Studiul național
„Starea de bine
a profesorului”
Here is where your presentation begins

CINE?
Studiul s-a desfășurat în perioada martie - mai 2021, la inițiativa programului
Profesori Fericiți pentru România – un demers susținut de Transylvania
College Foundation, împreună cu dr. Gilda Scarfe, psiholog, fondator
Positive Ed, în parteneriat cu Merito, SuperTeach, Romanian Business
Leaders și Clusterul de Educație C-EDU.
CE NE-AM DORIT?
Pe parcursul studiului, s-a investigat și evaluat nivelul actual al stării de bine a
profesorilor, la nivel național. Obiectivul studiului a fost acela de a genera
estimări ale numărului de profesori care sunt în stadiul de prosperitate,
stagnare sau care au o sănătate mintală moderată.
CUM?
S-a folosit instrumentul „Teacher Flourishing Evaluation”, care aparține The
Human Flourishing Program din cadrul Harvard University. Acest instrument
de măsurare a prosperității umane vizează cinci domenii: 1. fericire și
satisfacție de viață; 2. sănătate fizică și mintală; 3. scop și sens; 4. caracter și
virtute; 5. relații sociale apropiate.
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Evaluarea

Cine a participat la
studiu

La studiu au participat un număr de 5.227 de cadre didactice cu
vârste cuprinse în 20 și peste 55 de ani, din învățământul
preuniversitar din România:
-

4.817 de femei
366 de bărbați.

-

1.691 (31%) – mediu rural
3.608 (69%) – mediu rural

-

832 (15,9%) - învățământ preșcolar
1,692 (32,4%) – învățământ primar
2.703 (51,7%) - învățământ gimnazial și liceal

-

326 (6,2%) - mai puțin de 2 ani vechime în învățământ
361 (6,9%) între 2 și 5 ani vechime
506 (9,7%) între 5 și 10 ani vechime
4.034 (77,2%) aveau o vechime de peste 10 ani în învățământ

Rezultatele
Doar 32,5% sunt în stadiul de prosperitate
5,6% stagnează
61,9% au un nivel moderat de sănătate mentală

Deși majoritatea participanților erau satisfăcuți cu munca lor,
36% se simțeau singuri
68,7% au simțit emoții pozitive precum bucurie sau fericire.
doar două treimi dintre aceștia trăiseră astfel de emoții în ultimele 2
săptămâni.

Etapa

02

Date
calitative/
interviuri

Rezultatele
80% raportează că munca lor nu are niciun efect pozitiv asupra
sănătății lor mintale sau a stării de bine.
Interviurile au scos la suprafață:
- lipsa de autonomie și suport oferite de către conducerea școlii.
- lipsa de înțelegere a importanței stării de bine a profesorilor din
partea conducerii.
- nevoia de a fi ascultat, apreciat și înțeles
- nevoia recunoașterii efortului depus
- importanța relațiilor de calitate între colegi
- importanța construirii unui sentiment de „împreună”.

Rezultatele
Profesorii se bazează pe mai multe resurse atunci când se simt
stresați sau îngrijorați la locul de muncă:

- Familia și prietenii au fost numite ca principalele surse de suport
- Peste 85% au declarat că apelează la un coleg cu un rol similar în
mod excepțional, însă puțini au declarat că pot apela la superiorul
direct.
- 68% nu apelează la nimeni atunci când se simt stresați sau
îngrijorați la muncă.

Rezultatele

Profesorii au spus că:

- discuțiile deschise despre sănătatea mintală sunt esențiale pentru a
încuraja persoanele care trec printr-o perioadă dificilă să ceară
ajutor.
- propria stare de bine are un impact direct asupra performanței lor
profesionale
- s-ar bucura să aibă parte de mai multă susținere în deprinderea de
abilități pentru gestionarea emoțiilor și reacțiilor.
- în perioadele extrem de dificile, simpla apreciere și recunoaștere a
unui astfel de moment de către cei din jur pot conduce la un
sentiment de validare.
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Soluții

Ca rezultat al acestui studiu, sugerăm un model pentru implementarea programelor
educaționale care vizează starea de bine a profesorilor, ce ar putea include
standarde de acreditare, domenii de suport și modele de cursuri. Plantarea unei
sămânțe de reziliență emoțională în cadrul dezvoltării profesionale a cadrelor
didactice poate permite profesorilor să își construiască practici bazate pe știința
prosperității umane. Dacă profesorii au strategii de susținere a stării de bine vor putea
să gestioneze mai ușor factorii de stres care apar la locul de muncă și nu doar pentru a
supraviețui, dar pentru a prospera. Primul pas ar fi implementarea de programe care
promovează înțelegerea emoțiilor, gestionarea acestora și știința stării de bine.

Mesajul nostru:
Profesorii merită un sistem
de susținere autentică!

