

Gama de 
vârstă

Datat / 
acces?

Lista 
elementelor 
de stimă de 

sine nelegate 
de cultură 

67 itemi

Stima de sine academică; Stima 
de sine generală; Stima de 

sine parentală/de acasă; Stima 
de sine socială; Stima de sine 

personală. Determină percepții 
ale caracteristicilor legate de 
domeniile specifice din cadrul 

experiențelor personale și 
cotidiene ale adolescenților.

13-18 (și 
altele)

10 minute

£34 achiziții 
unice?

Fără norme 
britanice

Scala 
dificultăților 
de reglare 
emoțională 

36 likert

Scala Dificultăților de Reglare 
EMoțională (DERS) este o 

cuantificare a percepției de 
sine, bine validată și utilizată 

la scară largă, destinată 
evaluării problemelor de 

reglare emoțională de la nivelul 
adolescenților și adulților

11-17
Gratuit? Copiați 

în unitatea 
partajată

Punctare Da

Evaluarea 
comporta-

mentului soci-
al elementar 

12 likert 

5-12 Gratuit
Grup de 

vârstă greșit 
(Norvegia)

Chestionar 
referitor la 

conștientiza-
rea emoțiilor 

Chestionarul EAQ a fost 
dezvoltat în vederea identificării 

modului în care copiii și 
adolescenții se raportează la 
sau își percep sentimentele. 

Versiunea curentă a EAQ 
este creată cu o structură 

cu șase factori care descriu 
șase aspecte ale funcționării 

emoționale: Diferențierea 
Emoțiilor, Partajarea Verbală 
a Emoțiilor, Conștientizarea 

Corporală a Emoțiilor, 
Acționarea pe baza, Analize 

ale Emoțiilor, Atenție acordată 
Emoțiilor Altor persoane

8-16 Gratuit?

Doar 
emoții (dar 
aspectele 
sociale….)

Ar fi nevoie și 
de un altul
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DESC Vârsta „Pro” Contra Contestatar

Chestionar 
referitor la 

conștientiza-
rea emoțiilor 

Cuantificarea bunăstării 
adolescenților EPOCH 

evaluează cinci caracteristici 
psihologice pozitive: Implicarea, 

Perseverența, Optimismul, 
Conectarea și Fericirea.

11-18 Gratuit?

Bunăstarea 
nu include 

toate 
elementele 

SEC

Scala stimei 
de sine 

dezvoltată de 
Lawrences

16 likert

4-13 Plătește jurnalul
Gamă de 

vârstă 
limitată

Cuantificarea 
strategiilor 

adolescenților 
de gestionare 

a situațiilor 
dificile

34 likert

Strategii ale adolescenților 
de gestionare a situațiilor dificile

Stoicism/distragere; 
Acționare; Rumegare; Căutarea 

sprijinului social; Îngrijirea 
propriei persoane 

11-16

Eu ca și 
cursant
20 likert

Satisfacție identificată în 
rezolvarea problemelor; 

Autoeficacitatea academică; 
Autoeficacitatea de învățare; 

Stilul de învățare prudent; 
Anxietate; Accesul la și utilizarea 

vocabularului în rezolvarea 
problemelor; Încrederea de 
gestionare a noului loc de 

muncă; Încrederea în abilitatea 
de rezolvare a problemelor; 
Abilitatea/fluența verbală; 

Încrederea în abilitatea generală 

9-16 £60 yes

Formatul 
studiului 
asupra 
învățării 
adaptive 
14 likert

Acest instrument este creat 
pentru evaluarea orientărilor 

asupra obiectivele de 
stăpânire a materiei, abordării 

performanțelor și evitării 
performanțelor, de către 

cursanți. Există diferite versiuni 
pentru diferite niveluri școlare, 

principala diferență fiind o 
abordare mai generală pentru 

domeniu pentru elevii de 
școală generală, pentru a le 
reflecta experiența generală 
de rămânere în aceeași clasă 

atunci când au diverse ore.

5-18
Se pare că 

măsoară câteva 
zone interesante

Nu cuan-
tifică toate 

competențe-
le sociale și 
emoționale 

?

Formatul 
dezvoltării 

adolescenței 
pozitive 
34 likert

Chestionarul scurt PYD, 
pentru cursanți, cuantifică cei 
5 C (Competență, Conectare, 
Încredere, Grijă și Caracter) 
și a fost dezvoltat ca parte a 

Studiului 4-H asupra Dezvoltării 
Pozitive a Tinerilor.

10-18 Accesibil?

Disponibil în 
jurnal. Este 
suficient de 

vast?



42

DESC Vârsta „Pro” Contra Contestatar

Testul Ori-
entării Vieții 
Adolescen-
ților; Testul 

Orientării Vieții

O cuantificare a optimismului și 
pesimismului care este capabilă 

în mod fiabil să evalueze 
așteptările importante pe care 

le au copiii de la viețile lor.

8-12

Scară liberă. 
Ușor de 

administrat / 
notat

Doar 16 întrebări

Doar se con-
centrează pe 
nivelurile de 
optimism/
pesimism 

și astfel, nu 
suntem si-

guri că aco-
peră o gamă 

suficientă.

Lista 
elementelor 
de Ajustare 
Weinberger  

Scala 
Autolimitării

Cuantifică ajustarea socio-
emoțională

Analizează suferința (12 itemi); 
limitarea (12 itemi); apărarea (11 

itemi); impulsivitatea.
10 subscale cu 84 de întrebări 

în total.  Asigură scoruri 
procentuale.  30 minute pentru 

răspunderea la chestionar. 
Are și o versiune scurtă, care 

durează doar 10 minute.

10-1
7 ani

Scală Likert 
gratuită

Standardizat

Durează 
mai mult 

timp pentru 
a răspunde 
la întrebări, 
dar acoperă 
domeniile 
relevante.

www.selfdefi-
ningmemories.
com/WAI_Sco-
ring_Manual.pdf 

Y

Scala 
bunăstării 
Warwick-
Edinburgh 

Monitorizează bunăstarea în 
populația generală.

13 ani–
74 ani

Gratuit (trebuie 
să vă înregistrați 
pentru utilizare) 

Conceput 
pentru a 

monitoriza 
impactul 

programelor / 
intervențiilor în 
jurul bunăstării. 
Validat pentru 
utilizare multi-
culturală. Deja 
tradus în alte 

limbi olandeză, 
franceză, 
germană, 

greacă, italiană, 
japoneză, 
spaniolă și 
braziliană.

https://warwick.
ac.uk/fac/sci/
med/research/

platform/
wemwbs/

researchers/
languages/

Standardised

Nu începe la 
10 ani

Nu se poate 
vedea 

chestionarul 
real până 

când nu este 
înregistrat

Y
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DESC Vârsta „Pro” Contra Contestatar

Scala compor-
tamentului 

social și ajus-
tării școlare 

dezvoltată de 
Walker-Mc-

Connell 

Creată pentru cuantificarea 
‘deficitelor de abilități sociale’ 

Interacțiune cu profesorii 
Likert scale

6-18 ani Standardizat

43 itemi, dar 
există o ver-
siune scurtă 

standardizată 
(aproximativ 5 
minute pentru 
a răspunde la 

întrebări) 
Se pare că 

trebuie achi-
tată o taxă și 

că nu acoperă 
suficient pen-
tru scopurile 

noastre.

Y

Scala 
singurătății 

UCLA 
Evaluează singurătatea

12-21 
ani

Prea limitat 
pentru 
nevoile 
noastre 

Formatul 
chestionarului 

trăsăturilor 
de inteligență 

emoțională 

Analizează o varietate de 
abilități sociale și emoționale; 

interpersonale, reglare 
emoțională, stimă de sine, 

motivare etc. 
153 itemi, 25 minute pentru 

a răspunde la întrebări

Gratuit (dar 
sugerează 
contribuția 
voluntară), 
la o scală 

de 7 puncte, 
acoperă multe 

dimensiuni. 
Există o 

versiune scurtă 
cu 30 de 
articole

Trebuie 
depuse 

formulare 
pentru 

punctare. 
Peste 150 

de întrebări. 
Este tradus, 

dar link-ul nu 
funcționează 

în prezent.

?

Scala 
Aptitudinilor 

Sociale

ASD s-a concentrat pe 
comportamentele care erau 

dezvoltate inadecvat
N

Lista 
Elementelor 
de Control 

Shapiro 

Cuantificarea sentimentelor/
senzației de control pentru copii 

9-15 ani

Standardizat. 
32 de articole, 
10 minute de 

finalizat

Accesarea 
listei printr-
un jurnal la 
care nu ne-
am abonat.

Lista 
elementelor de 
automotivare 
pentru copii 

Cuantifică nivelurile 
de automotivare. Mai ales, 
în condițiile în care există 

sprijin extrinsec redus

Probabil 
prea limitat 
ca centrare, 

pentru 
nevoile 
noastre. 
Probabil 

prea limitat 
ca centrare, 

pentru 
nevoile 
noastre. 

Se pare că 
nu se poate 

accesa 
gratuit.

N



44

DESC Vârsta „Pro” Contra Contestatar

Scala rezis-
tenței pentru 
preadoles-

cenți

“Țin pasul chiar și în cele mai 
dificile situații. Standardizat 
în limba turcă. Analizează 
rezistența influențată de 

profesori/colegi etc.

Cardul 
teoretic 

se pare să 
difere de al 

nostru, astfel 
încât nu 

este relevant.

Chestionarul 
Stării de spirit

Creat pentru cuantificarea stării 
de spirit a copiilor. Analizează 

acuzele somatice, ca și emoțiile.

Gratuit - design 
inițial spaniol, 
așa că deja 

tradus

Necesită un 
element de 
autoconști-
entizare la 

copii. Destul 
de simplist 
‘Mă simt fe-
ricit; Mă simt 

trist…’ etc..

Chestionarul 
Centrării pe 

Reglarea 
General

Analizează stabilirea 
obiectivelor și tipurile 

de obiective care ar putea 
interesa copiii.

14-
18 ani

Gratuit

Gama de 
vârstă se 
situează 

la capătul 
superior 

a ceea ce 
avem noi 
nevoie și 
este prea 
centrat și 

prea specific.

Scala 
Expresiei 

și Emoțiilor 
pentru copii 

Lipsa conștientizării emoțiilor 
și lipsa motivației pentru 
demonstrarea emoțiilor 

negative.

Dificil de 
accesat 
printr-un 

jurnal și nu 
se mulează, 

de fapt, 
pe profilul 
emoțional 
al grupului 
nostru țintă.

Scala Calității 
Complete a 

Vieții - Școala

46 întrebări, 15 minute.  
Explorează percepțiile 

asupra calității vieții. Sănătate, 
productivitate, intimitate, 

sentimentul de stare de bine 

11-
18 ani

Scară liberă

Nu putem 
găsi link-ul 

pentru 
accesarea 

online

Cuantificarea 
rezistenței 
copiilor și 
tinerilor 

Cuantifică resursele de la 
nivelul individual și al sistemului 

care pot ajuta la crearea unei 
rezistențe a tinerilor 

9-23

28 de articole - 
completate de 

un adult cel mai 
apropiat 
de copil

Bazat pe munca 
Ungars. De 
asemenea, 
am obținut 

articole de auto-
raport foarte 
prietenoase 

cu copiii.

Concentrat 
mai mult pe 

rezistență 
decât pe 

emoții
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DESC Vârsta „Pro” Contra Contestatar

Scala locației 
controlului 
referitor la 

carieră pentru 
adolescenți

Analizează locația externă și 
internă a factorilor de control 

15-
16 ani

Gamă de 
vârstă foarte 

limitată

Lista 
elementelor 

de 
autoreglare a 
adolescenților 

Reglare pe termen scurt și lung
11-

16 ani

Gratuit, 
standardizat, 

similar

A fost 
standardizat 

pentru un 
eșantion 

relativ mic, 
dintr-o 
școală, 
dintr-o 

singură țară 

Scorul 
profesorilor 

cu privire 
la motivația 
realizărilor 
academice 

Analizează motivația cursanților 
Se concentrează doar pe 

motivație, deci la un grad mai 
redus 

8-
11 ani

Gratuit N

Scala auto-
controlului 

Tangney

Capacitatea generală de 
autocontrol/control al 

impulsurilor 

11-
16 ani

Scara Likert
Gratuit

N

Scala 
mulțumirii  

de viața 
lor pentru 
cursanți 

Cuantificare scurtă a mulțumirii 
globale referitor la viața proprie 

11-
14 ani

Doar 7 articole
Gratuit

N

Instrument 
de Implicare 

Cursanți 

Cuantifică implicarea cognitivă 
și afectivă 

8-
18 ani

Gratuit
33 de articole ca 

scara
N prea limitat

SDQ

Simptome emoționale, 
probleme de comportament, 

hiperactivitate /lipsă de atenție, 
probleme cu relaționarea 
cu colegii, comportament 

prosocial

4-
17 ani

Completat de 
elev, părinte și 

profesor
Likert

Deja tradus 
în mai multe 

limbi 
http://www.

sdqinfo.com/
py/sdqinfo/

b0.py

Y
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DESC Vârsta „Pro” Contra Contestatar

Scala 
bunăstării 

copiilor 
dezvoltată de 

Stirling

Evaluare exprimată pozitiv a 
bunăstării din viața copiilor, 

inclusiv cuantificarea 
elementelor interpersonale

8-
15 ani

Imagine de 
ansamblu 

mai generală 
a scalelor 

EHWB 
https://www.

ucl.ac.uk/
evidence-

based-practice-
unit/sites/
evidence-

based-practice-
unit/files/
pub_and_
resources_

resources_for_
profs_mental_
health_toolkit 

pdf
Legat prea 
general de 
EHWB, mai 
degrabă de-
cât de com-

petențele 
specifice.

N

Scala 
bunăstării 

sociale, 
emoționale și 
de caracter 

Abilități socio-emoționale și 
de caracter, comportamente 
prosociale, respectul acasă și 

la școală 

4-
11 ani

Prea tineri
Gratuit

N

Scalele 
de punctare 
a sistemelor 

pentru 
îmbunătățirea 

abilităților 
sociale 

Cuantifică competențe 
academică, abilitățile sociale și 

comportamentele problemă

4-
18 ani

N din cauza 
costului

Lista 
competențelor 

sociale

Cuantifică abilitățile sociale și 
comportamentul social 

7-
10 ani

Nu, prea tineri

Scala scurtă 
a bunăstării 

mentale 
Warwick-
Edinburgh

Cuantificare subiectivă a 
bunăstării exprimată pozitivă 

6-
18 ani

Nu deoarece 
nu se 

bazează pe 
competențe
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Anexa 2

Instrument Descrierea

Scala dificultăților de 
reglare emoțională 

36 likert

Scala Dificultăților de Reglare Emoțională (DERS) este o cuantificare a percepției de 
sine, bine validată și utilizată la scară largă, destinată evaluării problemelor de reglare 

emoțională de la nivelul adolescenților și adulților.

Eu ca și cursant
20 likert

Plăcerea identificată în rezolvarea problemelor; Autoeficacitatea academică; 
Autoeficacitatea de învățare; Stilul de învățare prudent; Anxietate; Accesul la și utilizarea 

vocabularului în rezolvarea problemelor; Încrederea de gestionare a noului loc de 
muncă; Încrederea în abilitatea de rezolvare a problemelor; Abilitatea/fluența verbală; 

Încrederea în abilitatea generală

Lista Ajustării 
Weinberger  

Scala autolimitării 

Cuantifică ajustarea socio-emoțională
Analizează suferința (12 itemi); limitarea (12 itemi); apărarea (11 itemi); impulsivitatea.

10 subscale cu 84 de întrebări în total.  Asigură scoruri procentuale.  30 minute pentru 
răspunderea la chestionar. Are și o versiune scurtă, care durează doar 10 minute.

Scala bunăstării 
Warwick-Edinburgh 

Monitorizarea bunăstării la nivelul populației generale.
https://www2.uwe.ac.uk/services/Marketing/students/pdf/Wellbeing-resources/well-being-scale-

wemwbs.pdf

Formatul 
chestionarului 

trăsăturilor 
de inteligență 

emoțională 

Analizează o varietate de abilități sociale și emoționale; interpersonale, reglare 
emoțională, stimă de sine, motivare etc. 

153 itemi, 25 minute pentru a răspunde la întrebări.

SDQ
Simptome emoționale, probleme de comportament, hiperactivitate /lipsă de atenție, 

probleme cu relaționarea cu colegii, comportament prosocial

Evaluarea holistă a 
cursanților (HSA)

Versiune scurtă 10 minute (mai lungă, 15-20)
31-60 itemi

Mai multe limbi
•Motivație academică

•Orientare spre acțiune
•Asertivitate

•Gândire critică
•Control emoțional

•Empatie
•Interes pentru învățare 

•Optimism
•Perseverență

•Reflectare
•Relațiile cu colegii

•Încredere
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Vârsta Aspecte pro Aspecte contra

11-17 Gratuit? Copie în drive-ul partajat Punctare

9-16 £60

10 -17
Scala Likert gratuită

Standardizat

Durează ceva mai multe pentru a se răspunde la întrebări, 
dar acoperă domeniile relevante.

http://www.selfdefiningmemories.com/WAI_Scoring_Manual.pdf

13 – 74

Gratuit (necesită înregistrarea 
pentru utilizare) Creat pentru 

monitorizarea impactului 
programelor/intervențiilor la 

adresa bunăstării.  Validat pentru 
utilizarea multiculturală. Deja 

tradus în alte limbi neerlandeză, 
franceză, germană, greacă, 

italiană, japoneză, spaniolă  și 
portugheză

https://warwick.ac.uk/fac/sci/
med/research/platform/wemwbs/

researchers/languages/
Standardised

Nu începe la 10 ani
Nu se poate vedea chestionarul real anterior 

momentului înregistrării 

Gratuit (dar sugerăm contribuție 
voluntară), Scală Likert cu 
7 puncte, acoperă multe 

dimensiuni.  Există o versiune 
scurtă cu 30 itemi

Trebuie să se depună formulare pentru punctare.  Peste 
150 întrebări

Este tradus, dar link-ul nu funcționează în prezent.

4-17
Se completează de cursant, 

părinte și profesor
Likert

Deja tradus în mai multe limbi
http://www.sdqinfo.com/py/sdqinfo/b0.py

10-18

Cost? Le-am trimis un email 
pentru a afla

Articol de jurnal în drive-ul 
partajat 

De pe website-ul CASEL
http://measuringsel.casel.org/assessment-guide/measure/holistic-stu-
dent-assessment-hsa/ 

Întrebări exemplu
https://measuringsel.casel.org/wp-content/uploads/2018/09/HSA_Sca-
le_Overview_and_Sample_Items_No_SDQ.pdf

De exemplu.
Social and Emotional Competency Survey for Students (SEL-C)
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Anexa 3
Organizarea Datelor Calitative și Cantitative în cadrul 
competențelor CASEL AG4C

Item scalei WEMWBS Competența CASEL

M-am simțit optimist despre viitor Gestionare de sine

M-am simțit util Conștientizare de sine

M-am simțit relaxat Conștientizare de sine

M-am simțit interesat de alte persoane Conștientizare socială

Am avut foarte multă energie Gestionare de sine

Am gestionat problemele bine Proces decizional responsabil

Am gândit clar Proces decizional responsabil

M-am simțit bine cu propria mea persoană Conștientizare de sine

M-am simțit apropiat de alte persoane Abilități de relaționare

M-am simțit încrezător Conștientizare de sine

Am putut să mă hotărăsc cu privire 
la anumite aspecte 

Proces decizional responsabil

M-am simțit iubit Abilități de relaționare

Am deveni interesat de lucruri noi Gestionare de sine

M-am simțit vesel Conștientizare de sine

Întrebări calitative

Cum v-a ajutat colaborarea cu alte persoane să 
realizați obiectivul final al jocurilor?

Abilități de relaționare, Conștientizare socială

Cum ați depășit orice dificultăți pe care le-ați 
perceput la momentul realizării obiectivului final 

al jocurilor?

Toate domeniile: Gestionare de sine, Proces 
decizional responsabil, Conștientizare de sine, 
Abilități de relaționare, Conștientizare socială 
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