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Despre trusa de unelte You Pro Me

Această Trusă de unelte urmărește să ofere o unealtă pentru transpu-
nerea în practică a cunoștințelor, abilităților și a strategiilor operaționale
axate, dezvoltate și descrise în cadrul proiectului You Pro Me-Lucrători
de tineret promovând sănătatea mintală.
În prima fază, care a condus la redactarea raportului „Munca pentru ti-
neret și sănătatea mintală. Raport european privind abilitățile lucrătorilor
de tineret și nevoile tinerilor”, printr-o cercetare documentară aprofun-
dată, a fost explorat sistematic domeniul problemelor legate de sănăta-
tea mintală în rândul tinerilor, evidențiind complexitatea și formele
multiple ale acesteia. A apărut un scenariu în care factorii extra-clinici
par să joace un rol crucial atât în geneza tulburării cât și în posibilele
strategii de intervenție. Mai precis, a părut esențială dezvoltarea de re-
țele capabile să atragă și să implice tinerii oferindu-le micro-ecosisteme
sociale în cadrul cărora să stabilească sau să restabilească relații con-
structive, alternative la cele deviante și patologice. În această zonă, in-
tervențiile psihosociale la vârsta dezvoltării găsesc o integrare
promițătoare în tradiția lucrului cu tinerii. Ascultarea directă a celor im-
plicați (tineri cu probleme de sănătate mintală și lucrători de tineret), prin
interviuri și focus grupuri, a confirmat validitatea și bogăția potențială a
acestei perspective atât pentru a răspunde nevoilor destinatarilor inter-
venției și nevoilor de formare ale lucrătorilor de tineret. 



Pe această bază, în Portofoliul You Pro Me a fost posibilă identificarea
și definirea a cinci funcțiile, fiecare dintre ele cuprinzând un set de com-
petențe: recunoașterea diferitelor fenomenologii în care se exprimă tul-
burarea mintală la vârsta dezvoltării; abordarea și implicarea tinerilor în
activități de grup; sprijinul direct sau indirect pentru conștientizarea co-
rectă a tulburării și a managementului său; dezvoltarea și consolidarea
abilităților emoționale, a stimei de sine și a abilității de a planifica și a în-
treprinde inițiative personale; promovarea unui sentiment de aparte-
nență și crearea de punți și de conexiuni cu oportunitățile de incluziune
socială căutate și identificate în comunitate.
Faza următoare a fost menită să ofere lucrătorilor de tineret un Manual
You Pro Me, complet cu studii de caz și exemple de bune practici care
le-ar permite să intervină atât prin mobilizare proactivă, implicare, sprijin
emoțional, cât și construirea unei relații de lucru; și prin facilitarea căutării
de ajutor, în colaborare cu serviciile sociale și de sănătate instituționale.
Pentru a face ca aplicarea practică a muncii de cercetare și a reflecției
asupra a ceea ce s-a realizat în cazul primelor trei produse să fie mai
utilă și mai prietenoasă, a părut utilă propunerea unei unelte de lucru în
care să fie transpuse cele cinci funcții și abilitățile aferente acestora iden-
tificate în Portofoliu, cu un criteriu schematic și ușor accesibil, în modele
formalizate de activități specifice (între 3 și 5 pentru fiecare funcție) pe
care lucrătorii de tineret să le poată aplica în practica cu tinerii pentru a
atinge obiectivele raportate de fiecare dintre ei. Această utilitate nu ig-

noră însă asimilarea conținuturilor primelor trei Rezultate, la care se re-
feră cu precizie Trusa de unelte. 
Pentru fiecare activitate, este pusă la dispoziție o grilă cu instrucțiuni pri-
vind scopul, durata. Procedurile, metodologiile de evaluare și adaptările
posibile.
În ceea ce privește acest ultim punct, ar trebui subliniat faptul că imple-
mentarea efectivă a intervențiilor poate fi condiționată în mod semnifi-
cativ de o multitudine de factori pe care trebuie să îi ia în considerare
lucrătorii de tineret: profilurile și caracteristicile individuale ale tinerilor
(vârsta, caracteristicile socio-culturale, gradul de vulnerabilitate, etc.);
contextul de mediu și cultural al zonei în care trăiesc. Dar mai presus
de toate, gradul de implicare și de colaborare care poate fi obținut din
partea tinerilor, care este condiționat de atenția acordată de lucrătorul
de tineret punctului de vedere subiectiv al destinatarilor intervenție ți de
modul în care aceștia își percep și exprimă nevoile, nu numai din punct
de vedere al lui „ce”, ci și din punct de vedere al lui „cum”, „când” și
„unde” sunt orientate preferințele lor pentru o anumită activitate.
Această flexibilitate necesară conduce la o aderență mai ridicată, la o
implicare mai strânsă și în cele din urmă la o eficiență mai ridicată a in-
tervenției.



cum se utilizează trusa de unelte You Pro Me

Bun venit la Trusa de unelte YouProMe!
În această secțiune veți găsi toate informațiile necesare pentru a ști cum
să folosiți trusa. Sunteți pregătiți?
ce?
Trusa de unelte prietenoasă cu unelte inovatoare și practice.
De la cine?
Lucrători de tineret care lucrează cu tineri cu probleme de sănătate
mintală.
De ce?
Pentru dezvoltarea competențelor sociale și emoționale ale tinerilor cu
probleme de sănătate mintală, pentru îmbunătățirea atitudinilor acestui
grup țintă față de ei înșiși și față de alții, pentru a îmbunătăți comporta-
mentul pro-social, atingând niveluri mai reduce ale problemelor compor-
tamentale și tulburările emoționale și pentru a îmbunătăți performanța
socială.

Funcția
Trusa de unelte este împărțită în 5 secțiuni. Fiecare secțiune conține o
serie de unelte care vă vor ajuta într-un mod practic în munca voastră
cu tinerii pentru dezvoltarea funcției respective. Funcțiile sunt:
1. Recunoașterea provocărilor legate de sănătatea mintală a tinerilor;

2. Angajarea și implicarea tinerilor cu provocări legate de sănătatea
mintală;

3. Sprijinirea tinerilor pentru gestionarea provocărilor legate de sănăta-
tea mintală;

4. Îmbunătățirea competențelor sociale și emoționale ale tinerilor cu pro-
vocări legate de sănătatea mintală;

5. Conectarea tinerilor cu provocări de sănătate mintală cu comunitatea
generală.

StRuctuRa
Toate uneltele respectă aceeași structură: 

titlul uneltei. Fiecare activitate are un titlu și o referință pentru a iden-
tifica Funcția căreia îi aparține. 
Pictograma. Pictogramele reprezintă un suport pentru recunoașterea
și înțelegerea rapidă a unei unelte, care pot îndruma lucrul cu tinerii în-
spre o primă opțiune a activității care urmează să fie efectuată. 
Durata activității. Activitățile pot varia ca durată și aceste informații
vă vor ajuta să selectați activitatea cea mai potrivită în funcție de timpul
disponibil. 
Materialele necesare pentru desfășurarea sa. Unele activități
necesită materiale pe care le veți fi pregătit în avans. 



Rezultatele învățării uneltelor. Rezultatele învățării reprezintă un
set de cunoștințe, abilități și competențe cheie care pot fi obținute prin
intermediul activităților propuse. 
Procedura. O explicare a modului de implementare cu succes a ac-
tivității, incluzând pregătirea și sfaturi pentru facilitatori.
adaptări posibile. În funcție de grupul țintă, de dimensiunea grupu-
lui, de timpul pe care îl aveți la dispoziție...etc.
anexa. Secțiunea adună, acolo unde este cazul, materiale special con-
cepute, prestabilite și gata de utilizare (ex. cărți cu legende, fișe ilustrate,
imagini, etc.). 
Metodologia de evaluare. Sunt furnizate proceduri și sugestii pri-
vind modul de evaluare a atingerii obiectivelor de învățare ale activității
propuse. 
Resurse/Referințe. Utile pentru aprofundarea și identificarea sur-
selor atunci când uneltele reprezintă o adaptare a activităților deja cu-
noscute și/sau utilizate în alte domenii.

Pictograma
Pe fiecare unealtă vor apărea anumite pictograme. Aceste pictograme
servesc pentru clasificarea uneltelor și vă vor ajuta să selectați din Trusa
de unelte acele unelte care sunt cele mai potrivite pentru munca voastră
cu tinerii. Mai jos explicăm ce înseamnă fiecare pictogramă: 

Tipul de activitate: Fizică                Cognitivă                Emoțională

Activitățile de implicare: De spart gheața                De energizare                Discuție 

Activitate în spațiu deschis                Auto-reflecție                Brainstorming 

Joc de echipă               Joc de rol-simulare                Echipa building

Intervalul de vârstă: Sub 18                Peste 18                Pentru toate vârstele

Dimensiunea grupului: Grup mare                Grup mic                Activitate individuală

Durata: Termen lung                Termen mediu                Termen scurt

Materiale necesare: Sunt necesare materiale                Nu sunt necesare materiale

Tipul de evaluare: Evaluare directă                Evaluare indirectă



Recunoașterea provocărilor privind sănătatea mintală la tineri
În această funcție, atenția este îndreptată pe primul pas al intervenției
și exprimă potențialul mare al funcției de intermediere a Lucrătorului
de tineret pentru gestionarea tinerilor cu probleme de sănătate mintală.
Ea se bazează pe o cunoaștere aprofundată a teritoriului intervenției
și pe o înrădăcinare în diferitele concursuri unde revendicările privind
sănătatea mintală și venite din partea tinerilor sunt mai susceptibile de
a fi exprimate.

evaluarea activităților

Pentru a evalua dacă activitățile au avut impactul și succesul prevăzut
facilitatorul va crea un Plan de evaluare. Constatările evaluărilor efec-
tuate ar trebui să fie interpretate pentru a vedea dacă sunt necesare
adaptări pentru îmbunătățire în cazul în care pe viitor vor fi desfășurate
activități similare.

Există două metode de evaluare de bază, directă și indirectă. 

În evaluarea directă facilitatorul revizuiește munca și rezultatele obți-
nute și prezentate de beneficiari direct din activitate. Documentele și ar-
ticolele redactate de beneficiari pentru o activitate de proiect, misiunile
pe care le îndeplinesc și activitățile pe care le livrează sunt toate exem-
ple de Evaluare Directă.
În evaluarea Indirectă facilitatorul încearcă să adune date despre re-
zultatul învățării prin intermediul sondajelor, interviurilor, discuțiilor de
grup și focus grupurilor.

FUNC
țiA1



tItlUl
aCtIvItatea 1: ȘaSe PălăRII ale gâNdIRII 

–––––––
PICtogRame

–––––––
dURata
Activitatea curentă are o durată aproximativă de 2 ore.
• introducere: 20 minute
• Desfășurarea activității: 60 – 90 minute
• Debriefing: 30 minute

–––––––
mateRIale
Șase pălării colorate astfel 1. Albă 2. Roșie 3. Neagră 4. Galbenă 
5. Verde 6. Albastră
Ca alternativă, puteți folosi cartonașe colorate.

–––––––
RezUltatele îNvățăRII
Participanții vor:
• Recunoaște diferitele atitudini ale gândirii în situații
• Experimenta moduri diferite de a privi aceeași situație
• Îmbunătăți propriile abilități de rezolvare a problemelor atât în ceea
ce privește alegerile personale cât și cele colective

ActivitA
teA1



• Reflecta cu privire la tipul de gândire care ar putea fi mai mult sau
mai puțin funcțional într-o situație specifică
• Fi mai puțin critici/rigizi față de modul obișnuit de gândire al altora.

–––––––
PRoCedURa 
Faza 1. Lucrătorul de tineret prezintă activitatea implicând participanții
într-o confruntare despre modul lor de gândire. El/ea ar trebui să stimu-
leze referirea la experiențele directe ale participanților prin intermediul
cărora să identifice diferite atitudini de gândire. În această fază, scopul
este acela de a stârni interesul în cadrul grupului cu privire la existența
diferitelor tipul de gândire și cu privire la posibilitatea de a „afla cum să
gândească eficient.”
Faza 2. Lucrătorul de tineret cere grupului să adune trei sau patru situații
problematice – de preferat legate de experiențele lor directe – în care au
avut dificultăți în găsirea unei soluții bune sau în rezolvarea unui conflict.
Faza 3. Lucrătorul de tineret invită participanții să pună în scenă prima
situație, dându-le una din cele șase pălării colorate (dacă sunt mai mult
șase participanți, mai mulți dintre participanți vor juca cu pălării de
aceeași culoare). 
Obiectivul final declarat va fi acela de a găsi împreună soluții noi la pro-
blemă și/sau moduri noi de rezolvare a conflictului.
Faza 4. Lucrătorul de tineret explică cum trebuie interpretată scena utili-
zând diferite pălării:

Regulile pălăriilor diferite = tipul de gândire
1. Pălăria ALBĂ: „LiPSA culorii”
Focus: Neutralitate,date, numere, fapte, informații.
Cel care poartă pălăria albă va încerca să rezolve problema adresând
întrebări precum:
Ce informații avem la dispoziție? Ce informații lipsesc? 
informațiile pe care le avem sunt necesare? Care sunt faptele? 
Credeți acest lucru sau l-ați citit undeva? Este un fapt sau o probabilitate?
Este in fapt sau o convingere a voastră?
2. Pălăria ROȘiE: „PASiUNE!”
Focus: Emoții, senzații, premoniții, intuiții.
Cel care poartă pălăria roșie va încerca să rezolve problema adresând
întrebări precum:
Ce vă spune intuiția despre dezvoltarea voastră viitoare? Ce vă deran-
jează? De ce nu ne spuneți ce vă deranjează? Dacă propunerea ar fi a
voastră, v-ar părea acceptabilă? De ce nu avem încredere unul în celălalt?
3. Pălăria NEAGRĂ: „ca FURTUNA!”
Focus: Aspecte negative, riscuri, probleme.
Cel care poartă pălăria neagră va încerca să rezolve problemele adre-
sând întrebări precum: 
Așa stau lucrurile? Ce riscuri își asum? Atât e tot? Datele și faptele sunt
exacte? Sunt ele relevante? Va funcționa acest lucru? 
4. Pălăria GALBENĂ: „ ca SOARELE!”
Focus: Aspecte pozitive, atitudini constructive, oportunități.
Cel care poartă pălăria galbenă va încerca să rezolve problemele adre-
sând întrebări precum:



Aceasta este situația. Nu am putea să o exploatăm cu? Și ce sugerați?
Care sunt oportunitățile? Ce se va întâmpla mâine? Pentru a realiza
acest lucru ce am putea face? Cum ne-am putea îmbunătăți? 
Ce am putea propune pentru a îmbunătăți?
5. Pălăria VERDE: „ca iARBA”
Focus: Fertilitatea gândirii, idei noi, creativitate.
Cel care poartă pălăria verde va încerca să rezolve problemele adre-
sând întrebări precum:
Există alternative? Am putea face acest lucru într-un mod diferit? 
Ce este interesant legat de această idee? Ce sugerează ea? 
La ce duce aceasta? Unde duce aceasta? 
6. Pălăria ALBASTRĂ: „ ca CERUL care privește totul”
Focus: Supraveghere, control, direcție.
Cel care poartă pălăria albastră va încerca să rezolve problemele adre-
sând întrebări precum:
Ce rezultate vrem să obținem? Ce decizie vrem să luăm? Cum testăm
dacă funcționează? Cum ne organizăm? Ce factori luăm în conside-
rare? De unde începem? Cum începem? Cine ce face? Care este
scara noastră de priorități?
Faza 5. Se interpretează scena: problema/situația este descrisă în detaliu
și participanții încep să se confrunte, să își exprime opiniile, să pună în-
trebări în funcție de pălăria pe care o poartă. Această fază va dura apro-
ximativ 20 minute.
Faza 6. Lucrătorul de tineret oprește interpretarea, amestecă pălăriile și
atribuie fiecărui participant o culoare diferită de cea precedentă. 
Faza 7. Scena continuă și toți participanții joacă urmând noile caracteristici

de gândire. De asemenea această fază va dura aproximativ 20 minute.
Faza 8. Debriefing: La sfârșitul activității, lucrătorul de tineret va propune
grupului să se așeze în cerc și să reflecteze despre experiența din
această activitate. Au găsit o soluție bună/mai bună la problemă/conflict?
indiferent dacă au găsit sau nu, faza de debriefing va avea drept scop
colectarea cât mai multor impresii, gânduri, emoții pentru a crea o nara-
țiune comună a diferitelor aspecte ale activității. 

Grupul este invitat să aprofundeze experiența, răspunzând la întrebări
despre:
Experiență
Ați învățat ceva noi din această activitate?
Cum v-ați simțit purtând pălăria (într-una din culori)?
Cum v-ați simțit la schimbarea culorii pălăriei voastre?
Identificarea
V-ați putut recunoaște într-una din pălăriile de gândire?
Ați învățat ceva despre modul vostru de gândire uzual?
Rezolvarea problemelor
Cum a contribuit pălăria (una dintre culori) la rezolvarea problemei? 
Cum a limitat pălăria (una dintre culori) rezolvarea problemei? 
Ce s-ar fi întâmplat dacă pălăria (una dintre culori) ar fi lipsit?

–––––––
adaPtăRI PoteNțIale
Alegerea situației interpretate ar trebui să fie adaptată la fiecare grup țintă
specific, urmând principalele probleme care au apărut în faza de prezen-
tare a activității.



În funcție de timpul disponibil, lucrătorul de tineret poate opta pentru re-
ducerea sau creșterea numărului de scene care vor fi interpretate. 

–––––––
metodologIa de evalUaRe
iNDiRECTĂ
Faza 8 a activității
Debriefing: La sfârșitul activității, lucrătorul de tineret va propune grupului să se
așeze în cerc și să reflecteze la experiența activității. Au găsit o soluție bună/mai
bună la problemă/conflict? Fie că au făcut-o sau nu, faza de debriefing va avea
drept scop colectarea cât mai multor impresii, gânduri, emoții pentru a crea o
narațiune comună a diferitelor aspecte ale activității.
Grupul este invitat să aprofundeze experiența, răspunzând la întrebările:
Ați învățat ceva nou din această activitate?
Cum v-ați simțit purtând pălăria (una dintre culori)?
Cum v-ați simțit legat de schimbarea culorii pălăriei voastre?
Cum a contribuit pălăria (una dintre culori) la rezolvarea problemei? 
Cum a limitat pălăria (una dintre culori) rezolvarea problemei? 
Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi lipsit una dintre pălării (una dintre culori)?

–––––––
maI mUlte ReSURSe/ReFeRINțe
De Bono E. (1985) în Di Cesare G., Giammetta R. (2011) L’ adolescenza come
risorsa. Una guida operativa alla peer education, Carocci. 

tItlU   
aCtIvItatea 2: CăUtaRea ReSURSeloR 

UNde Pot meRge daCă? 
–––––––
PICtogRama

–––––––
dURata
Activitatea curentă are o durată aproximativă de  2-3 ore
• Sesiunea introductivă: 20 – 30 minute
• Desfășurarea activității: 90 – 120 minute
• Debriefing: 20 – 30 minute 

–––––––
mateRIale
• O listă de întrebări pentru fiecare echipă
• Hârtie și pixuri pentru a marca scorul fiecărei echipe
• O hartă pentru fiecare echipă pe care să marcheze resursele recu-
noscute ale teritoriului
• Tabletă, smartphone, pc pentru a obține informații.

–––––––
RezUltatele îNvățăRII
Participanții vor:
• Obține informații practice despre diferite resurse localizate în contextul

ActivitA
teA2



lor de apartenență legat de un tip diferit de nevoi/dorințe;
• Experimenta o muncă în echipă unde competiția este integrată cu un
model de învățare colaborativă;
• Reflecta la relațiile lor individuale - practice și eficiente – cu teritoriul de
apartenență, la nivelul de satisfacție trăită și la strategiile posibile de îm-
bunătățire a acestuia.

–––––––
PRoCedURa

Faza 1. Lucrătorul de tineret prezintă activitatea stimulând participanții
cu privire la rolul pe care îl poate juca în ceea ce privește nivelul de bu-
năstare faptul de a avea un sentiment de apartenență puternic la propriul
teritoriu. Propunerea ar trebui făcută într-un cerc și poate începe să des-
chidă un spațiu de reflecție unde fiecare participant își poate împărtăși
propria experiență despre relația cu locul în care trăiește, povestea din
spatele deplasării sau a schimbării reședinței sale, sentimentele curente
legate de locul unde locuiește în prezent și zona înconjurătoare.

Faza 2. Lucrătorul de tineret împarte participanții în două echipe.

Faza 3. Lucrătorul de tineret propune structura activității: 
• Fiecare echipă va primi o listă de întrebări legate de cunoașterea celor
mai potrivite servicii destinate diferitelor nevoi socio-psihologice specifice.
De asemenea, fiecare echipă va primi o hartă a zonei înconjurătoare. Li-
mitele zonei vor fi definite de lucrătorul de tineret asigurându-se că
aceasta conține toate serviciile psiho-sociale principale.

• Pe rând, fiecare echipă adresează echipei adverse o întrebare din listă.
Echipa care răspunde are la dispoziție 5 minute pentru a da un răspuns.
Fiecare echipă este invitată să ofere un răspuns mai articulat, indicând
totodată mai mult de un serviciu/loc. În această fază nu este permisă uti-
lizarea internetului sau a altor resurse externe pentru a obține informații.
Obiectivul final pentru fiecare echipă este să obțină cel mai mare punctaj. 
Întrebările vor fi:
echipa1
1. Unde pot merge dacă vreau să mă vaccinez?
2. Unde pot merge dacă mă hărțuiește cineva?
3. Unde pot merge dacă vreau să cunosc tineri de vârsta mea?
4. Unde pot merge dacă vreau să învăț un sport nou?
5. Unde pot merge dacă am o problemă cu corpul meu?
echipa2
1. Unde pot merge dacă am o problemă cu matematica?
2. Unde pot merge dacă mă simt foarte trist o perioadă lungă?
3. Unde pot merge dacă vreau să îmi îmbunătățesc abilitățile lingvistice?
4. Unde pot merge dacă am o problemă cu drogurile?
5. Unde pot merge dacă vreau să experimentez ceva aventuros în siguranță?

Faza 4. 
Lucrătorul de tineret evaluează fiecare răspuns într-o scurtă reflecție îm-
părtășită cu toți participanții și stabilește un punctaj de la 0 la 3, pe baza
următoarelor criterii: 
• 0 = Nu știu; 
• 1 = Pot găsi o resursă; 



• 2 = Pot găsi mai mult de o resursă, dar nu pot da mai multe informații
despre ele; 
• 3 = Pot găsi mai mult de o resursă și pot da informații corecte și detaliate
despre ele).

Faza 5. 
Lucrătorul de tineret invită întregul grup să plaseze serviciul/locul recu-
noscut pe harta teritoriului înconjurător. În această fază este permisă uti-
lizarea internetului și a altor resurse externe pentru a aduna cele mai
detaliate informații posibile. 

Faza 6. 
Debriefing: Lucrătorul de tineret stimulează o dezbatere finală punând
întregului grup întrebări care vizează evaluarea diferitelor aspecte ale ac-
tivității: 
Conținutul
Ce ați învățat despre serviciile din teritoriul vostru?  Care au fost cele mai
dificile întrebări? Ați fi răspuns diferit la oricare dintre întrebări?
Grupul de lucru
Cum a fost să lucrați într-un grup? Ce strategie de decizie s-a ales? 
Cât de bine a funcționat?  Ar fi putut fi altele mai bune?
Sentimentul de apartenență
V-ați pus vreodată întrebări precum cele sugerate în activitate? V-ați simți
mai capabili să îndepliniți o nevoie pe care v-o doriți în urma activității?
Ce ați putea face pentru a vă simți mai satisfăcuți de zona în care locuiți?

Ce ar putea face zona pentru ca vor să vă simțiți mai satisfăcuți și mai
capabili să vă îndepliniți nevoile și dorințele precum cele propuse?

–––––––
adaPtăRI PoteNțIale
Lista de întrebări de mai sus este o propunere generală care ar putea
beneficia de o adaptare în funcție de diferitele nevoi relevante la nivel de
țară, teritoriu, și locale.
În funcție de numărul de participanți, este posibilă formarea a mai mult
de două echipe sau, invers, să se lucreze în perechi.

–––––––
metodologIa de evalUaRe
iNDiRECTĂ

Faza 6 a activității
Debriefing: Lucrătorul de tineret stimulează o dezbatere finală adresând
întregului grup întrebări menite să evalueze diferite aspecte ale activității:

Conținutul
Ce ați învățat despre serviciile din teritoriul vostru?  Care au fost cele mai
dificile întrebări? Ați fi răspuns diferit la vreuna dintre întrebări?

Grupul de lucru
Cum a fost să lucrați într-un grup? Ce strategie decizională s-a ales?
Cum a funcționat?  Ar fi putut fi altele mai bune? 



Sentimentul de apartenență
V-ați pus vreodată întrebări precum cele sugerate în activitate? V-ați simți
mai capabili să îndepliniți o nevoie pe care v-o doriți în urma activității?
Ce ați putea face pentru a vă simți mai satisfăcuți de zona în care locuiți?
Ce ar putea face zona pentru ca vor să vă simțiți mai satisfăcuți și mai
capabili să vă îndepliniți nevoile și dorințele precum cele propuse?

–––––––
maI mUlte ReSURSe/ReFeRINțe
Această activitate este inspirată de teoria psihologiei comunităților; con-
structul privind împuternicirea; conceptul european al cetățeniei active.

tItlU
aCtIvItatea 3: JoCUl de Rol 

SaRI îN PoveSte
–––––––
PICtogRama

–––––––
dURata
Activitatea curentă are o durată aproximativă de  3-4 ore:
• Sesiunea introductivă: 30 minute
• Durata primei scene: 45 minute
• Durata celei de-a doua scene: 45 minute
• Debriefing final: 40 minute

–––––––
mateRIale
• Hârtie și pix pentru ca observatorii să ia notițe.

–––––––
RezUltatele îNvățăRII
Participanții vor:
• Împărtăși verbale propriile experiențe relaționale critice, într-un spațiu
sigur cu oameni de vârste similare;
• Exprima emoțiile și gândurile interioare și/sau le vor oglindi pe cele ale
altor oameni;

ActivitA
teA3



• Experimenta o situație relațională critică din perspective diferite;
• Evalua gradul de funcționalitate și de disfuncționalitate al diferitelor stra-
tegii relaționale într-un proces de învățare experiențială.

–––––––
PRoCedURa 
Faza 1. Lucrătorul de tineret prezintă activitatea propunând participanților
să se așeze într-un cerc și să vorbească despre experiențele lor relațio-
nale recente. Este subliniată importanța colaborării pentru a crea un spa-
țiu în care ar putea fi posibil ca fiecare să își împărtășească sentimentele
și gândurile, fără a fi judecat sau criticat. Se va trece apoi mai departe la
împărtășirea unor experiențe relaționale critice care au cauzat durere,
tristețe, furie sau rușine. În această fază, lucrătorul de tineret nu intră în
profunzimea experiențelor, concentrându-se pe posibilitatea ca fiecare
să participe într-un fel și să adune informații despre subiectul/situația prin-
cipală raportată.
Faza 2. Lucrătorul de tineret împarte participanții în două grupuri: actorii
și observatorii. În timpul activității ei își vor schimba rolurile între ei.
Faza 3. Lucrătorul de tineret propune structura activității: el/ea invită par-
ticipanții să organizeze o scenă unde actorii vor interpreta o situație ba-
zată pe aceste subiecte:
• Excluderea din rândul semenilor
• Lupta cu un părinte
• Eșecul în dragoste
• Nesiguranța legată de propriul corp. 

Îndrumare pentru actori 
Pași pentru crearea scenei:
1. Alegerea împreună a subiectului/situației
2. Structurarea poveștii (introducerea contextului și a personajelor, a si-
tuației relaționale critice, a reacțiilor diferitelor personaje, concluzia).
3. Alegerea personajelor 

Lucrătorul de tineret va invita actorii să se identifice cât de mult posibil
cu personajul care le-a fost atribuit, încercând să „simtă cu corpul lui” și
să „gândească cu mintea lui”.

Îndrumare pentru observatori
Rolul indirect: Lucrătorul de tineret propune observatorilor să urmărească
cu atenție derularea scenei și să adune cât mai multe informații, concen-
trându-se pe nivelul de identificare a actorilor, pe plauzibilitatea situației,
pe participarea protagoniștilor și a personajelor secundare și pe orice alt
detaliu pe care îl pot identifica din punerea în scenă. Li se va cere să ia
niște notițe pe care să le împărtășească în faza finală de debriefing.
Rolul direct: Lucrătorul de tineret dă și observatorilor posibilitatea de a
intra în scenă pentru a ajuta personajele în gestionarea situației critice.
intervenția unuia sau a mai multor observatori este gândită să prezinte
diferite strategii/perspective aplicabile în situația specifică pusă în scenă.

Faza 4. interpretarea propriu-zisă. Întreaga scenă va trebui să dureze
aproximativ 20 de minute. 



Faza 5. inversarea rolurilor participanților: actorii devin observatori și in-
vers.  Are loc o a doua scenă urmând instrucțiunile din Fazele 3 și 4. 

Faza 6. Debriefing: Lucrătorul de tineret invită toți participanții să deschidă
o reflecție despre experiență, concentrându-se pe trei zone diferite:

Identificarea
Întrebare pentru fiecare actor: Cum te simți? Cum ai putea descrie rolul
tău? Este mai ușor sau mai dificil să interpretezi un rol care este foarte
diferit de propriul tău caracter? Ce ai învățat din interpretarea unei situații
critice dintr-o perspectivă diferită?
Observarea
Observatorii ilustrează ceea ce s-a observat: un purtător de cuvânt ai fie-
cărui grup vorbește în urma consultării și a împărtășirii. Apoi lucrătorul
de tineret îi întreabă pe observatori: Ați învățat ceva din observarea unei
situații critice din „afară”? Ce aspecte v-au impresionat cel mai mult?
Există vreun personaj în locul căruia ați fi vrut să interveniți și nu ați făcut-
o? Dacă da, de ce?
Funcționalitatea și disfuncționalitatea strategiilor relaționale
Ce ați face diferit? Ce schimbări ați face pentru a gestiona mai bine si-
tuațiile relaționale critice? Ce strategie vi s-a părut cea mai eficientă? Ai
existat dificultăți pe care le-ați putut recunoaște în modul vostru obișnuit
de gestionare a anumitor situații critice? 

–––––––
adaPtăRI PoteNțIale
Alegerea subiectului de propus ar trebui să fie cât mai legată cu putință
de principala nevoie care apare din diferitele tipuri de participanți, pentru
ca acesta să poată fi schimbat și adaptat la cazuri individuale.
Durata activității poate fi de asemenea adaptat situației, reducând sau
crescând numărul de scene interpretate. Dacă grupul nu va avea nicio
oportunitate de a inversa rolurile (de la actori la observatori și invers) la
debriefing lucrătorul de tineret poate adăuga o reflecție asupra modului
în care ar fi gestionat fiecare rolul opus. 

–––––––
metodologIa de evalUaRe
iNDiRECTĂ
Faza 6 a activității
Debriefing: Lucrătorul de tineret invită toți participanții să deschidă o re-
flecție despre experiență, concentrându-se pe trei domenii diferite:
Identificarea
Întrebare pentru fiecare actor: Cum te simți? Cum ai putea descrie rolul
tău? Este mai ușor sau mai dificil să interpretezi un rol care este foarte
diferit de propriul tău caracter? Ce ai învățat din interpretarea unei situații
critice dintr-o perspectivă diferită?
Observarea
Observatorii ilustrează ceea ce s-a observat: un purtător de cuvânt ai fie-
cărui grup vorbește în urma consultării și a împărtășirii. Apoi lucrătorul
de tineret îi întreabă pe observatori: Ați învățat ceva din observarea unei



situații critice din „afară”? Ce aspecte v-au impresionat cel mai mult?
Există vreun personaj în locul căruia ați fi vrut să interveniți și nu ați
făcut-o? Dacă da, de ce?
Funcționalitatea și disfuncționalitatea strategiilor relaționale
Ce ați face diferit? Ce schimbări ați face pentru a gestiona mai bine si-
tuațiile relaționale critice? Ce strategie vi s-a părut cea mai eficientă?
Ai existat dificultăți pe care le-ați putut recunoaște în modul vostru obiș-
nuit de gestionare a anumitor situații critice?

–––––––
maI mUlte ReSURSe/ReFeRINțe
Activitatea este inspirată din tehnica jocului de rol, bazată pe perspectiva
psihosociologică a metodelor de învățare în grupuri. Elementul de intrare
în scenă al activității provine din metoda de educație non-formală „teatrul
oprimaților”.

angajarea și implicarea tinerilor cu provocări legate de sănătatea mintală
Această funcție este menită să ofere Lucrătorilor de tineret abilitățile
necesare pentru a-i implica pe tinerii cu probleme de sănătate mintală
în serviciile sociale și de sănătate luând totodată în considerare as-
pectele etice. Pe lângă aceasta, cursanții trebuie să își dezvolte abili-
tatea de a utiliza abordările de consolidare pentru a descoperi și a
îmbunătăți calitățile beneficiarilor lor, precum și pentru a planifica ac-
tivități de grup cu persoane de aceeași vârstă și cu persoane diferite
ca modalitate strategică de îmbunătățire a sănătății sociale.

FUNC
țiA2



ActivitA
teA1tItlU

aCtIvItatea 1: vedețI emoțIIle dIN 
SPatele ChIPUlUI? 

–––––––
PICtogRama

–––––––
RezUltatele îNvățăRII
Participanții vor:
• Dezvolta propriile abilități de recunoaștere a emoțiilor
• Consolida propriile abilități de lucru în echipă 

–––––––
dURata
Activitatea curentă are o durată aproximativă de 3 ore 

–––––––
mateRIale
• Cartonașe colorate
• Foarfeci securizate
• Markere de culoare neagră
• Un coș 



–––––––
PRoCedURa
Numărul maxim sugerat de cursanți care pot participa la activitatea cu-
rentă este 10. Este posibilă implicarea mai multor cursanți, dar va fi ne-
voie de mai mult timp pentru desfășurarea activității deoarece pot avea
loc multe repetiții. Pașii activității sunt:
• Împărțirea în 5 grupuri a câte 2 cursanți
• Fiecărui grup i se dau două bucăți de carton (25x35 cm) 
• Cereți-le să taie cartoanele în 10 pătrate mici (5x5 cm) în fiecare grup
• Dați fiecărui grup lista emoțiilor (Anexa A)
• Cereți fiecărui participant din grup să selecteze mai multe emoții și să
deseneze fața care ilustrează emoția respectivă (ca niște emoji)


• Cereți-le să pună cartoanele în coș și să le amestece
• Spargeți grupurile
• Cereți-le să se așeze într-un cerc
• Puneți coșul în mijloc
• Cereți-le să ia unul câte unul, în direcția acelor de ceasornic, un carton
la întâmplare din coș

• Ei trebui să găsească emoția care este ilustrată pe carton și să justifice
de ce cred că emoția respectivă corespunde acelui emoji
• Nu lăsați autorul desenului să dezvăluie prea repede emoția desenată,
ci inițiați o discuție de grup
• După ce a fost extras ultimul carton începeți o discuție de grup despre
înțelegerea emoțiilor prin intermediul expresiilor faciale
• Cuvintele din fiecare categorie (spre exemplu, supărat) sunt strâns legate
de termenul umbrelă (furie), pot avea același înțeles, dar un ton diferit.
În acest caz, puteți pune întrebări ca:
• Faptul de a fi furios și supărat înseamnă același lucru? Ce credeți? Care
sunt diferențele între ele?
• Puteți observa dacă cineva este îngrijorat sau nervos? Cum?
• Există alte emoții? Puteți descrie unele dintre ele? 

–––––––
adaPtăRI PoteNțIale 
• În cazul certurilor puteți explica că aceeași emoție poate fi descrisă cu
multe cuvinte. În cazul nostru, „Dezgust” este similar cu „Detestare”
• În cazul unei suprapuneri semnificative, cereți fiecărui participant din
grup să aleagă emoțiile pe care nu le-a ales partenerul său
• Aveți libertatea de a edita Lista emoțiilor în funcție de contextele voastre
naționale, locale și culturale 

–––––––
metodologIa de evalUaRe 
Evaluarea acestei activități ar trebui să fie directă și simple. Formatorul
va observa:
• implicarea beneficiarilor lor



• dacă cineva este mai puțin implicat
• nivelul de recunoaștere a emoțiilor prin intermediul expresiilor faciale
desenate 

–––––––
maI mUlte ReSURSe/ReFeRINțe 
N/A

AnexA A A  A

lista emoțiilor

bucurie Frică tristețe Furie dezgust

Plăcere Nervos Nefericit Amar Greață

Fericire Anxios Lipsă de 
speranță

Frustrare Neplăcere

Entuziasm Speriat Mizerie Înfuriat Aversiune

Amuzament Îngrijorat Disperare Supărat Dezgust

Distracție Panicat Melancolie insultat Repulsie

Ușurare Oroare Singurătate iritare

Relaxare Teroare Sumbru Plictiseală



tItlU
aCtIvItatea 2: țINe PIxUl

–––––––
PICtogRama

–––––––
RezUltatele îNvățăRII 
Participanții vor:
• Dezvolta propriile abilități de lucru în echipă
• Obține cunoștințe practice despre modul în care pregătirea și planifica-
rea pot crește dinamica grupului 

–––––––
dURata
Activitatea curentă are o durată aproximativă de 2 ore 

–––––––
mateRIale 
Descrieți materialele care sunt necesare pentru implementarea exer-
cițiilor/uneltelor:
• 10 pixuri  • 30 pahare din plastic  • 4 mese 

ActivitA
teA2



Spațiul de lucru  
(Grupul A)  

Spațiul de lucru  
(Grupul B)   

Resurse Resurse 

5 m

–––––––
PRoCedURa
Numărul maxim sugerat de cursanți care pot participa la activitatea cu-
rentă este 10. Pașii sunt:
Faza 1
• Împărțiți cursanții în 2 grupuri de câte 5 membri
• Cereți fiecărui participant să aleagă un pix
• Fiecare grup va avea o masă pentru spațiul de lucru și o masă unde
vor sta Resursele (paharele de plastic)

• Pe mesele pentru Resurse puneți câte 15 pahare de plastic
• Participanții trebuie să construiască un turn din pahare de plastic în
Spațiul de lucru
• Paharele de plastic pot fi atinse și apăsate numai cu pixul. Nu este per-
misă utilizarea mâinilor sau a altor mijloace.
• Transferul de pe masa Resurse pe masa Spațiu de Lucru se va realiza
exclusiv utilizând pixurile
• Orice pahar de plastic care cade va rămâne jos, iar participanții vor tre-
bui să utilizeze doar restul paharelor. Nu pot ridica paharul căzut
• Paharele de pe turn nu trebuie să fie îndoite

• Participanții trebuie să colaboreze pentru a obține rezultatul dorit
• Au la dispoziție 15 minute
• Echipa cu cel mai înalt turn este câștigătoarea 



Faza 2
• Cele 2 grupuri trebuie să repete exact aceeași procedură
• Însă de data aceasta fiecare echipă va avea un lider
• Liderul va fi ales aleatoriu, de exemplu cel care iese câștigător la datul
cu zarul
• Liderul va avea la dispoziție 5 minute pentru alocarea rolurilor, de exem-
plu, cine va sta la masa Resurse și va face transferul paharelor și cine
va sta la masa Spațiu de lucru pentru a construi turnul sau dacă toți mem-
brii echipei vor sta împreună
• De asemenea, liderul ar trebui să discute cu echipa și să prevadă câte
pahare ar trebui amplasate la baza turnului. Cu cât vor fi mai realiști, cu
atât se vor bucura mai mult să construiască turnul și vor câștiga
• Vor avea la dispoziție 15 minute pentru a executa procedura 

ReFleCțIe
• După efectuarea tuturor activităților, Formatorul ar trebui să îi întrebe
pe participanți ce a mers bine și ce nu
• Formatorul ar trebui să inițieze un dialog deschis despre motivul pentru
care pregătirea și planificarea acțiunilor sporesc ratele de succes
• Formatorul ar trebui să sublinieze importanța dinamicii grupului și a lu-
crului în grup și să își sprijine beneficiarii pentru a-și exprima gândurile 

–––––––
adaPtăRI PoteNțIale 
• Din grup pot face parte tineri cu și fără probleme de sănătate mintală
• Puteți crește dificultatea furnizând tipuri diferite de pixuri cu margini
diferite

–––––––
metodologIa de evalUaRe
Este sugerată Evaluarea indirectă. În timpul Discuției în grup, Formatorul
poate pune întrebări cum ar fi:
• Ce v-a plăcut cel mai mult la această activitate?
• Ce nu v-a plăcut?
• Ce ați îmbunătăți? 

–––––––
maI mUlte ReSURSe/ReFeRINțe 
N/A



tItlU
aCtIvItatea 3: aNalIza SoaR

–––––––
PICtogRama

–––––––
RezUltatele îNvățăRII 
Participanții își vor:
• Crește nivelul de conștientizare a punctelor lor forte
• Spori potențialul și aspirația pozitivă
• Împărtăși experiențele cu oameni de același fel 

–––––––
dURata
Activitatea curentă are o durată aproximativă de 1 ½  ore 

–––––––
mateRIale 
• Coli de hârtie A4
• Markere sau pixuri

ActivitA
teA3



–––––––
PRoCedURa
SOAR (Puncte forte, Oportunități, Aspirații, Rezultate) este un chestionar
de autoevaluare care se axează pe punctele forte ale unei persoane și
consolidează viziunea viitoare a acesteia pentru a o ajuta să își creeze
obiective strategice prin recunoașterea lucrurilor pe care le face bine per-
soana respectivă. Atunci când doriți să aduceți oamenii împreună și să îi
faceți să acționeze, puteți utiliza o Analiză SOAR. Multor oameni li se
pare mai simplu să își concentreze energia și atenția pe punctele lor forte.
Atunci când încercați să creați un progres sau să ajutați membrii echipei
să-și construiască obiectivele de carieră sau de performanță, o Analiza
SOAR poate fi utilă.

Nu există un număr minim sau maxim de participanți. Pașii sunt:
• Furnizați Șablonul analizei SOAR
• Cereți participanților să indice Punctele lor forte actuale din punct de
vedere al Abilităților și să le noteze pe schița corpului Eu Acum cu liniuțe.
Apoi, ei vor trebui să indice abilitățile pe care vor să le aibă pe viitor și să
face același lucru pe schița reprezentând corpul Eu în viitor
• După ce au terminat cu toții, cereți-le să discute ceea ce au scris, în
perechi de câte 2. Toți participanții trebuie să discute unul cu celălalt
și să facă schimb de informații cu colegii. Între timp, participanții trebuie
să identifice cu cine au cele mai multe similitudini și lucruri în comun
și să discute după curs ce trebuie să facă pentru a atinge aspirațiile
respective.

Scopul principal al acestei activități nu este acela de a acționa în mod in-
truziv, ci de a spori nivelul de conștientizare a participanților cu privire la
abilitățile lor și de a găsi un partener cu aspirații similare pentru ca apoi
să găsească împreună o strategie. 

–––––––
RezUltatele îNvățăRII
Participanții își vor:
• Crește nivelul de conștientizare a punctelor lor forte
• Spori potențialul și aspirația pozitivă
• Împărtăși experiențele cu oameni de același fel 

–––––––
adaPtăRI PoteNțIale 
• În cazul în care participanții nu găsesc pe nimeni cu aspirații similare, cereți-le
să formeze perechi cu cei ale căror aspirații li se par interesante
• În cazul în care mai mult de 2 participanți au aspirații similare, ei au libertatea
de a forma un grup cu mai mulți membri

–––––––
metodologIa de evalUaRe
La sfârșitul activității, formatorul poate adresa întrebări de reflecție, cum ar fi:
• V-a plăcut activitatea?
• Ați învățat ceva despre voi înșivă?
• Plănuiți să vorbiți cu partenerul vostru despre aspirațiile voastre după curs?

–––––––
maI mUlte ReSURSe/ReFeRINțe 
• https://expertprogrammanagement.com/2019/11/soar-analysis/



AnexA B 

Șablonul SoaR 
AnexA C 

Schițele corpului 

EU ACUM

EU ÎN ViiTOR 

Puncte forte
Care sunt punctele voastre forte? 
La ce sunteți bun/ă 

oportunități 
Ce oportunități aveți pentru a vă 
îmbunătăți punctele forte 

aspirații 
Ce aspirații aveți? 
Ce vreți să faceți pe viitor? 

Rezultate 
Ce rezultate vă vor spune că v-ați 
îndeplinit aspirațiile?



ActivitA
teA4tItlU

aCtIvItatea 4: evalUaRea gRIJII de SINe

–––––––
PICtogRama

–––––––
RezUltatele îNvățăRII 
Participanții își vor:
• Crește nivelul de conștientizare a punctelor lor forte
• Spori potențialul și aspirația pozitivă
• Împărtăși experiențele cu oameni de același fel 

–––––––
dURata
• ½ oră

–––––––
mateRIale 
• Coli de hârtie A4
• Markere sau pixuri 



–––––––
PRoCedURa
Scopul acestei activități este acela de a spori conștientizare cu privire la
sănătatea socială și mintală a beneficiarilor. Pașii sunt:
• Furnizați beneficiarilor voștri Chestionarul privind grija de sine (Anexa D)
• Chestionarul conține numai întrebări deschise
• Înainte ca beneficiarii să completeze chestionarul, trebuie să utilizați o
tehnică de relaxare: 
Trebuie să începeți cu un exercițiu de relaxare pentru a-i face pe benefi-
ciari să se simtă confortabil. Exercițiul se desfășoară astfel: 

– „Așezați-vă într-o poziție foarte confortabilă, fie așezați, fie întinși. Asi-
gurați-vă că vă este suficient de cald, dar nu prea cald și că nu veți fi în-
trerupți de telefoane, sonerii sau de nevoile altora.

– Î ncepeți la un punct situat pe tavan deasupra capului vostru. Respirați
adânc numărând până la 8, țineți-vă respirația numărând până la 4, ex-
pirați numărând până la 8. Repetați de încă 2 ori. 

– Acum închideți ochii, dar păstrați-i în aceeași poziție în care erau când
vă uitați la punctul de pe tavan. 

– Inspirați numărând până la 8, țineți-vă respirația numărând până la 4,
expirați numărând până la 8. 

– Acum concentrați-vă pe degetele de la picioare. Lăsați-le complet re-
laxate. Acum deplasați relaxarea ușor în sus pe picioare până la călcâie,
pulpe, genunchi. Acum lăsați senzația de căldură dată de relaxare să
urce pe coapse. Simțiți cum întreg corpul se relaxează. Lăsați relaxarea
să urce foarte ușor peste fese, abdomenul inferior și partea de jos a spa-
telui. Simțiți cum se deplasează acum, foarte lent, în sus pe șira spinării
și prin abdomen. Simțiți acum cum curge relaxarea intrând în pieptul vos-
tru și în partea de sus a spatelui. 

– Lăsați această relaxare să curgă prin umerii voștri, în jos pe brațe, prin
coate și încheieturi, către mâinile și degetele voastre. Acum lăsați rela-
xarea să urce ușor prin gât, ceafă, lăsându-le suple și relaxate. Lăsați
relaxarea să urce acum spre fața voastră. Să umple de relaxare maxila-
rul, mușchii faciali și zona din jurul ochilor. Lăsați-o să urce spre frunte.
Acum lăsați întregul scalp să se relaxeze și să se simtă cald și confortabil.
Corpul vostru este acum complet relaxat, iar senzația caldă a relaxării
umple fiecare mușchi și fiecare celulă din corpul vostru. 

• Acum acordați beneficiarilor 20 de minute pentru completarea chestio-
narului.

–––––––
adaPtăRI PoteNțIale 
• În cazul în care cineva nu se simte încrezător să răspundă la o întrebare
spuneți-i să treacă la întrebarea următoare 



–––––––
metodologIa de evalUaRe
Această fază este crucială. Puteți pune întrebări de reflecție cum ar fi:
• Simțiți că ați învățat ceva despre voi înșivă?
• Veți face ceva? 
• Vă simțiți motivați?

–––––––
maI mUlte ReSURSe/ReFeRINțe 
N/A

AnexA D

Chestionar privind grija de sine

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cum v-ați simțit în ultimele zile? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dormiți suficient? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mâncați bine?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Aveți grijă de sănătatea voastră?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Faceți exerciții fizice? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Când ați fost la medic 

ultima oară? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dacă nu vă simțiți bine pe cine veți informa? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Aveți în viața voastră activități care vă fac să vă 

simțiți mai bine? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ce vă place să faceți? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Câți prieteni aveți? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Când ați petrecut ultima oară timp cu 

un prieten? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sunteți în relații bune cu familia voastră? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Când i-ați spus ultima dată „te iubesc” 

unei persoane pe care chiar o iubeați? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sprijinirea tinerilor în vederea gestionării provocărilor legate de
sănătatea mintală
Această Funcție urmărește să ajute lucrătorii de tineret să dobân-
dească abilitățile pentru a sprijinii tinerii în vederea gestionării proble-
melor de sănătate mintală.
Ca urmare a acestei Funcții, lucrătorii de tineret vor fi în măsură să ge-
stioneze comportamentele provocatoare ale tinerilor cu probleme de
sănătate mintală, să promoveze solicitarea ajutorului, ajutorul de sine
și conștientizarea privind sănătatea mintală în rândul tinerilor având
totodată la dispoziție strategii de gestionare a stresului și de relaxare.

FUNC
țiA3



tItlU
aCtIvItatea 1: Câte PozItIve?

–––––––
PICtogRama

–––––––
dURata
• 2 ore

–––––––
mateRIale 
• Șablon (Anexa 1) 
• Pixuri 

–––––––
PRoCedURa
Scopul acestei activități este acela de a spori conștientizare cu privire la
sănătatea socială și mintală a beneficiarilor. Pașii sunt:
• Această activitate poate fi efectuată cu orice grupă de vârstă și este
realizată cel mai bine în grupuri mici sau în sesiuni 1 la 1. 

ActivitA
teA1



• Prezentați ideea de a căuta aspecte pozitive, spre exemplu, cereți tâ-
nărului să se gândească la un lucru pozitiv care s-a întâmplat cu o zi în
urmă. Explicați faptul că gândirea pozitivă sau negativă (faptul de a fi op-
timist/pesimist) poate deveni un obicei și vă poate afecta starea de spirit
și nivelurile de fericire. 

• Descrieți felul în care uneori putem cu toții adopta obiceiul de a observa
lucrurile negative mai mult decât pe cele pozitive, iar această activitate
ajută la reechilibrarea situației. 

• Dați-le șablonul și explicați-le că trebuie să noteze câteva cuvinte în fie-
care formă, de exemplu, Am în jurul meu oameni în care am încredere
și care mă iubesc, Sunt un prieten bun, Pot cere ajutor atunci când am
nevoie. Ei pot nota 2 sau 3 afirmații în fiecare formă și se pot gândi cum
îi face să se simtă fiecare dintre ele. 

• Împărtășiți câteva dintre propriile caracteristici grupului, explicând cum
vă face fiecare dintre ele să vă simțiți. Dacă cineva se oferă voluntar să
împărtășească una de-a lui, permiteți-i. Cereți tinerilor să-și păstreze foile
în siguranță și să-și amintească în mod regulat de activele lor. 

• Reveniți la această activitate după un timp pentru ca tinerii să poată
adăuga alte puncte forte pe lista lor de active. 

–––––––
RezUltatele îNvățăRII
Tinerii/formatorii sunt mai în măsură să identifice în ei înșiși și în alții ca-
racteristicile care dezvoltă reziliența. 

–––––––
adaPtăRI PoteNțIale 
• În cazul în care cineva nu se simte încrezător să răspundă la o întrebare
spuneți-i să treacă la întrebarea următoare

–––––––
metodologIa de evalUaRe
Evaluare directă.
Facilitatorul va revizui șabloanele completate și rezultatele completate
de tineri și prezentate direct din activitate.

–––––––
maI mUlte ReSURSe/ReFeRINțe 
https://www.youngminds.org.uk/



AnexA A

la Câte aSPeCte PozItIve vă PUtețI gâNdI?
Completați spațiile libere cu cât mai multe aspecte pozitive la care vă
puteți gândi. EX. „Sunt curajos, amabil, grijuliu…”

EU SUNT
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

EU AM
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

EU POT
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

tItlU
aCtIvItatea 2: găSIțI ȘI CeRețI aJUtoR 

PeNtRU voI îNȘIvă
–––––––
PICtogRama

–––––––
dURata
• 4 ore

–––––––
mateRIale 
• Personaj fictiv (Anexa A). 
• Flipchart, hârtie albă și colorată, creioane, radiere, acuarele...
• Găsește ajutor pentru tine însuți (Anexa B).
• Scrisoarea de solicitare a ajutorului (Anexa C). 

–––––––
PRoCedURa
Cereți participanților să deseneze, individual sau în grupuri, conturul unei
persoane. 

ActivitA
teA2



Fiecărei persoane/fiecărui personaj desenat ar trebui să i se atribuie un
nume, o vârstă și un context (furnizași un scenariu al unui tânăr care su-
feră de probleme de sănătate mintală). 
Participanții sunt încurajați să fie creativi și să aducă la viață persoanele
lor reprezentând tineri cu probleme de sănătate mintală. 
Cereți participanților să descrie: 
• identitatea: numele și vârsta.
• influențele, factorii externi – Detaliați experiențele de viață ale persona-
jului vostru (familie, prieteni, mediu, educație, sănătate)
• Capul – Care sunt atitudinile, provocările legate de sănătatea mintală,
emoțiile, sentimentele personajului vostru? (Trist, fericit, confuz, furios...)
• Ochii – Detaliați aspirațiile și viziunea personajului vostru despre viitor.
• inima - inima – Pasiunile, interesele, valorile, hobby-urile, ceea ce este
important pentru personajul vostru?
• Mâinile – Ce abilități practice ale personajul vostru?
• Șoldurile - Provocările
• Genunchii – Sistemul de sprijin (serviciile, organizațiile...)
• Piciorul – Acțiuni chei pentru a vă sprijini personajul ca lucrător de tineret
(3 acțiuni cheie)
• Picioarele – Care sunt 3 acțiuni cheie care ar sprijini personajul vostru
să meargă mai departe?
După finalizarea procesului, fiecare grup sau persoană este invitat să îm-
părtășească profilul tânărului creat. Acest exercițiu permite și dă putere
participanților să discute liber despre idei, provocări și despre provocările
lor personale utilizând un personaj mai degrabă decât circumstanțele lor
personale.

În cele din urmă, oferiți participanților oportunitatea de a scrie o poveste
alternativă sau de a merge direct la scrisorile folosite pentru a cere ajutor. 
Pe lângă faptul că avem un plan pentru a avea grijă de noi înșine, există
momente în care toți avem nevoie de puțin sau de mult ajutor de la alții.
Este în regulă. Acest lucru poate fi dificil pentru oameni dintr-o varietate
de motive, dar dacă știți ce pași să urmați și de unde să începeți, poate
deveni mai ușor să cereți ajutor.
• Distribuiți și discutați fișele pentru participanți. 
• Spuneți, „Vă rugăm să aruncați o privire la fișa Găsește ajutor pentru
tine însuți. Unul dintre primele lucruri pe care le puteți face pentru a obține
ajutor este să alegeți o persoană sigură pe care să o abordați - cineva
care vă place și vă înțelege și care este de încredere. Acesta ar putea fi
un părinte, profesor, antrenor, mentor, o persoană în vârstă, un preot,
mătușă preferată, un consilier de orientare, asistenta de la școală. Mai
este cineva pe care l-am omis?”
• Spuneți, „Dați-vă timp pentru a planifica ceea ce urmează să îi spuneți
acelei persoane – dacă sunteți pregătiți atunci veți putea să îi spuneți
clar de ce aveți nevoie și nu vor exista interpretări greșite a ceea ce spu-
neți.”
• Spuneți, „Gândiți-vă la ceea ce ați dori să obțineți din conversație – dacă
aveți idee despre ce anume v-ar putea ajuta în situația voastră, este im-
portant să le împărtășiți. Ei vor să vă ajute să vă simțiți mai bine și faptul
de a le oferi idei despre cum ar putea face acest lucru poate facilita acest
proces.”
• Spuneți, „Faceți o programare – solicitați un interval de timp în care să
nu existe întreruperi sau distrageri. În special dacă urmează să vorbiți cu



un părinte, solicitați timp seara după cină, când copiii mici sunt în pat, și
lucrurile sunt mai calme sau un alt moment care credeți că este mai bun.”
• Spuneți, „Aduceți un prieten pentru sprijin – uneori faptul de a avea ală-
turi de voi pe cineva face mai ușor de acceptat ideea de a primi ajutor.
Faceți ceea ce este cel mai bine pentru voi.” Comportament și strategii
de solicitare a ajutorului www.healthynativeyouth.org 7.
• Spuneți, „Completați formularul de solicitare de ajutor – acest formular
a fost creat pentru ca voi să îl puteți completa și înmâna persoanei cu
care ați decis să vorbiți. Permiteți persoanei respective să se uite peste
el înainte de a începe să vorbiți.”
• Spuneți, „Fiți sinceri – poate fi dificil să vorbiși despre sentimente și si-
tuații dificile, dar faptul de a fi sinceri și de a cere ajutorul este unul dintre
primii pași pentru crearea soluțiilor.”
• Spuneți, „Ascultați – ceea ce are de spus părintele (părinții) sau un alt
adult de încredere ca răspuns la preocupările voastre. Rețineți faptul că
lor le pasă de voi și vor ca voi să vă simțiți mai bine.”
• Spuneți, „Felicitați-vă pentru că ați făcut ceva pozitiv pentru voi înșivă –
este nevoie de mult curaj să ceri ajutor.”
• Spuneți, „Haideți să ne uităm la fișa pe care este scrisoare pentru So-
licitarea ajutorului. Uneori poate fi greu să găsim cuvintele potrivite pentru
a spune cuiva atunci când avem nevoie de ajutor. Poate fi util să folosiți
ceva cum ar fi această scrisoare pentru a începe conversația. Alături de
această fișă, mai exista una pentru adultul în care aveți încredere care
include resurse pentru aceștia, inclusiv o broșură pentru câteva aplicații
utile pentru telefon. Luați această fișă acasă astăzi și păstrați-o pentru
momentul în care s-ar putea să aveți nevoie de ea. Vă voi oferi și un

exemplar suplimentar pe care să îl dați unui prieten care poate avea ne-
voie de el” Citiți fișa și spuneți oamenilor care sunt resursele voatre locale
și unde se află ele.” 

–––––––
RezUltatele îNvățăRII
Dat fiind faptul că activitatea este bazată pe un personaj fictiv care suferă
de probleme de sănătate mintală, participanții nu vor fi în măsură să se
identifice cu personajul.
Participanții vor furniza un scenariu al unui tânăr cu probleme de sănătate
mintală. 
Participanții sunt încurajați să fie creativi și să aducă la viață personajele
lor de tineri care suferă de probleme de sănătate mintală. 
Acest exercițiu permite și dă putere participanților să discute liber despre
idei, provocări și despre provocările lor personale utilizând un personaj
mai degrabă decât circumstanțele lor personale.
De asemenea, poate oferi participanților ocazia de a scrie o poveste al-
ternativă.
Acesta nu este un exercițiu confruntațional, însă utilizează personajele
pentru a explora și a evita confruntarea cu problemele la persoana întâi. 
important este să analizăm faptul că personajele au nevoie de sprijin
pentru a crea acceptare, ajutor și înțelegere.
Într-un fel, acest exercițiu le permite tinerilor să vorbească despre ei înșiși
printr-un personaj evitând astfel confruntarea. 
Mai mult, scopul acestei activități este de a prezenta tinerilor strategii de
„comportament de solicitare a ajutorului” pentru a facilita grija de sine și pen-
tru a oferi tinerilor sfaturi despre cum să caute informații, ajutor și resurse.



Tinerii vor asculta și vor identifica modul de a căuta ajutor pentru ei înșiși
sau pentru un prieten. 

–––––––
adaPtăRI PoteNțIale 
Dacă timpul permite, împărțiți tinerii în perechi sau în grupuri de 3 pentru
a pregăti o mini-prezentare, un anunț de serviciu public sau un joc de rol
pentru colegii lor. Acordați-le 10 minute pentru a cerceta și a se pregăti.
Rugați fiecare grup să își susțină mini-prezentarea, anunțul de serviciu
public sau jocul de rol în 1 minut sau mai puțin. Dacă alegeți această op-
țiune, aceasta va adăuga timp suplimentar alocat în schița de 60 de mi-
nute. De asemenea, poate fi necesar să pregătiți niște materiale, cum ar
fi panouri de afișare/flipchart-uri și markere.
Acesta nu este un exercițiu confruntațional, utilizăm personajele pentru
a explora și a evita învinovățirea.  Concluzia importantă este aceea că
personajele au nevoi de sprijin pentru a crea acceptarea, toleranța și în-
țelegerea. 

–––––––
metodologIa de evalUaRe
Evaluare indirectă. Lucrătorii de tineret vor încerca să colecteze date pri-
vind rezultatul învățării prin intermediu discuțiilor de grup, astfel cum a
fost explicat în secțiunea de mai sus. 

UNELTE PENTRU EVALUARE/FEEDBACK
• Pentru răspunsuri rapide: sli.do, menti.com, Jamboard.
• Pentru o evaluare mai aprofundată: Google Survey, padlet.com. 

ÎNTREBĂRi
• Ce ați învățat din această activitate?
• Cum a îndeplinit activitatea așteptările voastre?
• Ce am putea face diferit?

–––––––
maI mUlte ReSURSe/ReFeRINțe 
www.healthynativeyouth.org



AnexA B

tâNăRUl

Identitate: nume și vârstă

Influențe, factori externi 
detaliați experiențele de viață

ale personajului vostru
(familie, prieteni, mediu, 

educație, sănătate)

Capul - Care sunt atitudinile,
provocările legate de sănătatea
mintală,  emoțiile, sentimentele

personajului vostru? 
(Trist, fericit, confuz, furios...)

mâinile – Ce abilități practice 
ale personajul vostru?

genunchi  - sistem de sprijin 
(servicii, organizați…)

Piciorul – acțiuni cheie pentru
sprijinirea personajului vostru

(3 acțiuni cheie)

ochii – detaliați aspirațiile și 
viziunea personajului vostru

despre viitor

Inima – Pasiunile, interesele, 
valorile, hobby-urile, ce este 
important pentru personajul

vostru?

Șoldurile - Provocările

Picioarele – Care 3 acțiuni 
cheie ar sprijini personajul 

vostru să meargă mai departe?



AnexA C

găsește ajutor pentru tine însuți

Uneori este foarte greu să ceri ajutorul, mai ales atunci când deja te simți
rău. informațiile de pe această pagină au fost create pentru a încerca să
vă ajute să vă fie mai ușor să abordați un adult pentru a-i cere ajutorul.

alegeți o persoană sigură pe care să o abordați
• o persoană care vă place și vă înțelege și care este de încredere. Ar
putea fi un părinte, un cadru didactic, un coach, un mentor, o persoană
mai în vârstă, un preot, mătușa preferată, consilierul de orientare, asis-
tenta de la școală, etc.
dați-vă timp pentru a planifica ceea ce urmează să îi spuneți acelei
persoane 
• dacă sunteți pregătiți atunci veți putea să îi spuneți clar de ce aveți ne-
voie și nu vor exista interpretări greșite a ceea ce spuneți.
Gândiți-vă la ceea ce ați dori să obțineți din conversație 
• dacă aveți idee despre ce anume v-ar putea ajuta în situația voastră,
este important să le împărtășiți. Ei vor să vă ajute să vă simțiți mai bine
și faptul de a le oferi idei despre cum ar putea face acest lucru poate fa-
cilita acest proces.
Faceți o programare 
• solicitați un interval de timp în care să nu existe întreruperi sau distra-
geri. În special dacă urmează să vorbiți cu un părinte, solicitați timp seara
după cină, când copiii mici sunt în pat, și lucrurile sunt mai calme. 

aduceți un prieten pentru sprijin 
• uneori faptul de a avea alături de voi pe cineva face mai ușor de ac-
ceptat ideea de a primi ajutor. Faceți ceea ce este cel mai bine pentru
voi.
Completați formularul de solicitare de ajutor 
• acest formular a fost creat pentru ca voi să îl puteți completa și înmâna
persoanei cu care ați decis să vorbiți. Permiteți persoanei respective să
se uite peste el înainte de a începe să vorbiți.
Fiți sinceri 
• poate fi dificil să vorbiși despre sentimente și situații dificile, dar faptul
de a fi sinceri și de a cere ajutorul este unul dintre primii pași pentru crea-
rea soluțiilor.
ascultați 
• ceea ce are de spus părintele (părinții) sau un alt adult de încredere ca
răspuns la preocupările voastre. Rețineți faptul că lor le pasă de voi și
vor ca voi să vă simțiți mai bine.
Felicitați-vă pentru că ați făcut ceva pozitiv pentru voi înșivă 
• este nevoie de mult curaj să ceri ajutor.



AnexA D

Solicitarea ajutorului

Te rog să citești cele de mai jos—astfel îmi va fi mai ușor să îți vorbesc
astăzi.

Dragă________________________:

Recent m-am simțit:
 Trist
 Singur
 Deprimat
 Lipsit de speranță
 Fără control
 Furios
 Speriat
 Cu tendințe suicidare
 Copleșit
 Altele________________________

Îmi este greu:
 Să dorm
 Să mă concentrez
 Să mănânc
 Să găsesc soluții la problemele mele
 Să cred că lucrurile vor merge mai bine
 Altele________________________

Cea mai mare problemă din viața mea chiar acum este:
este în regulă să mă întrebi despre lucrurile din această listă. te rog
ascultă-mă și ajută-mă.

De la:________________________



dragă adult de încredere,

Ai primit acest formular deoarece persoana care ți l-a înmânat are încre-
dere în tine și crede că ești o persoană sigură în viața sa. Este important
să asculți ce are de spus fără să o judeci și să nu respingi sentimentele
sale pe motiv că este ceva prin care trece un tânăr. informațiile următoare
îți vor oferi o îndrumare pentru a-l ajuta pe acest tânăr. Dacă bănuiești
că acest tânăr poate avea tendințe suicidare, nu te teme să îl întrebi dacă
se gândește la suicid, faptul de a vorbi despre acest lucru nu în va încu-
raja să tracă la faptă, de fapt, s-ar putea să îl ajute să se simtă mai bine
știind că este în regulă să vorbească cu tine despre acest lucru. 

Câteva semne posibile ale suicidului:
• Faptul că tânărul plănuiește, vorbește sau se gândește la suicid.
• Sentimentele persistente de copleșire, furie, deprimare sau pesimism.
• Schimbările drastice ale aspectului fizic, stării de spirit, atitudinii sau ale
comportamentului.
• Înstrăinarea bunurilor la care ține mult.
• Tentative de suicid anterioare sau încercări de vătămare de sine, cum
ar fi tăieri sau arsuri.
• Un sentiment de lipsă de speranță sau de singurătate. Ce poți face:
• Obține ajutor profesionist; sună la clinica locală, la un cadru medical
local sau la un specialist local în sănătate mintală.
• Apelează linia telefonică de sprijin de criză 24 din 24; Linia Națională
pentru Prevenire Suicidului, 1- 800-273-TALK (8255), sau trimite mesaj:

START la 741741, sau comunică prin chat: 24/7 la https://suicidepreven-
tionlifeline.org/chat/
• Nu îl/o judeca, nu îl/o lua în derâdere, nu îi ține predici nici nu îl o pune
la pământ.
• Nu încerca să rezolvi problema singur; cunoaște-ți limitele în această
situație.
• Fii înțelegător; ascultă cu adevărat ce îți spune această persoană.
• Citește despre prevenirea suicidului la 
https://suicidepreventionlifeline.org/, sau află mai multe la: We R Native,
https://www.wernative.org/my-life/my-mind/suicide, Ask Auntie:  
https://www.wernative.org/ask-auntie/chat.htm
• Consultă broșura Mental Health Wellness & Recovery Phone Apps pen-
tru aplicații telefonice utile – dacă aceasta nu este inclusă, cere facilita-
torului o copie
• Abuzul de substanțe și administrarea sănătății mintale (SAMSHA) –
Tastează codul tău poștal la adresa web de mai jos pentru a găsi cea
mai apropriată clinică, https://findtreatment.samhsa.gov/

Nu ești singur/ă. Dacă ai nevoie de sprijin în calitate de persoană de în-
credere a acestui tânăr, apelează la un prieten, membru al familiei sau
specialist în domeniul sănătății. 



Resursele locale

Scrie numele, funcția, locul și informațiile de contact (telefon și e-mail)
pentru resursele de tineret din zona ta locală

tItlU
aCtIvItatea 3: RelaxaRea PRogReSIvă 
(RelaxaRea mUSCUlaRă PRoFUNdă)
–––––––
PICtogRama

–––––––
dURata
• 2 ore

–––––––
mateRIale 
Nu sunt necesare materiale.
Pont: Arătați tinerilor diagrame/ilustrații/un model al mușchilor umani pen-
tru a-i ajuta să identifice/vizualizeze grupele de mușchi în vederea pre-
gătirii exercițiului. 

Nume Funcție loc telefon e-mail

ActivitA
teA3



–––––––
PRoCedURa

RelaxaRea PRogReSIvă 
(RelaxaRea mUSCUlaRă PRoFUNdă)
Facilitatorul prezintă faptul că conceptul de relaxare este o modalitate
bună de reducere a stresului. Spune tinerilor că urmează să facă o acti-
vitate care îi va ajuta să se relaxeze prin contractarea și eliberarea dife-
ritelor grupe de mușchi din corp. Oameni pot sta pe scaun sau întinși pe
spate (în funcție de spațiu).
Demonstrați /modelați fiecare pas pentru tineri în faza de pregătire a par-
ticipării lor. Apoi citiți și modelați următoarele instrucțiuni pentru cursanții
voștri de două ori pentru fiecare direcție:
• Ridicați sprâncenele și încruntați fruntea. Încercați să atingeți linia pă-
rului cu sprâncenele. Mențineți 5 secunde …și relaxați.
• Încruntați-vă. Mențineți 5 secunde…și relaxați.
• Închideți ochii cât de strâns puteți. Trageți de colțurile guri ținând buzele
închise.
• Deschideți ochii și gura cât de mult puteți. Mențineți 5 secunde…și re-
laxați. Simțiți căldura și starea de calm pe fața voastră.
• Întindeți brațele în față. Închideți strâns pumnii. Mențineți 5 secunde…
și relaxați. Simțiți căldura și starea de calm în mâinile voastre.
• Întindeți brațele în lateral. Prefaceți-vă că împingeți un perete invizibil
cu mâinile. Mențineți 5 secunde…și relaxați.
• Îndoiți coatele și formați un mușchi pe antebraț. Mențineți 5 secunde…

și relaxați. Simțiți cu tensiunea vă părăsește brațele.
• Ridicați umerii. Încercați să vă atingeți urechile cu umerii. Mențineți 5
secunde…și relaxați.
• Arcuiți-vă spatele la distanță de spătarul scaunului (sau de podea). Men-
țineți 5 secunde…și relaxați.
• Rotunjiți-vă spatele. Încercați să-l împingeți în spătar (sau în podea).
Mențineți 5 secunde…și relaxați. Simțiți cum spatele vostru se eliberează
de tensiune.
• Contractați mușchii abdominali. Mențineți 5 secunde…și relaxați.
• Contractați mușchii coapselor și ai feselor. Mențineți 5 secunde…și re-
laxați.
• Contractați mușchii coapselor apăsându-vă picioarele unul de altul cât
de aproape posibil unul de altul. Mențineți 5 secunde…și relaxați.
• Îndoiți gleznele spre corp cât de mult puteți. Mențineți 5 secunde …și
relaxați.
• Rotiți degetele de la picioare cât de mult puteți. Mențineți 5 secunde…
și relaxați. Simțiți cum picioarele se eliberează de tensiune.
• Contractați-vă mușchii din întregul corp. Mențineți 10 secunde…și re-
laxați. Lăsați întregul corp să fie greu și calm. Stați așezați (sau întinși)
în liniște și bucurați-vă de această senzație de relaxare timp de câteva
minute.

–––––––
RezUltatele îNvățăRII
Participanții vor învăța relaxarea musculară profundă ca fiind o activitate
ușoare de reducere a stresului. 



–––––––
adaPtăRI PoteNțIale 
Activitatea poate fi adaptată pentru toate nivelurile (dacă este cazul, mo-
dificați alegerea și numărul de direcții).
Practicați această activitate în alte momente pentru a-i ajuta pe tineri să
stăpânească foarte bine tehnica. Ea poate fi utilă și pentru calmarea și
concentrarea tinerilor în tranziții (de ex. după o pauză) utilizând numai
unele dintre instrucțiuni. Încurajați tinerii să practice această activitate
singuri pentru a-și reduce stresul. Spuneți tinerilor să împărtășească
această activitate cu un membru al familiei și/sau să conducă pe rând
instrucțiunile în cursul întâlnirilor. 

–––––––
metodologIa de evalUaRe
Evaluarea va fi indirectă, formatorul va încerca să colecteze date despre
rezultatele activității și ale învățării prin intermediul unui mini-chestionar
cu întrebări specifice despre activitate, despre cum s-au simțit, ce au ex-
perimentat, dacă ar repeta-o, dacă o vor aplica în viața lor de zi cu zi...etc.

–––––––
maI mUlte ReSURSe/ReFeRINțe 
www.edutopia.org

îmbunătățirea competențelor sociale și emoționale ale tinerilor cu
provocări legate de sănătatea mintală
Scopul acestei Funcții este acela de a dezvolta abilitățile sociale și emo-
ționale ale tinerilor. Lucrătorii de tineret îi vor îndruma pe tineri să înțe-
leagă ce sunt competențele sociale și emoționale, și procesul de
dezvoltare a acestor competențe. Activitățile practice în această funcție
încurajează reflecția profundă din partea cursantului, îndrumarea lor către
o fază de conștientizare din care pot face schimbări de durată privind
propria lor învățare. Scopul activităților din cadrul acestei funcții este acela
de a obține o învățare conștientă în rândul tinerilor. 

FUNC
țiA4



tItlU
aCtIvItatea 1: JoCUl CU zaRURIle

––––––– 
PICtogRama

–––––––
dURata
• 60 de minute

–––––––
mateRIale 
• Flipchart
• Hârtie
• Foarfece
• Pixuri
• Bandă adezivă
• Riglă 

ActivitA
teA1



–––––––
PRoCedURa
Acest exercițiu va ajuta participanții să înțeleagă conceptul de dezvoltare
a competenței (sociale și emoționale) și cum funcționează aceasta în di-
ferite situații de învățare. Acest exercițiu va permite totodată participanților
să experimenteze ei înșiși procesul de dezvoltare a competenței  prin
crearea unui zar și răspunsul la o serie de întrebări care vor defalca di-
feritele etape din cadrul procesului de dezvoltare a competenței.
ideea este aceea că Participanții își vor utiliza experiența pentru a-și face
propriul zar ca o metaforă a procesului de dezvoltare a competenței pen-
tru a răspunde la întrebări. Mai mult, fiecare întrebare la corespunde unei
fețe a zarului, reprezentând etapele graduale ale procesului de dezvoltare
a competenței.
Pasul 1:
Începeți activitatea cu o rundă de discuții despre conceptul de dezvoltare
a competențelor sociale și emoționale. Fiecare participant este invitat să
spună ce înseamnă pentru el cuvintele „dezvoltarea competenței” și să
dea exemple de competențe sociale și emoționale. Conduceți discuția
pentru a ajuta grupul să ajungă la o definiție amplă care acoperă diferite
aspecte ale dezvoltării competențelor sociale și emoționale.
Pasul 2:
În funcție de dimensiunea grupului, puteți împărți participanții în două sau
trei grupuri mici. Cereți fiecărui grup să construiască un zar de hârtie uti-
lizând materialele disponibile (hârtie, pixuri, riglă, foarfece și bandă ade-
zivă). Participanții pot cere ajutor dacă au dificultăți la vreunul dintre pași.

Pasul 3:
După ce fiecare grup a făcut zarul de hârtie, ajutații să reflecteze asupra
procesului de realizare a acestuia prin adresarea de întrebări legate de
scopul creării unui zar, de materialele necesare, dacă au avut nevoie de
ajutor din partea cuiva, dificultățile cu care s-au putut confrunta și cum
pot dovedi că acum pot face un zar de hârtie.
Pasul 4:
Cereți fiecărui grup să se gândească la o abilitate pe care ar dori să o
obțină sau să o îmbunătățească și adresați-le o serie de întrebări la care
trebuie să răspundă. Cereți participanților să ia în considerare experiența
lor legată de construirea unui zar ca exemplu pentru a răspunde la între-
bări. 

întrebările ar putea fi următoarele:
• alegeți o abilitate pe care vreți să o câștigați/îmbunătățiți.
• Care este scopul câștigării/îmbunătățirii abilității respective?
• de ce resurse ați avea nevoie?
• Cine v-ar putea ajuta?
• Cu ce obstacole v-ați putea confrunta?
• Cum ați putea dovedi că ați validat această abilitate? 

În încheierea activității fiecare grup își prezintă procesul de dezvoltare a
abilității alese. Ca o concluzie, puteți rezuma diferiții pași pentru dezvol-
tarea competențelor sociale/emoționale. 



–––––––
RezUltatele îNvățăRII
Participanții vor:
• Înțelege conceptul de competențe sociale și emoționale
• Înțelege și experimenta diferiții pași pentru dezvoltarea competențelor
sociale și emoționale
• Reflecta asupra procesului de dezvoltare a abilităților sociale și emo-
ționale

–––––––
adaPtăRI PoteNțIale 
În funcție de nivelul de înțelegere al tinerilor, acest exercițiu poate fi deviat
de la dezvoltarea competenței la validarea competenței. Lucrați cu tinerii
prin intermediul unei liste  de competențe sociale și emoționale și permi-
teți-le să identifice și să recunoască abilitățile pe care le dețin deja, cum
au fost dezvoltate acestea și cum pot fi îmbunătățite mai mult.  

–––––––
metodologIa de evalUaRe
Întrebări de reflecție facilitate de lucrătorii de tineret:
• Cum v-ați simțit realizând această activitate?
• Ce ați învățat despre voi înșivă?

–––––––
maI mUlte ReSURSe/ReFeRINțe 
Proiectul SCRiPT  http://scripteu.com/ 
ME: O trusă de unelte pentru validarea de sine a tinerilor

tItlU
aCtIvItatea 2: exPeRIeNța de vIață 
îNtR-o PUNgă maRe de hâRtIe 
––––––– 
PICtogRama 

–––––––
dURata
• 45-60 de minute pentru crearea pungii de hârtie 
• 40 de minute pentru a vă uita la toate pungile de hârtie și pentru com-
pletarea chestionarului
• 20 de minute pentru fiecare pungă de hârtie: prezentarea în funcție de
întrebări

–––––––
mateRIale 
• Pungi de hârtie mari neimprimate
• Diferite ziare și reviste
• Markere și pixuri
• Foarfece și lipici 

ActivitA
teA2



–––––––
PRoCedURa
Pentru a efectua acest proiect, fiecare cursant ia o pungă mare de hârtie
neimprimată, mai multe ziare și reviste, markere, foarfece și lipici. Cur-
sanții vor pune pungile de hârtie în fața lor iar formatorul le dă sarcina de
a reflecta la experiențele care pot fi revelate tuturor membrilor grupului
pe exteriorul pungilor de hârtie și să ne noteze. În interiorul pungilor de
hârtie nu ar trebui să existe experiențe pe care ei nu vor să le împărtă-
șească cu alții. 
Cursanții ar trebui să înceapă cu designul exteriorului și apoi să treacă la
interior. Designul este realizat cu materialele menționate. După finalizarea
acestui pas creativ, cursanții ar trebui să închidă punga în liniște. 
Apoi pe toate pungile de hârtie sunt amplasate etichete cu numele și sunt
puse la comun. Toți cursanții ar trebui să aibă acces la toate pungile de
hârtie și ar trebui să aibă ocazia să se uite la toate pungile. Pentru această
procedură, cursanții au la dispoziție 40 de minute. După ce se uită la toate
pungile de hârtie individuale, cursanții ar trebui să facă comentarii despre
ele. Acest lucru se realizează pe baza unui chestionar, care este elaborat
de lucrătorii de tineret. Chestionarul include întrebări cum ar fi:
• Ce mi-a rămas în memorie? 
• În interiorul cărei pungi aș vrea să mă uit? 
• Ce este asemănător cu punga mea? 
• Ce aș vrea să întreb sau despre ce aș dori să știu mai multe?
Apoi fiecare cursant are ocazia de a-și explica punga de hârtie perso-
nalizată. Aici cursanții nu sunt obligați să își împărtășească experien-

țele personale, care se află în interiorul pungilor de hârtie, deoarece
acestea sunt adesea asociate fricilor sau nesiguranțelor. Dacă doresc,
pot totuși să vorbească despre experiențele din interiorul pungii. Pentru
a-i ajuta pe cursanți să explice pungile de hârtie, ei pot utiliza urmă-
toarele întrebări:
• Ce este foarte important/neimportant pentru mine?
• Ce se poate dezvolta și deveni mai semnificativ, ce ar trebui să fie mai
puțin semnificativ și nu atât de important?
• Ce am realizat deja?
• Care sunt dorințele mele pentru viitor? 
• Care sunt aspectele din viața mea cu care m-am „reconciliat”? 
• De ce nu îmi place să vorbesc despre anumite lucruri?
• La ce probleme aș vrea să lucrez?

–––––––
RezUltatele îNvățăRII
Participanții vor:
• Ajunge să se cunoască unii pe alții și să împărtășească experiențe per-
sonale
• Reflecta asupra biografiei personale
• Decide ce experiențe biografice vor fi partajate cu grupul și ce expe-
riențe preferă să păstreze pentru ei înșiși.

–––––––
adaPtăRI PoteNțIale 
Acest model poate fi modificat în funcție de dorințe. Punga de hârtie
poate fi înlocuită cu o stemă a vieții desenată pe un flipchart sau viața
mea ca o hartă sau ca un peisaj pe un perete, etc.  



–––––––
metodologIa de evalUaRe
Două chestionare pe hârtie sau pe flipchart (vezi întrebările de mai sus)

–––––––
maI mUlte ReSURSe/ReFeRINțe 
Toia, M., Bradley, J. (ediția) (2012) – Learning to learn for work and life
(Învățând să învățăm pentru muncă și viață), Artpress Publishing, 
Timișoara 

tItlU
aCtIvItatea 3: PRovoCăRI de eChIPă

––––––– 
PICtogRama

–––––––
dURata
• 1-2 ore

–––––––
mateRIale 
• Bănci
• inele de dimensiuni diferite și legături pentru ochi

ActivitA
teA3



–––––––
PRoCedURa
Împărțiți grupul în 2 echipe egale pentru a efectua 3 provocări (ideal 4-6
în echipă):
• Stați pe un rând ținându-vă de mână. Echipa trebuie să deplaseze un
inel de la un capăt la altul rămânând în permanență în contact unii cu
alții.
• Grupul stă pe o bancă. Trebuie să se așeze în ordinea înălțimii / vârstei
/ lunii nașterii fără a se ridica de pe bancă.
• Toți membrii grupului stau aproape unii de alții cu fața spre interiorul
grupului. Fiecare persoană ține mâna unei alte persoane astfel încât sunt
cu toții uniți. Grupul trebuie să desfacă nodul cât mai repede posibil.

–––––––
RezUltatele îNvățăRII
Participanții vor:
• Înțelege importanța lucrului în grupuri
• Conștientiza modul în care funcționează colaborarea
• Recunoaște contribuția personală la succesul echipei

–––––––
adaPtăRI PoteNțIale 
• Pentru a simplifica – Reduceți dimensiunile echipelor sau utilizați
inele/bănci mai mari.
• Pentru a progresa – Efectuați sarcinile în liniște sau legați la ochi 2
membri ai echipei.

–––––––
metodologIa de evalUaRe
Reflecția:
• Ce rol ați jucat în cadrul sarcinii? Cum a contribuit acest lucru la succe-
sul grupului?
• Alegeți un alt membru al grupului și explicați cum a avut acesta un im-
pact pozitiv asupra sarcinii.
• Dacă ar fi să efectuați din nou această sarcină, ce ați face diferit?
• Cine a fost un comunicator bun? Ce a făcut persoana respectivă pentru
a fi bună?

–––––––
maI mUlte ReSURSe/ReFeRINțe 
Proiectul ActiveGames4Change
https://www.activegames4change.org/index.html



tItlU
aCtIvItatea 4: ImagINea de SINe 
îmPUteRNICIRea valoRII de SINe
––––––– 
ICONE

–––––––
dURata
• 45 min pentru a realiza autoevaluarea 
• 20 min pentru evaluare (fiecare cursant)

–––––––
mateRIale 
• Coli de hârtie A4
• Flipchart
• Pixuri 

–––––––
PRoCedURa
Cursanții au nevoie de hârtie și pixuri. O coală A4 este împărțită în două
printr-o linie orizontală groasă pe mijlocul colii. Pe o jumătate a colii, cur-
sanții vor nota ―Ce îmi place la mine?‖ iar pe cealaltă jumătate ―Ce nu
îmi place la mine?‖ Apoi cursanții vor avea la dispoziție un scurt timp pen-
tru a se gândi la aceste puncte și a-și nota gândurile cu liniuță. În același
fel cursanții pot crea altă hârtie. Acum sarcina va fi să răspundă la între-
bările „De ce mă plac alți oameni?” și „De ce nu mă plac alți oameni?”
Sarcina cursanților constă acum în a se pune în locul oamenilor care sunt
importanți pentru ei. Ei ar trebui să ia în considerare ceea ce apreciază
acești oameni la ei și ce apreciază cel mai puțin sau ce nu le place la ei.
Și aceste puncte trebuie notate pe foaia pregătită și împărțită în două ju-
mătăți. Apoi imaginea de sine va fi comparată cu rezultatele percepțiilor
externe imaginate. Dacă rezultatele autoevaluării și ale evaluării externe
sunt diferite, cursanții ar trebui să își pună următoarele întrebări: 
• Cum mă simt cu această evaluare? 
• Este acceptabilă pentru mine? 
• Ce face să îmi fie dificil de înțeles această evaluare?
De asemenea, cursanții primesc sarcina de a răspunde la următoarele
întrebări: 
• Cum obțin această evaluare? 
• De unde vine ea? 
• De la cine am luat ceva? 
• Ce fraze sau cuvinte îmi amintesc de la familia mea, referitoare la va-

ActivitA
teA4



loarea, virtuțile și abilitățile mele?
Apoi evaluarea ar trebui să aibă loc în grupuri mici (2-4 oameni). Fiecare
cursant trebuie să își prezinte imaginea de sine și evaluarea externă im-
aginată. Ascultătorii ascultă fiind atenți la aspectele următoare: 
• În ce domeniu sunt localizate în principal calitățile și punctele mai slabe
menționate (corp, caracter, intelect)? 
• Ce domenii nu sunt menționate? 
• Cum te vezi tu însuți? 
• Cum te văd eu?

–––––––
RezUltatele îNvățăRII
Participanții vor:
• înțelege diferențele din evaluare referitoare la imaginea lor
• identifica calitățile și domeniile de îmbunătățire pe care le au în opinia
lor și în percepția altor oameni
• accepta domeniilor lor mai slabe și își vor prețui calitățile și oportuni-
tățile

–––––––
adaPtăRI PoteNțIale 
Această activitate este utilizată cel mai bine după Activitatea 2: 
Experiența de viață într-o pungă mare de hârtie

–––––––
metodologIa de evalUaRe
Utilizarea unui jurnal de învățare pentru a înregistra reflecțiile cursanților
privind activitatea. 

–––––––
maI mUlte ReSURSe/ReFeRINțe 
Structura jurnalului de învățare:

CE
Cursanții fac scurte însemnări despre ceea ce au făcut în timpul se-
siunii practice a unității.

DE CE
Cursanții fac scurte însemnări analitice după finalizarea unității. Accentul
ar trebui pus pe utilitatea activității lor de învățare și pe măsurarea rezul-
tatelor învățării. Știind de ce o persoană face un anumit lucru va ajuta
cursanții să treacă de la cursanți pasivi la cursanți activi.

REACțiA
Cursanții fac scurte însemnări despre răspunsul lor emoțional la acti-
vitate: ar trebui observat efectul asupra lor ca și cursanți. Acest lucru
le va permite să își construiască o imagine despre ei înșiși ca și cur-
sanți ca  învățăcei.
Această reflecție permite cursanților să observe ce și cum le place să
învețe: subiectele și temele care le fac plăcere –și cele care nu le plac
atât de mult; dacă le plac prelegerile sau să citească, dacă le place
munca în grup sau studiul independent.



ÎNVĂțAT
Cursanții fac scurte însemnări despre tot ceea ce cred ei că au învățat
din activitate. Aceasta este partea în care cursanții transformă învăța-
rea într-o învățare conștientă, ceea ce îmbunătățește atât calitatea cât
și cantitatea învățării lor.

STABiLiREA OBiECTiVELOR
Cursanții fac scurte însemnări despre ceea ce vor face în continuare
cu privire la învățare. Conectarea tinerilor cu provocări legate de sănătatea mintală 

la comunitatea generală
Activitățile acestei funcții țin de conceptualizarea comunității ca o „oază
de resurse”, nu numai materiale. Comunitățile nu sunt numai agenți ai
marginalizării și ai stigmatizării, ci sunt (adesea) și surse de ajutor, em-
patie și solidaritate. În acest sens, lucrătorii de tineret, ar trebui să lucreze
în schimb asupra propriilor lor prejudicii negative privind comunitățile, car-
tierele și locurile de socializare obișnuită, și să acționeze ca „deschizători
de drumuri” în explorarea și mobilizarea resurselor umane și a oportuni-
tăților care sunt prezente în mod natural în „laboratoarele” virtuale ale di-
feritelor contexte sociale naturale.
Activitățile propuse urmăresc, pe de-o parte, să stimuleze tinerii să re-
flecteze asupra atitudinilor, preferințelor, scopurilor, oportunităților lor de
creștere și de exprimare de sine și, pe de altă parte, să faciliteze inclu-
ziunea lor în contextul comunitar încurajând procesele de acceptare, so-
lidaritate și inițiativele care oferă stimuli pozitivi și căi de acces către
„cetățenia” tinerilor și către recunoașterea rolului lor activ și productiv de
către comunitățile de care aparțin.

FUNC
țiA5



tItlU
aCtIvItatea 1: SPăRgătoR de gheață: 

PRIeteNIa de lâNă  
–––––––
PICtogRama

–––––––
dURata
• Între 20 și 40 de minute

–––––––
mateRIale 
• Scaune (de preferat, dar nu esențiale)
• Un ghem de lână

ActivitA
teA1



–––––––
PRoCedURa
Activitatea propusă este un exercițiu de spart gheața cu titlul „Prietenia
de lână”. 
Această activitate servește la „spartul gheții” și permite participanților să
se cunoască unii pe alții și să își compare însemnările prin utilizarea unui
obiect care acționează ca „mediator”, un ghem, încercând să încurajeze
participarea activă a tuturor utilizând instrumente simple precum vorbirea,
ascultarea și creativitatea. Prin activitatea Prietenia de lână intenționăm
să inițiem un proces de deschidere și de schimb reciproc care ne permite
să creăm un mediu relaxat și antrenant, deschizând astfel domeniul către
munca viitoare în echipă. 

Pasul 1
Întru-un spațiu suficient de larg, participanții formează un cerc, stând în
picioare sau așezați pe scaune dispuse în cerc. 

Pasul 2 
Primul participant, ținând ghemul în mână, se prezintă grupului spu-
nându-și numele și denumirea a ceea ce consideră el a fi o calitate. După
ce își înfășoară firul în jurul încheieturii, el aruncă ghemul unui alt parti-
cipant.  

Pasul 3
Participantul următor care prinde ghemul trebuie să repete numele și ca-

litatea participantului anterior înainte de a se prezenta el însuși. Înainte
de a arunca ghemul unui alt partener, el/ea își va trece ghemul peste în-
cheietura mâinii. Și așa mai departe până când se prezintă toți partici-
panții și își înfășoară firul în jurul încheieturii. 

La finalul jocului, se va fi format o „pânză de păianjen” în centrul cercului,
care reflectă rețeaua de conexiuni create în cadrul grupului.

–––––––
RezUltatele îNvățăRII
Participanții își vor: 
• antrena abilitățile de comunicare
• vor experimenta atitudinea proactivă și un sens al intenției
• se vor concentra pe propriile lor resurse 
• vor utiliza ascultarea activă
• experimenta munca în grup, colaborarea și cooperarea

–––––––
adaPtăRI PoteNțIale 
În caz de timiditate sau inhibare în comunicare, un lucrător de tineret va
avea sarcina de a menține și de a facilita prezentarea și schimbul între
participanți, poate prin inițierea jocului cu ghemul, sau prin încurajând
participanții să se deschidă și să își dea drumul într-o muncă liberă și
creativă în grup.
Este dificil pentru participanți să rețină toate numele și calitățile tuturor ti-
nerilor dinaintea lor, ei se pot limita la a repeta numele și calitatea cole-
gului dinaintea lor. 



–––––––
metodologIa de evalUaRe
La sfârșitul activității, va fi solicitat un feedback scurt, ci câteva întrebări
deschise cu rol de stimulare, cum ar fi: 
• V-a plăcut această activitate? Dacă da, de ce.
• Dacă nu, de ce și ce ați schimba.

–––––––
maI mUlte ReSURSe/ReFeRINțe 
N/A

tItlU
aCtIvItatea 2:  CaRtIeRUl: 

CINe eȘtI tU? 
–––––––
PICtogRama

–––––––
dURata
• 1 oră și 30 de minute (45 de minute pentru activitatea de discuție și 45
de minute pentru feedback-ul în grup)

–––––––
mateRIale 
• Scaune
• Pixuri
• Caiete
• Flipchart 

ActivitA
teA2



–––––––
PRoCedURa
Această activitate implică munca în grup cu scopul de a aduna informații
despre locul în care trăiesc tinerii, pentru a iniția o reflecție despre teritoriu
ca loc de trai și unde să găsească resurse și oportunități, o evaluare a
resurselor de mediu pe care le au și o partajare a acestei informații cu
alții. Participanții primesc o listă de întrebări de stimulare care să îi ajute
în discuție și să le concentreze atenția pe acele resurse care sunt impor-
tante deoarece ele le pot satisface nevoile specifice. 

Activitate de grup structurată: dacă dimensiunea grupului o cere, grupul
poate fi împărțit în grupuri mai mici. Împărțirea grupurilor va fi gestionată
de lucrătorii de tineret, care vor avea sarcina de a asigura o distribuție
eterogenă a tinerilor atât din punct de vedere al vârstei cât și al nivelului
de funcționare. Grupurile vor fi formate din 3, maximum 4 persoane. 

Pasul 1
Participanții, împreună sau în grupuri mici, sunt invitați să se așeze într-
un cerc. 

Pasul 2
Participanții încep să discute anumite întrebări (Anexa A) despre locul
unde trăiesc.
• Unde locuiești?
• Ce resurse oferă cartierul tău și pe care le folosești? Spre exemplu: bi-

bliotecă, cinema, centru de tineret, centru de ocupare a forței de muncă...
• Ce ai îmbunătăți la cartierul tău?
• Crezi că este un cartier prietenos pentru tineri?
• Există oportunități sau servicii destinate în mod specific tinerilor care se
confruntă cu dificultăți psihologice, emoționale și/sau relaționale? 

Pasul 3
Până la sfârșitul acestui prim pas din activitate, Participanții vor trebui să
aleagă un purtător de cuvânt care va avea sarcina de a descrie pe scurt
în grupul mare ceea ce a rezultat în fiecare grup.

–––––––
RezUltatele îNvățăRII
Participanții vor:
• asculta și împărtăși informații și opinii
• reflecta asupra resurselor și a limitelor din zona fiecăruia
• intra în contact cu propriile nevoi, dorințe, așteptări
• experimenta cooperarea și munca în echipă

–––––––
adaPtăRI PoteNțIale 
Activitățile vor fi adaptate în funcție de nivelul de participare a tinerilor.
Dacă există dificultăți în comunicarea cu grupul, un Lucrător de tineret
poate acționa ca moderator în timpul discuției pentru a facilita schimbul
dintre participanți. 



–––––––
metodologIa de evalUaRe
Evaluarea realizată printr-o serie de întrebări adresate la sfârșitul
activității:
• V-a plăcut această activitate?
• Cum v-ați simțit când ați efectuat această activitate?
• Credeți că ați obținut informații noi despre locul în care trăiți și unde tră-
iesc ceilalți membri din grup?
• Credeți că aceste informații vă vor fi utile?

–––––––
maI mUlte ReSURSe/ReFeRINțe 
N/A

AnexA A

Împreună cu ceilalți membri ai grupului, reflectați asupra cartierului vostru
și încercați să răspundeți la întrebările de mai jos. Aveți 30 de minute
pentru a efectua această sarcină.
Decideți care dintre voi va fi purtătorul de cuvânt care va împărtăși răs-
punsurile voastre celorlalte grupuri.
Spor la lucru! 

1.      Unde locuiți?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2.      Ce resurse oferă cartierul vostru și pe care le utilizați? Spre
exemplu: bibliotecă, cinema, centru de tineret, centru de ocupare a
forței de muncă...

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________



3.      Ce ați îmbunătăți la cartierul vostru?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4.      Credeți că este un cartier prietenos pentru tineri?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5.      există servicii sau oportunități destinate în mod specific tine-
rilor care se confruntă cu dificultăți psihologice, emoționale și/sau
relaționale?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

tItlU
aCtIvItatea 3: îmI CUNoSC CaRtIeRUl

–––––––
PICtogRama

–––––––
dURata
• 2 ore
• explorare și interviuri (1 oră și 30 min) • reuniune (30 min) 

–––––––
mateRIale 
• Cameră pentru fotografii și/sau video
• Hărți de hârtie
• Caiet
• Telefon (cu hărți)
• Grilă schematică pentru observarea cartierului 

ActivitA
teA3



–––––––
PRoCedURa
Activitatea urmărește să sporească cunoștințele despre cartier prin in-
termediul a două faze distincte: 

Faza 1: explorarea și adunarea informațiilor 
Faza 2: partajarea informațiilor adunate

În prima fază, care va dura o oră și jumătate, cursanții vor fi împărțiți în
grupuri mici de trei până la patru oameni și se vor aventura în explorarea
cartierului și a locuitorilor săi, utilizând hărți pe hârtie sau online și o grilă
de observare care le va permite să adune informații utile. 

Pasul 1
Împărțiți cursanții în grupuri mici, oferindu-le hărți pe hârtie (sau dispozi-
tive pe care să consulte hărți digitale), o grilă de observare (ex. precum
cea furnizată în Anexa B) care ia în considerare aspecte diferite, de
exemplu:
-lista locurilor vizitate
-oamenii și locurile fotografiate/surprinse pe film
-motivații care îi fac să fie bineveniți sau nu
-preferințele personale, ceea ce i-a impresionat.
Atribuiți fiecărui grup i secțiune sau câteva străzi din cartier pe care le
vor explora. 

Pasul 2
invitați copiii să exploreze cartierul, încurajându-i să interacționeze cu alți
cetățeni, să intervieveze oamenii care le-au stârnit curiozitatea, să facă
fotografii ale locurilor care i-au impresionat, să facă scurte filmulețe și să
colecteze obiecte care simbolizează locurile pe care le-au descoperit.
Nu uitați să stabiliți o oră și un punct de întâlnire către care se va îndrepta
grupul și apoi se vor întâlni pentru sesiunea plenară.

În faza a doua, grupul se va reuni pentru 30 de minute în care vor discuta
despre locurile vizitate în explorarea anterioară. Tinerii vor fi invitați să își
împărtășească răspunsurile de pe diferite zone ale grilei care au fost
completate în prealabil. Partajarea se va concentra pe locurile care au
reprezentat un interes special, dar și pe cele despre care ei ar dori mai
multe informații. 

Faptul de a se reuni va fi util pentru a înțelege ce a impactat fiecare com-
ponentă, de ce și mai presus de toate pentru a-și face o idee mai mult
sau mai puțin completă despre întregul cartier observat. Ar putea fi abor-
date probleme cum ar fi dificultățile întâlnite în implementarea anumitor
acțiuni, motive care au condus la un interes sporit pentru anumite am-
plasamente, monumente, obiecte sau alte lucruri. Mai mult, discuția se
va concentra pe resursele găsite, pe ceea ce a stârnit interesul și pe ceea
ce se așteptau ei să găsească și ce lipsea. 



–––––––
RezUltatele îNvățăRII
Participanții vor:
• cunoaște locurile, resursele și oportunitățile din zona unde locuiesc
• își vor antrena abilitățile de comunicare, de demarare, susținere și în-
cheiere a unei conversații cu oameni noi.
• își vor concentra atenția pe nevoile, dorințele, așteptările lor și ale altora
• își vor dezvolta sentimentul de inițiativă auto-eficiență și autonomie
• își vor utiliza creativitate pentru a produce o poveste personală a
cartierului

–––––––
adaPtăRI PoteNțIale 
Dacă tinerii nu pot explora cartierul pe cont propriu, ei ar putea fi însoțiși
de un lucrător de tineret sau de alți voluntari instruiți. 
Ar putea fi utilă crearea unor grupuri mici cu niveluri diferite de func-
ționare și de autonomie care să stimuleze o dinamică de sprijin din
partea colegilor.
Dacă activitatea este destinată unor tineri care nu pot ieși, aceasta ar
putea fi desfășurată online, utilizând dispozitive și aplicații care să le per-
mită să caute și să vizualizeze hărți online.  

–––––––
metodologIa de evalUaRe
La sfârșitul activității cursanților le pot fi adresate următoarele întrebări,
sub forma unui chestionar cu întrebări de stimulare într-un focus grup:

1) Cât de utile credeți că au fost activitățile efectuate pentru a ajunge să
vă cunoașteți cartierul? 
2) Ați avut dificultăți în efectuarea activităților? 
3) Conceoția voastră anterioară despre cartier este aceeași cu cea pe
care o aveți acum? Dacă nu, ce s-a schimbat? 

–––––––
maI mUlte ReSURSe/ReFeRINțe 
N/A



AnexA B

îmi cunosc cartierul 

Grupul n°________________________

Lista locurilor explorate și ce activități/servicii se desfășoară acolo 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Oameni intervievați: cine sunt, ce fac? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Ce voiam să aflu în locurile pe care le-am vizitat: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Ce m-a surprins la locurile pe care le-am vizitat:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Cum m-am simțit în timpul explorării? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________



tItlU
aCtIvItatea 4: îmI PaSă Să am gRIJă

–––––––
PICtogRama

–––––––
dURata
Activitatea se desfășoară în două faze, împărțite în două zile, și durează
aproximativ 4/6:

Prima fază / zi: 2/3 ore pentru pregătirea și publicitatea activității.
Faza 2: 2/3 ore pentru activitatea de regenerare urbană. 

Această activitate necesită o primă fază în care una sau mai multe zile
vor fi utilizate pentru publicitatea inițiativei și o zi pentru activitățile de re-
generare, care urmează să fie întreprinse la câteva zile după realizarea
publicității în vederea promovării aderării cetățenilor din cartier. 

–––––––
mateRIale 
• Pliante de promovare a inițiativei (pot fi înlocuite sau completate cu pos-
tări pe rețelele sociale).
• Materiale de bază: Îmbrăcăminte confortabilă și mănuși (grădinărit).
• Alte materiale recomandate: Răzuitor; mănuși (latex sau pentru brico-
laj); Degresant cu pulverizator; Alcool etilic; perie de sârmă; Burete Cârpe
din microfibră sau piele de căprioară pentru curățare; Saci de gunoi; Mă-
tură și făraș; perii. 

–––––––
PRoCedURa
Activitatea are dublul obiectiv de a promova participarea activă și cetă-
țenia tinerilor pe de o parte și, pe de altă parte, de a sensibiliza comuni-
tatea locală către o viziune mai conștientă și mai lipsită de stigmatizare
a bolilor mintale.
Pentru a face acest lucru, activitatea propusă intenționează să creeze o
punte, un interes comun care să faciliteze întâlnirea dintre tinerii implicați
în activitate și cetățeni: o acțiune de regenerare a spațiilor urbane ale
cartierului în care tinerii înșiși vor deveni promotori și organizatori, impli-
când cetățenii cartierului. 

Prima fază

Pe baza analizei caracteristicilor cartierului efectuată în activitatea ante-
rioară Îmi cunosc cartierul, cursanții identifică o locație pentru acțiunea

ActivitA
teA4



de regenerare urbană. Odată alese locația, data și ora acțiunii, vor fi de-
finite metodele de publicitate a evenimentului (ex. tipărirea fluturașilor
care urmează să fie distribuiți în cartier, publicarea evenimentului pe ca-
nalele de socializare etc.). Tinerii vor fi implicați personal în crearea unui
afiș sau a unui fluturaș (exemplu atașat, Anexa C ) și în publicitatea ini-
țiativei în cartier, informând vânzătorii din magazine, școlile, centrele so-
ciale din cartier, etc.

Faza a doua

Tinerii și cetățenii care s-au alăturat inițiativei și s-au întâlnit la locul și
data întâlnirii sunt împărțiți în mici grupuri eterogene formate din tineri,
cetățeni și lucrători de tineret. Fiecărui grup i se vor atribui o sarcină de
regenerare urbană (ex. îndepărtarea gunoiului de pe iarbă; îndepărtarea
autocolantelor de pe stâlpi de iluminat; revopsirea unei bănci; etc.) și in-
strumentele necesare pentru realizarea acesteia. Aceste sarcini ar trebui
realizate în armonie cu mediul și stilul cartierului.  

Activitatea se încheie cu un moment de împărtășire cu toți participanții,
în cadrul căruia se va promova reflecția asupra importanței simțului civic
și a responsabilității fiecărui cetățean de a contribui la protejarea binelui
comun și a bunăstării tuturor din cadrul comunităților cărora le aparţin. 

–––––––
RezUltatele îNvățăRII
Participanții vor:
• antrena abilitățile de planificare pe termen lung și abilitățile orga-
nizaționale
• antrena abilitățile de comunicare, de inițiere, susținere și încheiere a
unei conversații cu oameni noi
• vor experimenta munca în echipă pentru atingerea unui obiectiv
• vor conștientiza importanța condițiilor de trai și a decenței urbane pentru
bunăstarea personală și cea a comunității
• pune în joc abilitățile practice și tehnice și manuale
• experimenta o schimbare de perspectivă de la a fi „un obiect al îngrijirii”
la a avea grijă de ceva 
• experimenta pentru a deveni purtătorii de cuvânt ai unei viziuni diferite
despre oamenii cu tulburări psihice, purtători de resurse și abilități 

–––––––
adaPtăRI PoteNțIale 
Dacă este dificil să se organizeze activitatea de regenerare în spații pu-
blice, inițiativa de regenerare ar putea fi realizată în spații mai circum-
scrise cum ar fi centrul comunitar, centrul de zi, implicând cetățenii în
spațiile în care tinerii își desfășoară de obicei activitățile, sau reamena-
jarea mediilor externe cum ar fi școala sau centrul de bătrâni prin oferirea
de ajutor.  



–––––––
metodologIa de evalUaRe
La sfârșitul activității va fi încurajată o evaluare a activității, atât din partea
tinerilor, cât și a cetățenilor care au participat la activitate:

Întrebări pentru tineri:
• Credeți că ajutorul vostru a fost util pentru a îmbunătăți aspectul car-
tierului?
• Cum v-ați simțit în legătură cu această activitate?
• Cum a fost să lucrați împreună cu cetățenii din cartier?
• Vă simțiți mai implicați în viața comunității după această activitate? 

Întrebări pentru cetățeni: 
• Cât de utilă credeți că a fost această activitate pentru îmbunătățirea
spațiilor comune? 
• Crezi ca organizatorii au desfășurat activitatea în mod eficient?
• Cum v-ați simțit desfășurând această activitate?
• Ați participa la alte activități similare acesteia? 

–––––––
maI mUlte ReSURSe/ReFeRINțe 
https://activities.esn.org/causes/environmental-sustainability
https://retake.org/roma/

AnexA C

«îmi pasă să am grijă»
Cartierul este casa tuturori

haIdețI altURI de NoI Să avem
gRIJă de el
Data________________________

Locul_______________________

Ora___________________

Organizatori________________________

Curat
și 

verde



tItlU
aCtIvItatea 5: PUblIC(RelațIoN)aRea

–––––––
PICtogRama

–––––––
dURata
• 2 ore 

–––––––
mateRIale 
• Foi mari, Markere, creioane, tempera, pensule
Materiale de decorat
informații și fotografii adunate în cursul explorării cartierului în format
tipărit

• Sau: Medii sociale, Website de organizare, Programe de grafică
informații și fotografii adunate în cursul explorării cartierului în format
digital

–––––––
PRoCedURa
Scopul activității este de a împărtăși cu comunitatea, cu semenii mai pre-
cis, resursele care se află în cartier prin crearea unei hărți vorbitoare care
să reunească tot ceea ce se află în cartier, care răspunde nevoilor și do-
rințelor tinerilor, ceea ce le place acestora și ceea ce cred ei că ar putea
fi util altor tineri care consultă harta vorbitoare.

Participanții vor utiliza materialele colectate în cursul activității „Îmi cunosc
cartierul” pentru a crea această hartă personală și originală.

Pasul 1

Selectarea materialului considerat cel mai indicativ și destinat a fi utilizat
în faza publicitară. Fiecare persoană ar trebui să aducă materialul pe
care l-a adunat și pe care îl consideră a fi cel mai semnificativ și repre-
zentativ pentru cartier.
În grup, ei împărtășesc materialul, explicând motivele care i-au determi-
nat să aleagă acel material (ce i-a frapat și de ce). Apoi grupul alege ce
resurse ar dori să vadă reprezentate pe harta vorbitoare.

Pasul 2

Se realizează o hartă mare folosind hârtie de ambalaj sau carton și pe
ea este desenat conturul cartierului, format din străzile principale, străzile

ActivitA
teA5



laterale, piețele și blocurile. Fiecărui băiat sau pereche de băieți i se atri-
buie o zonă a hărții pe hârtie la care să lucreze.
Această zonă poate fi completată cu fotografii, materiale culese, texte
scrise de elevi, desene, colaje, pornind de la materialul pe care elevii l-
au cules în cadrul activității „Îmi cunosc cartierul” și/sau creând și adău-
gând altele noi..

La final fiecare secțiune va fi produsul personal și special al fiecărui
băiat/fiecărei perechi, iar harta vorbitoare va fi rezultatul muncii întregului
grup.  

–––––––
RezUltatele îNvățăRII
Participanții vor:
• exprima propriile puncte de vedere respectând punctele de vedere
ale celorlalți.
• vor lucra în grupuri pentru atingerea unui obiectiv comun
• își vor exprima creativitatea, utilizând abilități teoretice și/sau tehnice
• recunoaște propriile nevoi și vor identifica cine/ce îi poate ajuta să
își îndeplinească nevoile respective
• se vor pune în locul altora și își vor împărtăși cunoștințele expe-
riențiale 

–––––––
adaPtăRI PoteNțIale 
Această activitate poate fi modulată fie prin realizarea unei hărți mari „vor-
bitoare”, fie, dacă există echipament disponibil, prin implicarea tinerilor
în realizarea unui produs multimedia, spre exemplu un videoclip sau o

prezentare despre resursele cartierului care să fie distribuită prin inter-
mediul rețelelor sociale.  

–––––––
metodologIa de evalUaRe
Feedback-ul cu privire la activitate poate fi adunat printr-un focus grup
cu câteva întrebări declanșatoare:

• V-ați simțit confortabil efectuând activitățile? 
• V-ați confruntat cu dificultăți? Dacă da, cel fel de dificultăți?
• Materialul pe care l-ați adunat a fost potrivit pentru crearea unei hărți
vorbitoare a cartierului?
• Credeți că harta vorbitoare ar putea fi utilă tinerilor care au nevoie de
răspunsuri la aceleași nevoi și așteptări ca voi?  

–––––––
maI mUlte ReSURSe/ReFeRINțe 
N/A



ItalIa - Fondazione Internazionale don luigi di liegro onlus
anna maria Palmieri, Psiholog, Cercetător și Manager de Proiect
antonio maone, Psihiatru și Cercetător

Lucrătorii de tineret ai CoèSa - Comunità è Salute  Association, care au avut o contribu-
ție valoroasă la realizarea Trusei de unelte: Federica Locuratolo, Silvia Quaranta, 
Costanza Rosati, Giorgio Veneziani, Marta Vicario, Jacopo Zanchetti.

ItalIa aSl Roma1 – Prevenție și Intervenție timpurie în Sănătatea mintală 
(PIPSm, dezvoltare privind Sănătatea mintală în zona de vest)
giuseppe ducci, Director General, Cercetător 
gianluigi di Cesare, Șeful PIPSM, Cercetător
Carmelo la Rosa, Coordonator al Evaluării Complexe a Sănătății Mintale în cadrul
PIPSM, Cercetător
teresa tricomi, Șefa Centrului de Îngrijiri de Zi pentru Tineri în cadrul PIPSM, 
Cercetător
Patrizia brogna, Psiholog Clinician Executiv și Psihoterapeut în cadrul PIPSM, 
Coordonator Cercetare 
margherita zorzi, Psiholog Clinician, Psihoterapeut și Cercetător

Întregul personal al PIPSM Zona de Vest a fost implicat direct în activitățile proiectului,
dovedind faptul că este o resursă valoroasă pentru activitățile de cercetare și de 
conceptualizare a rezultatelor proiectului. 

gReCIa – oNg-ul IaSIS
Ilias Rafail, Psiholog, Manager de Formare și Responsabil Științific
Thanos Loules – Manager de Proiect
eric Kota, Cercetător și Designer de Proiect 

maRea bRItaNIe -  merseyside expanding horizons
Stacey Robinson, Psiholog și Manager de Proiect
marta lázaro echavarren, Avocat și Manager de Proiect

RomâNIa- Centrul Pentru Promovarea învățării Permanente
maria toia, Cercetător în domeniul educației pentru adulți și Manager de Proiect

mulțumiri 

dorim să mulțumim tuturor lucrătorilor 
de tineret care au colaborat la realizarea și 
validarea Portofoliului You Pro me.
Grație participării lor active și disponibilității lor, 
a fost posibilă ancorarea acestui instrument 
cu dovezile provenite din experiența lor directă și autentică.
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