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Abstract

În rândul profesioniștilor care au cel mai ridicat nivel de stres și epui-
zare la locul de muncă se află profesorii. (Stoeber, J. și Rennert, D, 2008) 
Cercetările din Statele Unite ale Americii arată că peste 50% dintre 
profesorii care încep să predea, renunță la profesie în primii 5 ani 
de carieră, din cauza faptului că procesul de predare, în contextul 
actual, este incredibil de dificil.

Fiind un construct multidimensional, evaluarea stării de bine socio- 
emoționale în rândul profesorilor a fost făcută printr-o analiză cantita-
tivă și una calitativă a datelor colectate.

În urma analizei cantitative, a reieșit că 83% dintre participanți sunt 
mulțumiți de propria viață, în general. La nivel emoțional, 36% 
dintre ei se simt singuri, iar două treimi dintre respondenți simt 
afecte pozitive.

Totuși, în urma analizei calitative, 80% dintre profesori au spus că 
munca lor nu are niciun efect pozitiv asupra sănătății mintale sau 
a stării de bine socio-emoționale, fapt îngrijorător având în vedere 
rata ridicată de abandon a mediului școlar de către profesori.

Starea de bine socio-emoțională a profesorilor reprezintă o componentă 
esențială pentru prevenirea abandonului locului de muncă și pentru dez-
voltarea personală și profesională a profesorilor. În acest sens, propu-
nem ca direcții viitoare, atât prioritizarea acesteia în mediul școlar, cât și 
a apartenenței și rezilienței profesorilor.

Despre cercetare

Simona Baciu, fondatoarea Transylvania College și Profesorii 
Fericiți, în parteneriat cu Dr. Gilda Scarfe, fondatoarea Positive Ed 
din Marea Britanie, au evaluat și investigat nivelul curent al stării de 
bine al profesorilor din România. Cercetarea a fost posibilă datorită 
instrumentului numit Teacher Flourishing Evaluation, de la Harvard 
Flourishing Center.

Programul a dezvoltat un instrument de măsurare relevant pentru 
prosperitatea umană, bazat pe cinci arii centrale:
1. fericire și satisfacție a nivelului de trai;
2. sănătate mintală și fizică;
3. sens și scop;
4. caracter și virtute;
5. relații sociale semnificative.
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Introducere

Profesorii fac parte din categoria profesioniștilor care au cel mai 
ridicat nivel de stres și epuizare la locul de muncă, din întreaga lume. 
(Stoeber, J. și Rennert, D, 2008). Cercetările arată că peste 50% dintre 
profesorii care încep să predea, renunță la profesie în primii 5 ani de 
carieră, din cauza faptului că procesul de predare este incredibil de 
dificil.

Adversitățile profesiei îi influențează în mod constant pe profesori: de 
la carențe socio-emoționale până la epuizare psihică (en. burnout)(Spilt, 
Koomen și Thijs, 2011; Wisniewski și Gargiulo, 1997). Toate acestea, nu 
doar că duc la epuizare psihică (en. burnout), dar epuizarea emoțională 
și abandonul profesional din învățământ afectează procesul de 
predare pot fi efecte costisitoare pentru sistemul educațional – atât 
din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere academic. 
(Klusmann, Richter și Lüdtke, 2016)

În România există puține studii care examinează starea de bine și 
efectele acesteia asupra profesorilor și, implicit, asupra sistemelor de 
predare și învățare ale elevilor.

Ce este starea de bine?

Starea de bine este alcătuită din mai multe subcategorii și este definită 
de Oxford English Dictionary ca „starea de a fi liniștit, sănătos sau fericit”. 
Cu toate acestea, este important să ne dăm seama că starea de bine 
este un concept mult mai larg decât fericirea resimțită pe moment. Deși 
are la bază fericirea, ea implică și alți factori, cum ar fi nivelul de mulțu-
mire al oamenilor raportat la întreaga viață, existența unui scop în viață 
și modul în care oamenii se simt stăpâni pe diferite situații. În acest sens, 
New Economics Foundation descrie starea de bine astfel:

„Starea de bine poate fi înțeleasă ca modul în care oamenii se simt 
și funcționează, atât la nivel personal, cât și la nivel social, precum și 
modul în care își evaluează viața în ansamblu.”

Majoritatea oamenilor ar fi de acord cu faptul că își doresc să dobândeas-
că o stare de bine socio-emoțională. Acest lucru a subliniat importanța 
consultării oamenilor privind starea lor de bine socio-emoțională, dincolo 
de sănătatea fizică și prosperitatea economică a unei țări/națiuni.

Starea de bine se bazează pe sănătatea mintală și fizică, siguranța fizică 
și emoțională, pe sentimentele de apartenență, existența unui scop în 
viață și satisfacția realizărilor și succeselor.
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Starea de bine este un concept complex și acoperă o gamă largă de 
abilități psihologice și fizice. Se spune că cele cinci categorii majore ale 
stării de bine sunt:

► Starea de bine emoțională – capacitatea de a fi rezilient, de a-ți 
gestiona emoțiile și de a genera sentimente pozitive;
► Starea de bine fizică – capacitatea de a îmbunătăți și menține 
funcționarea corpului prin alimentație și obiceiuri sănătoase;
► Starea de bine socială – capacitatea de a comunica, de a dezvolta 
relații semnificative cu ceilalți și de a crea propriul cerc de sprijin 
emoțional;
► Starea de bine la locul de muncă – apacitatea de a-ți urmări propriile 
interese, convingeri și valori pentru a avea sens și fericire în viață, precum 
și realizări profesionale;
► Starea de bine în comunitate – capacitatea de a fi membru într-o 
comunitate sau cultură activă.
Starea de bine generală depinde de toate aceste tipuri de funcționare, 
până la un anumit punct.

„Pentru a avea o stare de bine este esențial să avem un sens și un 
scop în viață. Starea de bine implică mai mult decât fericire, în vreme 
ce realizările nu constau doar în bunuri materiale.”

De ce este importantă
starea de bine în școli?

Starea de bine a profesorilor este esențială pentru 
susținerea sănătății mintale în școli, păstrarea și moti-
varea personalului și pentru obținerea performanțelor 
academice și a stării de bine ale elevilor. Starea de bine 
este importantă în educație: școlile au un rol esențial în 
sprijinirea elevilor de a face alegeri benefice vieții lor și 
de a înțelege efectele propriilor alegeri asupra sănătă-
ții și stării de bine. Copilăria și adolescența reprezintă 
perioade critice în dezvoltarea atitudinilor și compor-
tamentelor pe termen lung, pentru susținerea stării de 
bine personale și crearea unui stil de viață echilibrat. 
Abilitățile sociale și emoționale, alături de cunoștințele 
și comportamentele învățate la școală, îi ajută pe elevi 
să-și dezvolte reziliența emoțională și să își stabilească 
un model pe care să-l urmeze în gestionarea proble-
melor legate de sănătatea fizică sau mintală.

Școlile pot să ofere elevilor informații de actualitate 
pentru conștientizarea și înțelegerea deciziilor dificile. 

Emoțională

Socială

În
comunitate

Fizică

La locul 
de muncă
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Școlile pot, de asemenea, să dezvolte abilitățile intelectuale ale elevilor, 
necesare pentru reflecția critică asupra acestor alegeri și asupra influ-
ențelor sociale. Presiunile pot veni din partea persoanelor de aceeași 
vârstă, familiei, culturii, publicității și rețelelor sociale.

Există o legătură directă între starea de bine și performanța academică și 
invers, în sensul că starea de bine este o condiție esențială pentru realizările 
academice, iar realizările academice sunt esențiale pentru starea de bine.

Un aspect mai puțin evidențiat, atât în educație, cât și pentru starea de 
bine socio-emoțională a elevilor, este activitatea fizică, deoarece contribuie 
la îmbunătățirea performanțelor academice și capacitatea de concentrare.

Relațiile de susținere stabile oferă studenților resursele emoționale necesare 
pentru a ieși din „zona de confort” intelectuală și pentru a explora idei și mo-
duri noi de gândire, ceea ce este fundamental pentru progresul educațional.

Starea de bine este, de asemenea, esențială pentru dezvoltarea unor 
competențe democratice importante. Emoțiile pozitive sunt asociate cu 
dezvoltarea flexibilității și adaptabilității, deschiderea către alte culturi și 
credințe, autoeficacitatea și toleranța la ambiguitate, toate acestea fiind 
în centrul Cadrului de Referință al Competențelor pentru Cultura Demo-
cratică al Consiliului Europei.

Metodologie

Cercetarea curentă constă într-o analiză cantitativă și una calitativă a 
datelor colectate în perioada martie-iunie 2021. Pe parcursul studiului, 
a fost analizat și evaluat nivelul actual al stării de bine a profesorilor la 
nivel național, în România, prin intermediul instrumentului The Well-
Being Assessment. Instrumentul a fost creat în urma colaborării dintre 
membrii echipei de metrici ai programului “100 Million Healthier 
Lives”, din cadrul Institutului pentru Îmbunătățirea Sănătății, Boston, 
S.U.A. și echipa programului “Human Flourishing”, din cadrul 
Universității Harvard, S.U.A. Instrumentul The Well Being Assessment 
este compus din două instrumente: Well-Being Assessment (Adult - 12 
itemi) - 100 million Healthier Lives (Stiefel et al., 2020) și The Flourishing 
Index (VanderWeele, 2017). Pe lângă aceștia, au fost dezvoltați și alți 
itemi prin prisma colaborării curente. Întreaga evaluare de 24 de itemi 
poate fi utilizată fără permisiune în scopuri necomerciale, cu condiția să 
se ofere citarea adecvată.

La studiu au participat 5.227 de cadre didactice din învățământul 
preuniversitar, din România (4.817 de femei și 366 de bărbați), cu 
vârste cuprinse între 20 și peste 55 de ani. Dimensiunile eșantionului 
pentru mediul rural au fost de 1.691 (31%) și urban de 3.608 (69%).  
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Genul participanților Mediul de proveniență 
al participanților

4187 femei 366 bărbați

date demografice

Distribuția pe etape educaționale a fost următoarea:
832 (15,9%) cadre didactice din învățământul 
preșcolar; 1,692 (32,4%) cadre didactice din 
învățământul primar; 2.703 (51,7%) cadre 
didactice din învățământul gimnazial și liceal.

În ceea ce privește experiența, 326 (6,2%) dintre 
participanți au avut 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.

Distribuția participanților 
pe etape educaționale

Experiența paricipanților 
în educație

Etapa educațională Experiența în ani

< 2 ani
Învățământ 

preșcolar
Învățământ 

primar
Învățământ 

gimnazial și liceal 2-5 ani 5-10 ani >10 ani

51,7%

32,4%

15,9%
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Etapa 1: Răspunsurile 
sondajului 
Rezultatele studiului au fost 
promițătoare inițial, majoritatea 
participanților simțindu-se fericiți 
cu munca lor. Acest lucru a fost 
valabil în mod constant indiferent 
de contextul demografic și pentru 
toate vârstele. În medie, 83% au 
spus că sunt mulțumiți de viață 
în general.

Scopul nostru a fost să generăm 
estimări ale prevalenței 
prosperității, a stagnării și a 
sănătății mintale moderate. 
Aceste estimări au arătat că doar 
32,5 % dintre respondenți erau 
la nivelul prosperității, 5,6 % 
stagnau, iar majoritatea aveau 
un nivel al sănătății mintale 
moderat* (61,9%).

Sentimentele de mulțumire ale 
participanților față de viață

dintre participanți susțin că sunt 
mulțumiți de viață în general

sănătate mintală 
moderată*

prosperitate

stagnare

0% 20% 40% 60% 80%

Prevalența prosperității, a stagnării și a sănătății 
mintale moderate printre participanți

Procent din numărul respondenților

61,9%

32,5%

5,6%

*Sănătatea mintală moderată apare 
atunci când starea de bine generală 
este afectată. Mai precis, starea de bine 
moderată ilustrează trecerea de la bu-
năstare și prosperitate către stagnare. 
Trăim pasiv ceea ce ni se întâmplă, 
afectând, în acest mod, dialogul intern 
pozitiv, gestionarea stresului în mod 
eficient, relațiile pozitive și reziliența 
emoțională. Sănătatea mintală mode-
rată poate fi îmbunătățită prin acțiuni 
și practici conștiente.

De asemenea, am constatat că, 
în ciuda faptului că majoritatea 
participanților erau mulțumiți 
de munca lor, 36 % s-au simțit 
singuri. În eșantionul nostru, 68,7% 
simțeau că au un afect pozitiv, 
cum ar fi fericirea și bucuria, iar 
două treimi dintre respondenți 
au experimentat aceste afecte în 
ultimele două săptămâni.

Sentimentele participanților

Pr
oc

en
t d
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 n

um
ăr

ul
 re

sp
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nț

ilo
r

Sentimente raportate

0%

20%

40%

60%

80%

Singurătate Afect pozitiv Afect pozitiv 
(ultimele 2 săpt)
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Etapa 2 
Rezultatele datelor calitative
De asemenea, am colectat date calitative prin 
chestionarea profesorilor selectați, deoarece am 
observat că datele pe care le-am adunat, păreau 
să nu reflecte realitatea cu care se confruntă 
profesorii. Am intervievat mai mulți profesori din 
grupul care a participat la sondaj și am constatat 
că peste 80% dintre profesori spun că munca 
lor nu are niciun efect pozitiv asupra sănătă-
ții mintale sau a stării de bine.

Acest lucru este cauzat de lipsa înțelegerii 
importanței stării de bine socio-emoționale, 
a sprijinului și autonomiei în mediul școlar. 
Respondenții au subliniat importanța de a se 
simți ascultați, apreciați și înțeleși, precum și 
a faptului că recunoașterea meritelor îi ajută 
să se simtă valoroși. Interviurile au evidențiat 
și importanța relațiilor pozitive între colegi și, 
în special, importanța creării și susținerii unui 
sentiment de „apartenență” în comunitățile din 

care fac parte. Toate acestea evidențiază necesi-
tatea de a plasa starea de bine mintală a întregii 
comunități școlare, inclusiv a personalului, în 
centrul agendei școlii, pentru a încuraja persona-
lul să vorbească despre nevoile și îngrijorări sale. 
Respondenții au sugerat diferite moduri în care 
școlile ar putea îmbunătăți aceste aspecte.

Profesorii recurg la o serie de resurse atunci 
când se simt stresați sau îngrijorați la locul de 
muncă. Prietenii și familia au fost principala 
sursă de sprijin identificată în urma interviurilor 
noastre. Peste 85% ar aborda un coleg cu un 
rol similar, mai puțini indicând că ar apela la 
managerul sau directorul lor (liderul școlii). Este, 
probabil, un motiv de îngrijorare faptul că 68% 
dintre aceștia nu ar interveni din proprie iniți-
ativă în cazul unui coleg care se confruntă cu 
stresul sau îngrijorări legate de muncă. Respon-
denții au spus că discuția deschisă despre starea 
de bine mintală este importantă pentru susține-
rea profesorilor, elevilor și părinților când trec 
prin perioade dificile.

O mică parte dintre respondenți ar cere ajutor 
de la medicul lor sau de la un profesionist în do-
meniul sănătății mintale, dacă s-ar simți îngrijo-
rați sau stresați la școală. Principalele motive ale 
reticenței respondenților în cauză țin de mentali-
tate și constrângerile financiare.

Alte descoperiri

Majoritatea profesorilor au fost de acord că 
starea de bine a unui profesor afectează perfor-
manța lor ca profesioniști în educație, în special 
abilitatea lor de a preda la clasă.

Starea de bine a profesorilor este în dezechilibru. 
Profesorii au raportat o serie de factori care 
declanșează stresul legat de muncă, iar 
printre aceștia se numără inclusiv perioadele 
aglomerate ale anului, cum ar fi cele de evaluare, 
la care se adaugă următoarele: presiunea 
activităților extrașcolare, a imprevizibilului, a 
nevoii adaptabilității constante și schimbărilor în 
conducerea școlii.

Dificultatea nu constă, în mod special, în creșterea 
volumului de muncă, după cum se presupune în 
mod obișnuit, ci mai degrabă și de momentele 
dificile din viața personală, care influențează starea 
de bine (dificultăți în relație, probleme de sănătate 
și îngrijire a copiilor, deces în familie).

Mulți profesori care au o stare de bine redusă, au 
declarat că doresc să păstreze controlul și că se 
străduiesc să facă totul perfect, tot timpul. Conști-
entizarea faptului că acest lucru nu este întotdeau-
na posibil, a părut a fi un prim pas important spre 
construirea unei stări de bine.

Majoritatea profesorilor ar dori să primească mai 
mult sprijin în ceea ce privește gestionarea emoții-
lor și a răspunsurilor lor.

A fi organizat și capabil să prioritizezi sunt două 
abilități esențiale pe care profesorii trebuie să le 
învețe, cu scopul de a-și menține starea de bine.
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Ca rezultat al acestui studiu, sugerăm un cadru 
pentru implementarea programelor de educație 
pentru starea de bine a profesorilor, care ar putea 
include standarde acreditate, domenii de suport 
și cursuri eșantionate. Plantarea unei sămânțe de 
reziliență în cadrul dezvoltării profesionale a pro-
fesorilor le poate permite educatorilor să constru-
iască practici și metode pedagogice fundamenta-
le, bazate pe știința prosperitățiii umane.

Dacă profesorii au strategii care să le susțină sta-
rea de bine socio-emoțională, vor fi mai pricepuți 
la gestionarea factorilor de stres zilnic de la școa-
lă, nu doar ca să depășească anumite situații, ci și 
să se bucure de reușitele zilnice. Procedând astfel, 
ei vor deveni profesori mai buni și modele demne 
de urmat pentru elevi.

Profesorii înșiși recunosc că prioritizarea propriei 
stări de bine socio-emoționale este crucială în 
sprijinirea stării de bine socio-emoționale a elevilor 
(Sue Roffey, Wellbeing Australia, 2012).

starea de bine a profesorilor din românia

Odată cu schimbările care apar la nivelul societății,  
școlile au nevoie să abordeze dreptatea socială, prin 
promovarea sentimentului de apartenență și a celui 
de reziliență, contrar influențelor mass-media care 
alimentează așteptările nerealiste ale profesorilor. 
(Mccallum & Price, 2010).

John Hattie a corelat motivația profesorului și lipsa 
acesteia cu performanța elevilor:

„Când profesorii devin stresați sau epuizați, este 
posibil ca rezultatele elevilor să aibă de suferit, 
deoarece educatorii sunt preocupați într-o mai 
mare măsură de supraviețuirea  personală decât 
de performanțele academice ale acestora.” 
(Hattie, 2013)

Sperăm că cercetarea noastră declanșează 
conversații despre importanța prioritizării stării de 
bine socio-emoționale în școli, a apartenenței și a 
rezilienței profesorilor.
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Fiind subliniată tot mai frecvent necesitatea reducerii nivelului de 
stres, InIm Institute creează, experimentează, testează și adoptă 
structurile de predare axate pe dezvoltarea inteligenței emoționale, 
înțelepciunii, solidarității și rezilienței. Prin intermediul cercetărilor și 
a studiilor elaborate până în prezent, creăm programe și cursuri de 
formare, în acord cu schimbările educaționale și sociale progresive și 
interdependente.

Scopul nostru este să construim o comunitate, într-un spațiu 
multidimensional, unde Profesorii Buni și elevii lor să simtă că aparțin. 
Împreună, extindem calitățile minții, sufletului și ale inimii, care să ne 
permită progresul dezvoltării personale și interpersonale.
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