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КАКВО Е СЕИ...
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Социално-емоционалното изучаване (СЕИ) е основна
част от образованието, възпитанието и човешкото
развитие. СЕИ е процес, от който имат необходимост
всички млади хора, възрастни и деца, за да развият важни
познания, умения и поведение. СЕИ е важна част от
здравословният им начин на живот, управление на
емоционалните състояния, постигане на индивидуални и
колективни цели, развитие на емпатия и здравословни
взаимоотношения с важните хора в живота им. Също така
СЕИ спомага във висока степен възможността за вземане
на правилни, отговорни и полезни решения през целия
живот.

СЕИ е...

СЕИ подобрява нивото на образование и възпитание, като
в резултат води до високи постижения на всяко ново
поколение, благодарение на колаборация между
социумите на децата (училище-семейство-общност) за
създаване на среда и споделяне на опит, които включват
отношения на доверие и сътрудничество. СЕИ може да
помогне за справяне с различни форми на неравенство
и да даде възможност на младите хора и възрастните да
създават съвместно процъфтяващи социуми, и да
допринесат за безопасни, здрави и справедливи
общности.
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ПОЛЗИТЕ
ОТ СЕИ…
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Родителите
и ползите от СЕИ

3 от 5 родителя

споделят, че за тях е по-важно детето им „да е
щастливо и да не е прекалено стресирано“,
отколкото академичните знания.

* Учените в изводите от това изследване заключват, че това е фалшив избор, защото социалното и
емоционалното благополучие допринася за академичния успех, наред с други ползи.

Source: Learning Heroes, 2017
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Всички ползи от
СЕИ са научнодоказани чрез
изследвания:

| #SEL101

●

SEL води до подобрени академични
резултати и личностно поведение

●

Ползите от SEL са дългосрочни
и глобални

●

SEL е разумна инвестиция на
образователните институции

●

Социалните и емоционалните умения
помагат за успехът на една личност
през целия живот

For more: https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-does-the-research-say/

Науката доказва, че СЕИ е важно за децата
Проучванията показват множество предимства на СЕИ

Ползите за децата:
Мета-анализ от 2011г. ,
обединяващ 213 научни
изследвания в учебна
среда сред 270,000
ученици показват, че...

✔

Развитие на социалноемоционални умения

✔

По-добро отношение към
другите, към училището и към
себе си

✔

Положително поведение в
класната стая

✔

11 пъти възвръщаемост на
инвестицията, направена от
образователните институции

Source: Durlak, J.A., Weissberg, R.P., Dymnicki, A.B., Taylor, R.D., & Schellinger, K. (2011) The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A metaanalysis of school-based universal interventions. Child Development: 82 (1), 405-432.

Редуцира рискове от...
•
•

Поведенчески
проблеми
Емоционален дистрес

Позитивно въздействие на СЕИ:
дългосрочно и глобално
Изследователско проучване от 2017 г. установява, че програмите за СЕИ са от полза за
децата в продължение на месеци и дори години.

82
различни СЕИ програми в
Европа и САЩ са обект на
проучването

97,000+
ученици от детски
градини, начални и
средни училища са в
обхвата на проучването

6 мес. – 18 год.
са изследванията след
приключване на разглежданите
програми

Децата, при които са прилагани СЕИ програми получават много предимства:
✔

Подобряване на
успеха

✔

Социалноемоционално
личностно развитие

✔

Развитие на емпатия

✔

Социално развитие

•

Редуциране на проблеми
с поведението и
конфликти

•

Редуциране емоционален
дистрес

•

Превенция от наркотични
и др. зависимости

Развитието на социални и емоционални компетенции сред
децата, които се обучават по СЕИ програмите беше най-силен
показател за успех в тяхното личностно развитие в бъдеще.
Ползите и подобрените показатели в края на проучването
бяха еднакви, независимо от социално-икономическия
статус, расата на учениците или местоположението на
училището.

Source: Child Development (July 2017). “Promoting Positive Youth Development Through School-Based Social and Emotional Learning Interventions: A Meta-Analysis of Follow-Up Effects”

Ползите от СЕИ:
те са валидни по време на и след юношеството
Съществуват научно- и статистически-доказани връзки между измерените
социално-емоционални умения в детската градина и резултатите на
тийнейджърите и младите възрастни в множество области:
Деца, при които е работено по
социално-емоционалното развитие от
3 годишна възраст са по-склонни да:
✔ завършат гимназия
✔ завършат университет/колеж
✔ да получат стабилна работа и
доход след пълнолетие

... и при тях има по-малък риск
относно:
x зависимости
x бедност, получаване на
държавни помощи
x конфликти с полиция
x арести и присъди

Source: Damon E. Jones, Mark Greenberg, and Max Crowley. Early Social-Emotional Functioning and Public Health: The Relationship Between Kindergarten Social Competence and Future Wellness.
American Journal of Public Health: November 2015, Vol. 105, No. 11, pp. 2283-2290.

Практически ползи от СЕИ:
базирани на глобалния мета-анализ
Включването на СЕИ в образованието и
възпитанието на децата допринася за техният
здравословен и успешен живот в бъдеще.
Научни доказателства:
•
27% повече ученици и студенти подобряват
академичното си представяне в края на СЕИ
програмата
•
57% повече ученици и студенти са помотивирани и подобряват своите умения,
знания и компетенции
•
24% повече ученици и студенти подобряват
социалното си поведение, общуване и
редуцират емоционалния дистрес
•
23% подобрение на отношенията и
здравословен климат в учебните заведения
•
22% по-малко проблеми с поведението и
конфликти

ПОВИШЕНАТА
НЕОБХОДИМОСТ ОТ СЕИ
casel.org

Професионалната кариера и успехите в нея
СЕИ е основно предимство
от анкетираните ръководители на учебни заведения казват, че
умения като решаване на проблеми и ясно общуване са
еднакво или по-важни от техническите умения.

National Bureau of Economic Research, 2015

Всичките топ 10 умения, определени от Световния икономически форум,
включват социални и емоционални компетенции
Комплексно решаване на

6.

Емоционална интелигентност

проблеми

7.

Преценка и вземане на решения

2.

Критично мислене

8.

Ориентация към услугата

3.

Креативност

9.

Договаряне и преговаряне

4.

Управление на хора

10.

Когнитивна гъвкавост

5.

Координиране с други

1.

Изследванията показват, че социалните и емоционалните умения и нагласи също
допринасят за останалите важни за кариерата умения, като критично мислене.
Source: Future of Jobs Report, World Economic Forum

Професионалната кариера и успехите в нея
СЕИ е основно предимство
от анкетираните ръководители на компании казват, че
предпочитат колежи да изграждат житейските умения на
студентите.
High Point University survey, 2018

7-те основни характеристики на успеха в компанията са
всички умения, свързани със СЕИ, като общуване,
изслушване, социална осведоменост, екипност, емпатия.
Заглавията:
• «Бизнесът търси служители, които могат да се ръкуват,
да говорят малко;
• Bank of America инвестира в СЕИ програма за развитие на
емпатията сред служителите;
• Subaru плаща за СЕИ обучение по «меки» умения.

