
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHID METODOLOGIC PENTRU 

ACTIVITĂŢI DE LA EGAL LA EGAL 
Suport informațional 



 
 

Ghid metodologic pentru activităţi de la egal la egal 
 

4 

 

 

DIRECŢIA MUNICIPALĂ 

PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI 

ASOCIAŢIA “COPII ÎN DIFICULTATE” 

 

 

 

GHID METODOLOGIC PENTRU ACTIVITĂŢI DE LA EGAL LA EGAL 

 

 

 

 

 

Ghidul este o colecţie de materiale informative pentru specialişti,  

privind dezvoltarea programului de educatori de la egal la egal, conform  

Standardelor de constituire a   Programului de educatori de la egal la egal  şi 

Legea Voluntariatului Nr. 121. 

 

 

                                                 CHIŞINĂU 2015 

 

 
 



 
 

Ghid metodologic pentru activităţi de la egal la egal 
 

5 

 

 

 

 

 

Acest Ghid poate fi găsit la adresa: 

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

str. Alexandru Vlahuţă, 3, Chişinău, MD 2005, Republica Moldova 

Tel./fax: (+373) 22 24 27 02 

e-mail: dmpdcchisinau@mail.ru 

web: www.dmpdc.md 

 

 

Autor: Veronica Josan  

Coordonator de proiect: Ala Dubineanschi 

Tipar: Poliart 

 

 

 

Prezenta publicaţie se distribuie gratuit în cadrul centrelor comunitare de către Asociaţia 

Obştească „Copii în dificultate”.  
 

 

 

Ghid elaborat în cadrul proiectului Teritoriul adolescenței: liber, dar protejat, implementat de 

către Asociația „Copii în dificultate” în colaborare cu Direcția municipală pentru protecția 

drepturilor copilului, cu suportul financiar UNICEF Moldova. Opiniiile exprimate în prezenta 

publicație nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanțatorului. 

 

 

 

 

 

mailto:dmpdcchisinau@mail.ru
http://www.dmpdc.md/


 
 

Ghid metodologic pentru activităţi de la egal la egal 
 

6 

 

 

   

 

Pag 

 CUPRINS 

 

 

Prefață ………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

7 

 Capitolul I 

 

 

1 Rolul Centrelor Comunitare în formarea educatorilor de la egal la egal  

1.1 Scopul educaţiei de la egal la egal ………………………………………………..  10 

1.2 Tipurile de servicii educaţionale oferite de către Centrele Comunitare …………. 13 

1.3 Standarde pentru dezvoltarea unui program de educaţie de la egal la egal în cadrul 

Centrelor Comunitare …………………………………………………………… 

 

 

15 

2 Particularităţile de vârstă a adolescenţilor  

 

 

2.1 Profilul adolescenţilor implicaţi în activităţi de învăţare în cadrul Centrelor 

Comunitare ………………………………………………………………………    

 

19 

2.2 Aplicarea educaţiei de la egal la egal în rândul adolescenţilor beneficiari ai 

Centrelor Comunitare …………………………………………………………… 

 

24 

3 Etapele de dezvoltare a unui program de educatori de la egal la egal  

3.1 Planificarea şi dezvoltarea programelor de educatori de la egal la egal în cadrul 

Centrelor Comunitare …………………………………………………………… 

 

30 

3.2 Recrutare şi instruirea educatorilor de la egal la egal …………………………… 34 

3.3 Monitorizarea şi evaluarea activităţilor desfăşurate de educatorii de la egal la egal 39 

 

 

 

2 

Capitolul II 

Conceptul de învăţare non-formală raportat la programele de educaţie de 

la egal la egal 

 

 

2.1 Rolul educaţiei non-formale în programele de la egal la egal ………………….. 43 

2.2 Conceptul de învăţare experienţială …………………………………………….. 45 

2.3 Teoria învăţării sociale - învăţare vicariantă ……………………………………. 

 

51 

 

 

3 

Capitolul III 

 

Aspecte metodologice ale procesului educaţional la adolescenţi 

 

 

3.1 Metodele interactive de grup dezvoltate în cadrul programului educatorilor de la 

egal la egal ………………………………………………………………………. 

 

56 

3.2 Structura activităţilor programului educatorilor de la egal la egal ………………. 66 

3.3 Modalităţi de evaluare a procesului formativ desfășurat de către educatorii de la 

egal la egal ………………………………………………………………………. 

 

69 

3.4 Dezvoltarea programelor de voluntariat în cadrul Centrelor Comunitare ………. 

 

 

 

74 



 
 

Ghid metodologic pentru activităţi de la egal la egal 
 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Capitolul IV 

 

 Activităţi practice destinate în cadrul programului educatorilor de la egal 

la egal 

 

 

4.1 Activităţi de sensibilizare şi informare  

4.1.1. Organizarea forumurilor de exprimare a tinerilor. Forumul de iarnă, vară ……… 80 

4.1.2 Organizarea concursurilor TVC …………………………………………………. 80 

4.1.3 Crearea şi dezvoltarea activităţilor de Teatru Social, Graffitti, Street dance, 

Teatrul de stradă …………………………………………………………………. 

 

81 

4.1.4 Participarea tinerilor în mass media tradiţională…………………………………. 83 

4.2 Activităţi de educare şi instruire  

4.2.1 Comunicare şi conflict. Modalităţi de facilitare a comunicării în rândul 

adolescenţilor ……………………………………………………………………. 

 

85 

4.2.2 Crearea cluburilor de interese, facilitarea realizării jocurilor interactive. Ce? 

Unde ? Când?; Clubul de dezbateri etc …………………………………………... 

 

 

90 

4.3 Activităţi de consiliere şi orientare  

4.3.1 Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală. Stima de sine. Dezvoltarea stimei de 

sine la adolescenţi ……………………………………………………………….. 

 

 

93 

 Referinţe bibliografice  ………………………………………………………… 

 

100 

 Lista de termeni ………………………………………………………………... 

 

102 

 Anexe …………………………………………………………………………… 104 

 



 
 

Ghid metodologic pentru activităţi de la egal la egal 
 

8 

 

 

PREFAȚĂ 
                      

Situaţia social-economică din ţară a afectat toate domeniile vieţii și categoriile sociale, 

însă din cauza tranziției cel mai mult au avut de suferit copiii și tinerii. Tinerii, în context 

general, sînt cel mai numeros grup social și foarte sensibil la schimbările politice, economice și 

sociale ale ţării. Unitatea acestui grup a devenit deja un mit, tinerii de astăzi sînt prea diferiţi, 

cu diverse probleme și necesităţi, opinii și valori. Tinerii din Republica Moldova (15-29 ani) 

reprezintă 25 la sută din populaţia stabilă la 1 ianuarie 20141. Pe parcursul ultimilor ani 

generaţia tinerilor este în descreştere în mod constant, în mod special a categoriei de vîrstă 15-

19 ani, ponderea căreia în numărul total al tinerilor s-a micşorat de la 31,8% la 01.01.2009, 

până la 26,0% la 1 ianuarie 2014.  Deseori se declară că tinerii sunt sănătoşi, energici, au toată 

viaţa înainte şi de aceea nu au nevoie de un sprijin deosebit. În realitate, însă, tinerii se confruntă 

cu multe probleme şi riscuri, iar costurile umane şi sociale ale neglijării sunt incalculabile - vieţi 

pierdute, productivitate scăzută şi speranţă de viitor redusă. Aceste pericole pot fi prevenite, 

investind în tineri şi oferindu-le informaţiile, serviciile şi oportunităţile de care au nevoie pentru 

a face alegeri înţelepte şi sănătoase. Realizând aceste investiţii astăzi, putem ajuta tinerii să 

construiască un viitor mai bun mâine. Pentru a-şi realiza pe deplin potenţialul şi pentru a putea 

face faţă provocărilor vieţii cotidiene, tinerii au nevoie de cunoştinţe, deprinderi şi experienţă. 

De multe ori, însă, astfel de oportunităţi lipsesc.  

Serviciile oferite de către Centrele comunitare ar trebui să reprezinte un mijloc ce oferă 

copiilor şi tinerilor spaţiul necesar şi posibilitatea de a-şi realiza drepturile de participare, de 

exprimare a opiniei şi de luare a deciziilor. Funcţiile îndeplinite de către specialiştii ce activează 

în cele 48 de centre comunitare din municipiul Chişinău sunt atît de complexe că nu pot să 

acopere şi aspectele ce ţin de consiliere individuală a tinerilor, dezvoltarea programelor de 

tineret în comunitate, implicarea activă a tinerilor în rezolvarea unor probleme comunitare etc. 

Centrele sunt frecventate anual de aproximativ 7000 de copii, ceea ce nu permite specialiştilor 

să acopere toate necesităţile tinerilor şi adolescenţilor, iată de ce, ideea acestui ghid este de a 

dezvolta programe de „educatori de la egal la egal” în fiecare din acestea pentru a oferi 

posibilitatea implicării active a tinerilor în viaţa comunităţii luînd parte la diverse evenimente, 

acţiuni regizate şi desfăşurate de ei.  

Adolescenţii învaţă luarea deciziilor atunci când sunt încurajaţi să-şi asume 

responsabilităţi. Adolescenţii pot fi implicaţi ca membri ai grupului de iniţiativă sau ai grupului 

de cercetare în analiza nevoilor proprii. Când adolescenţii sunt încurajaţi să reflecteze asupra 

situaţiei lor şi să identifice lucrurile care trebuie schimbate, aşteptările lor de asistenţă cresc, iar 

ei se implică mai mult în soluţionarea propriilor probleme. Astfel ar fi salutabil dacă în fiecare 

centru ar fi dezvoltat un program de voluntariat, ținând cont că în Republica Moldova a fost 

aprobată şi Legea Voluntariatului care vine să susţină tinerii ce se implică în activităţi de 

voluntariat. Voluntariatul este o componenta fundamentala a societăţii. El însuflețește cele mai 

nobile aspirații ale omenirii - pacea, libertatea, oportunitatea, siguranța şi justiția pentru toate 

persoanele. Prin intermediul serviciilor de voluntariat tinerii au şansa de a se cunoaşte mai bine, 

de a beneficia de ajutorul specialiştilor, de a afla care le sunt capacităţile, ce le place şi ce ar 

                                                 
1 Biroul naţional de statistică, www.statistica.md  

http://www.statistica.md/
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vrea să realizeze. Voluntariatul - la nivel individual sau de grup - reprezintă o modalitate prin 

care: 

• pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui şi de 

ataşamentul faţă de aproape; 

• tinerii pot să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile de membri ai comunităţii. 

Cu ajutorul acestor programe, tinerii pot influenţa comunitatea în care trăiesc. 

 

Conceptul ghidului 

Ghidul a apărut la iniţiativa organizaţiei non-guvernamentale “Copii în dificultate” şi a 

Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului cu suportul financiar şi tehnic al  

UNICEF, care au dorit să ofere tuturor celor care lucrează cu copii, o resursă cu cele mai 

relevante informaţii despre dezvoltarea unui program de „educatori de la egal la egal” cît şi 

implementare unor noi tipuri de activităţi destinate grupurilor de copii şi tineri beneficiari ai 

centrelor comunitare.  

Acest suport informațional se adresează pedagogilor ce activează în centrele comunitare 

care doresc să-şi îmbunătăţească abilităţile, cunoştinţele şi comportamentele de disciplinare în 

dezvoltarea unor noi activităţi şi programe destinate tinerilor din comunitate. 

Ghidul este structurat pe patru capitole care descriu principalele etape de dezvoltare a 

unui program de educatori de la egal la egal, metodele de implementare a activităţilor cu tinerii 

din cadrul centrelor comunitare. În primul Capitol sunt prezentate particularităţile de vîrstă al 

adolescenţilor, beneficiari al centrelor comunitare cît şi etapele de dezvoltare a unui program 

de educatori de la egal la egal. În acest capitol pedagogii sunt ghidaţi pe paşi cum să pună bazele 

unui astfel de program ţinînd cont de standardele educaţiei de la egal la egal cît şi implicării 

tinerilor în dezvoltarea serviciilor centrelor. Capitolul II, descrie pe larg rolul educaţiei non-

formale în activităţile cu tinerii şi aplicarea practică a teorii învăţării experienţiale şi învăţării 

sociale în modelarea noilor comportamente. Capitolul III, Aspecte metodologice ale procesului 

educaţional la adolescenţi prezintă pedagogilor cît şi educatorilor de la egal la egal deja formaţi 

metode interactive pentru desfăşurarea activităţilor practice cu tinerii, referindu-se la structura 

şi evaluarea procesului formativ. Capitolul IV, Activităţi practice destinate în cadrul 

programului educatorilor de la egal la egal evidenţiază cîteva tipuri de activităţi ce pot fi 

dezvoltate în cadrul centrelor pentru a implica tinerii din comunitate şi a le permite să dezvolte 

noi comportamente şi practici pentru a se simţi utili şi motivaţi în a susţine tinerii ce se află în 

situaţie de risc. 

Sperăm că suportul informaţional să îşi dovedească utilitatea şi să contribuie la creșterea 

accesului tinerilor la serviciile complexe ale centrelor comunitare. 
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1.1 Scopul educaţiei de la egal la egal 

 

Educaţia de la egal la egal a început să fie 

folosită în Anglia în secolele XVIII şi XIX de 

către Andrew Bell, care a introdus-o în şcoli 

supraaglomerate, unde elevii mai mari îi ajutau 

pe cei mai mici să înveţe să citească şi să scrie. 

Evident, scopul principal al acestei învăţări între 

semeni era acela de a economisi bani;  în 1804 

Joseph Lancaster a înfiinţat o şcoală cu 700 

elevi. În 

acest 

context, predarea este încredinţată unui „tutore”, care 

coordonează activităţile de învăţare într-o sală mare, în care 

intrau chiar şi 100 de studenţi. În ciuda atacurilor 

conservatorilor, care blamau metodele netradiţionale ale lui 

Lancaster, învăţarea de la egal la egal s-a răspândit în 

întreaga Europă şi a avut un mare succes.  În ciuda acestor 

notaţii istorice, observăm existenţa unei descendenţe 

directe a educaţiei  de la egal la egal din educaţie reciprocă, 

care are ca idee ajutorului reciproc între semeni, ceea ce nu 

este o descoperire recentă. Istoric vorbind, acest gen de 

program a început să fie dezvoltat în cadrul programelor 

pentru prevenirea HIV/SIDA. Persoanele implicate în 

procesul de instruire a semenilor despre HIV/SIDA , erau 

încurajaţi să utilizeze cele mai originale şi ingenioase 

metode de transmitere a informației. 

 Educația de la egal la egal poate fi folosită cu diferite categorii de populație şi grupuri 

de vârstă pentru mai multe scopuri. Cam toată educația (și ce se scrie despre ea) se clădește pe 

presupoziția că cineva mai „mare” îl învață pe cineva mai „mic”, că experiența se transmite 

doar între două persoane situate la distanță experiențială și cronologică, că 

numai un matur îl poate forma pe un tânăr. S-a neglijat mult timp ceea ce simțul 

comun o știa dintotdeauna: că mai învățăm şi unii de la alții, că de multe ori pe 

această cale se pot învăța conduite unice și cu adevărat necesare pentru persoane, că educația 

standard nu mai face față complexității lumii în care trăim ba, mai mult, aceasta îmbie la 

autoritarism, la conformism, la plictiseală. Sub aspect conceptual și teoretic, educația de la egal 

la egal apare ca o noutate, ea exersându-se metodic de câteva decenii, chiar dacă rudimente ale 

acesteia le identificăm în educația secolului al XIX-lea (prin sistemul monitorizatului – elevii 

mai mari și mai bine pregătiți îndrumându-i pe cei mai mici). Din punct de vedere procesual, 

într-o modalitate difuză și nereflectată, educația de la egal la egal se face de când lumea.  

Abordările de tipul educaţiei de la egal la egal oferă numeroase avantaje atât 

programelor, publicului ţintă, cât şi comunităţilor în general. Practica a demonstrat că programele 

bine concepute şi bine implementate pot contribui într-o foarte mare măsură la îmbunătăţirea 

           Educaţia de la egal  

la egal este un proces în 

cadrul căruia un grup de 

persoane bine instruite şi 

motivate desfăşoară activităţi 

educaţionale cu semenii lor, 

unul la unul sau în grupuri 

mici. Aceste activităţi au 

drept scop informarea şi 

dezvoltarea abilităţilor la 

tineri.  

Educatorul de la egal 

la egal este o persoană ce 

aparţine aceluiaşi grup social 

ca şi altă persoană sau grup. 

Grupul poate fi bazat pe 

vârstă, sex, ocupaţie, statut 

etc. 
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cunoştinţelor, atitudinilor şi deprinderilor tinerilor în diverse domenii de activitate. Există însă 

variaţii foarte mari în ceea ce priveşte calitatea educaţiei de la egal la egal realizate. Se întâmplă 

destul de frecvent ca programele să fie denumite 'programe de educaţie de la egal la egal'2, dar 

de fapt ele să nu realizeze decât activităţi de outreach. Chiar şi în cazul în care sunt bine 

concepute, programele se confruntă uneori cu mari probleme în implementare. Educatorii de la 

egal la egal uneori înţeleg greşit cuprinsul şi limitele activităţilor . În lucrarea „Educaţie de la 

egal la egal – Prevenirea comportamentelor de risc la copii şi tineri”, sunt prezentate câteva 

argumente pentru care educatorii, părinții și alți factori educaționali este bine să încurajeze 

educația de la egal la egal, ca un complement  a ceea ce se întâmplă și în alte situații de învățare.  

1. Învățarea între semeni este un cadru mai natural de transmitere a unor experiențe. Ea 

fructifică ceea ce individul achiziționează spontan, difuz, informal, și nu sub presiunea 

instituționalizată, prescrisă, formalizată. Ni se pare de bun augur faptul că în cazul educației de 

la egal la egal este valorizată învățarea experiențială, activă, personalizată, autoedificatoare într-

un context în acer metodele educaţionale (ale centrului,  ale profesorului…) mai persistă încă. 

2. O astfel de metodologie dă satisfacție subiectului învățării, care se pune în valoare, 

își atribuie funcții pe care școala (încă) nu este în stare să le întrețină. Cel care dă își confirmă 

valoarea prin faptul că ceea ce deține este important și merită transmis și altora. Tânărul devine 

mai activ și mai responsabil în ceea ce privește primirea sau cedarea unor conduite deja 

exersate, ratificate subiectiv.  

3. În situația învățării de la egal la egal se pun în raport experiențe simetrice, se creează 

o rezonanță și o altfel de empatie spirituală decât cea gestionată de profesor. Oricât de 

experimentat ar fi maturul, el nu poate „coborî” la nivelul novicelui decât prin reamintiri sau 

reprezentări induse de manualele de psihologie școlară (prin prototipuri și modele mai mult 

abstracte, decât reale).  

4. Metodologia de tip educaţie de la egal la egal dă satisfacție unor conținuturi 

consonante, de care sunt interesați tinerii; cu cest prilej,  ei se afiliază unor orizonturi valorice 

decantate de chiar perimetrul existenței lor, pe care maturii, de multe ori, le refuză sau sunt în 

disonanță (un anumit gen de muzică, aspirații personale sau profesionale). 

5. Un atare context generează un orizont al împărtășirii și al îmbogățirii reciproce. 

Subiectul în cauză (fie ca dă, fie că primește) se simte important, crede că ceea tranzacționează 

este „opera” lui, că oferă sau primește dezinteresat, fără nici o constrângere, supraveghere, 

aprobare.  

6. Comunicare eficientă, adică abilitatea de ne exprima în diferite situaţii.  

7. Eficienţă personală, ce reprezintă capacitatea de a organiza o serie de acţiuni şi de a 

face faţă situaţiilor noi.  

8. Eficacitate colectivă, ce constă în convingerile împărtăşite de către un grup privind 

capacitatea de a atinge obiective comune. 

Pentru adolescenţi, contextul social de acest tip este o parte esenţială a construcţiei 

identităţii personale. O relaţie bună în cadrul grupului de egal la egal ajută la rezolvarea 

sarcinilor specifice acestei vârste. În plus, programul EEE permite furnizarea de cunoștințe și 

                                                 
2 Liviu Adrian Măgurianu, Adela Serea: “Educaţie de la egal la egal – Prevenirea comportamentelor de risc la 

copii şi tineri”,  
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abilități în cadrul diverselor  grupuri stigmatizate (minorități etnice, persoanele care folosesc 

droguri, copii din familii vulnerabile, potenţialii migranţi, etc.).  

Din acest motiv, acest ghid îşi propune să sprijine dezvoltarea relaţiilor bune între 

semeni. Modelul stabilit are scopul de a preveni abandonul şcolar prematur, delicvenţa, 

abuzurile între semeni prin dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi implicarea cît mai activă a 

tinerilor în viaţa comunităţii. 
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1.2 Tipurile de servicii educaţionale oferite de către Centrele Comunitare 

 

Centru Comunitar pentru copii şi tineri este o instituţie extrașcolară care contribuie la 

educarea şi acordarea asistenţei sociale copiilor şi familiilor din comunitate, coordonând 

activitatea sa cu familia, şcoala şi instituţiile de învățământ complementar, ONG-uri, cu alte 

instituţii publice - teritoriale3. 

Centrele comunitare sunt servicii publice aflate în subordinea Direcţiei Generale pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului, ce au fost create cu scopul de a asigura copiilor şi tinerilor  

posibilitatea de dezvoltare personală. Obiectivul de activitate al Centrelor Comunitare îl 

constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe, activităţi profesionale, servicii 

specializate de protejare a copiilor şi tinerilor, familiilor, grupurilor şi comunităţilor cu 

probleme speciale aflate în dificultate şi cu un grad de risc social. 

Centrele sunt orientate atât pe copii, cât şi pe adulţi, unde copiii pot beneficia de un 

mediu dezvoltativ adecvat pentru etapa lor de dezvoltare în care se confruntă cu o serie de 

probleme de ordin personal dar şi în relaţie cu adulţii, iar părinţii au posibilitatea să observe şi 

să practice modele de interacţiune dintre adult şi copil împreună cu pedagogii care le oferă toată 

asistenţa necesară.  

Centrele oferă un spectru flexibil de servicii care satisfac necesităţile copiilor şi tinerilor 

până la 21 ani (prioritar copii şi tinerii din familii social-vulnerabile). Serviciile prestate în 

cadrul Centrelor comunitare se bazează pe următoarele principii: 

• sunt flexibile – bazate pe comunitate şi prestate în cadrul comunităţii; 

• implică familiile ca parteneri esenţiali care joacă un rol important în planificarea şi 

prestarea serviciilor, în deosebi în cazul copiilor în situaţie de risc; 

• se bazează pe familie, sunt orientate pe necesităţile adolescenţilor şi pornesc de la 

punctele lui forte; 

• sunt accesibile tuturor, fiind amplasate în medii diverse şi utilizând optimal resursele 

publice şi comunitare; 

• se axează pe prevenirea primară, intervenţia 

rapidă şi consolidarea capacităţilor copiilor şi 

familiilor de a se ajuta pe sine însuşi; 

• sunt complexe, prestând un spectru larg de 

servicii; 

• sunt flexibile (ajustabile) – odată cu sporirea 

flexibilităţii vine şi responsabilitatea mai mare pentru atingerea rezultatelor, în conformitate cu 

scopurile propuse şi cu lecţiile învăţate pe parcurs; 

La moment în cadrul Centrelor Comunitare activează 2 pedagogi ( 1 pedagog responsabil 

pentru lucrul educativ şi un pedagog responsabil de lucru educativ, socio-educativ, profilactic). 

Activitatea acestora este una foarte complexă începând de la activitate de atragere a copiilor în 

cadrul centrelor, întocmirea anchetelor sociale pentru a examinarea condiţiile de trai a copiilor 

până la şedinţe de lucru cu părinţii, activităţi informative etc.  

                                                 
3 Regulamentul Centrului comunitar pentru copii şi tineri 

  Centrul de zi – serviciu oferit de 

Centru, în cadrul căruia 

persoanele aflate în situaţie de risc 

(copii, tineri), aflate în familie, 

primesc în timpul zilei asistenţă 

calificată şi complexă; 
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Dintre activităţile de bază desfăşurate la moment în cadrul Centrelor sunt: 

1. Activităţi social-profilactice 

 Şedinţe operative  la DPDC 

 Prestarea serviciilor sociale Familiilor în 

dificultate 

 Seminare la nivel de sector etc. 

2. Activităţi instructiv-educative 

 Programe artistice ( lecţii de lectură, 

discuţii etc.) 

3. Activităţi cultural-educative, sportive, acţiuni 

de caritate 

 Sărbători generice de Anul Nou, 

Crăciun, 8 Martie etc. 

 Concursuri, expoziţii 

 Excursii 

 Cercuri sportive ( şah şi dame, tenis de 

masă etc.) 

 Prin intermediul Centrelor Comunitare adolescenţii pot să beneficieze de timp liber şi 

oportunităţile de participare în activităţile sus numite. Adolescenţii învaţă luarea deciziilor 

atunci când sunt încurajaţi să-şi asume responsabilităţi. Adolescenţii sunt implicaţi ca membri 

ai grupului de iniţiativă sau ai grupului de cercetare în analiza nevoilor proprii. Când 

adolescenţii sunt încurajaţi să reflecteze asupra situaţiei lor şi să identifice lucrurile care trebuie 

schimbate, aşteptările lor de asistenţă cresc, iar ei se implică mai mult în soluţionarea propriilor 

probleme. Astfel crearea unei echipe de educatori de la egal la egal ar facilita şi susţine 

dezvoltarea activităţilor în cadrul Centrelor şi totodată ar susţine tinerii care se adresează la 

Centru pentru a beneficia de un mediu prietenos tinerilor.  

Serviciile prietenoase pot fi prestate atât în cadrul Centrului, cât şi în afara lui, prin 

dezvoltarea programelor şi intervenţiilor orientate către tinerii vulnerabili şi cei aflaţi în situaţii 

de risc sporit (servicii stradale).  

Activitatea oricărui Centru se bazează pe situaţia reală a tinerilor şi răspunde provocărilor 

şi dificultăţilor cu care aceştia se lovesc. Tineri sunt persoane active care au propriile necesităţi 

şi interese, iar prestatorii de servicii au misiunea de a le asigura drepturile prin dezvoltarea 

serviciilor care  să răspundă acestor nevoi.  
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1.3. Standarde pentru dezvoltarea unui program de educaţie de la egal   

       la egal în cadrul Centrelor Comunitare 

 

Activitatea programelor de educatori de la egal la egal are mai bine de 10 ani,  de cînd este 

implementată în cadrul diverselor ONG-uri sau Organizaţii Internaţionale. Din păcate pînă la 

moment nu au fost realizate careva studii privind rezultatele acestor programe, standardele în 

baza cărora  au fost elaborate aceste programe, însă se cunoaşte mai mult de utilitatea şi 

rezultatele activităţilor desfăşurate de educatorii de la egal la egal. Totuşi în ţările care au 

adoptat aceste programe s-au realizat sute de evaluări ale programelor de educaţie de la egal la 

egal, deşi nu multe dintre ele s-au bazat pe un model riguros de cercetare sau pe colectarea unor 

date prin care să se monitorizeze atât rezultatele comportamentale cât şi cele biologice. Studiile 

care au fost gândite mai riguros au ajuns la concluzia că programele de educaţie de la egal la 

egal contribuie la4: 

 Creşterea nivelului de cunoştinţe, 

 Implicarea activă a tinerilor în cadrul diverselor activităţi desfăşurate de educatorii de 

la egal la egal, 

  Creşterea numărului de cazuri în care se apelează la serviciile specialiştilor, în 

dependenţă de subiectele abordate în activităţi (ex. pentru subiectul „metode de 

contraceptie moderne” – apelarea la serviciile prestate de ONG-urile în domeniu, 

privind oferirea serviciilor de consultanţă şi asistenţă tinerilor; consilierea celor care au 

intenţia de a întreține primul contact sexual etc.) 

 Învăţarea unor noi competenţe, abilităţi, 

 

Din toate aceste motive, este important ca programele să investească timp şi energie 

pentru a determina dacă educaţia de la egal la egal constituie într-adevăr abordarea adecvată 

pentru un anumit public, pentru atingerea anumitor scopuri şi obiective sau transmiterea 

anumitor mesaje. Deşi s-a manifestat o oarecare reticenţă cu privire la faptul că, prin stabilirea 

unor standarde, se poate descuraja creativitatea sau se poate ajunge la generarea unor modele 

tip de educaţie de la egal la egal, cei mai mulţi sunt de acord că avantajele care rezultă din 

definirea unor standarde atârnă mai greu decât dezavantajele. Acest lucru este cu atât mai 

adevărat dacă aplicarea standardelor se face într-o manieră flexibilă şi adaptată la realităţile 

contextului şi mediului în care se desfăşoară un program. 

În cele ce urmează prezentăm câteva dintre avantajele majore ale utilizării standardelor în cadrul 

programelor de educaţie de la egal la egal. În rezumat, standardele pot asigura: 

■ Un consens între gândirea specialiştilor şi experienţa verificată în practică. Aceste 

standarde pentru educaţia de la egal la egal au fost elaborate de o serie de specialişti în domeniul 

acestui tip de educaţie, donatori, manageri, formatori, evaluatori şi educatori de la egal la egal. 

Un astfel de document de consens le poate fi util celor care demarează sau îmbunătăţesc un 

program de educaţie de la egal la egal, deoarece el oferă o imagine obiectivă a ceea ce este 

practic, util şi verificat. 

                                                 
4 Fondul ONU pentru Populaţie „Standarde pentru programele de educaţia de la egal la egal” 
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■ Un cadru pentru asigurarea calităţii. Prin respectarea standardelor minime, managerii 

pot asigura calitatea în toate etapele elaborării, implementării şi evaluării programului. 

  Standardele sunt utile în etapa de planificare; ele sunt de asemenea importante şi pe 

parcursul desfăşurării programului, când apar unele probleme şi se impune realizarea unor 

ajustări de ordin practic. În situaţia ideală, standardele generale vor fi adaptate de diferite 

programe de educaţie de la egal la egal la propriile nevoi şi la realităţile mediului social şi juridic 

în care se desfăşoară. Această adaptare trebuie să se întâmple în mod deschis, cu implicarea 

tuturor factorilor cheie interesaţi. 

Astfel că propunem un set de standarde tip care sunt utilizate pe larg în crearea şi 

menţinerea unui program de educatori de la egal la egal. Acest model poate fi implementat şi 

în cadrul Centrelor comunitare care urmează să creeze astfel de programe. 

 

Lista standardelor pentru dezvoltarea unui program de educatori de la egal la egal: 

 

1. Planificare unui program EEE 

a) Se mobilizează principalii factori interesaţi – implicarea şcolii, grupuri de tineri, conducerea 

din sectorul civil pentru susţinerea programului. 

b) Se asigură participarea activă a tinerilor. 

c) Se precizează obiectivele generale ale programului 

d) Se identifică grupul ţintă şi nevoile acestora ( în cazul centrelor comunitare aceştia sunt copii 

şi adolescenţii în situaţie de risc) 

e) Se identifică resursele disponibile pentru desfăşurarea activităţilor în cadrul programului 

f) Se elaborează un plan de activitate 

g) Se elaborează un plan de monitorizare şi evaluare 

h) Se realizează coordonarea şi se stabilesc legăturile cu alte programe. 

 

2. Recrutarea şi menţinerea educatorilor de la egal la egal 

a) Se identifică sursele şi canalele pentru recrutarea educatorilor de la egal la egal. 

b) Se decid criteriile pentru selecţionarea educatorilor de la egal la egal. 

c) Se stabilesc cerinţe clare. 

d)  Se stabileşte o metodologie standardizată şi transparentă de intervievare şi selecţie a 

candidaţilor.  

e) Se fundamentează cerinţele faţă de educatori de la egal la egal. 

f) Se stabilesc mijloacele pentru realizarea comunicării continue, inclusiv cele pentru feedback. 

g) Se instituie un sistem de premii şi recompense. 

h) Se instituie mecanisme de îndrumare şi mentoring. 

i)Se asigură oportunităţi pentru o mai mare implicare 

 

3. Instruirea şi asistenţa educatorilor 

a) Se vor atrage formatori calificaţi care sunt bine pregătiţi pentru a instrui educatorii. 

b) Se optează pentru o curriculă de formare de calitate. 

c) Se structurează agenda şi se alocă timpul în aşa fel încât să se satisfacă nevoile de formare.  

e) Se asigura materiale necesare pentru instruire şi pentru studiul individual. 
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f) Se folosesc abordări interactive, participatorii şi de dezvoltare a deprinderilor. 

g) Se aplică instrumente şi metode de evaluare a formării şi a participanţilor la formare. 

h) Se discută aspectele etice. 

 

4. Management şi Control 

 

a) Se asigură conformitatea cu standardele programului. 

b) Se asigură competenţa tehnică a echipei de conducere. 

c) Se definesc şi se respectă cerinţele de calitate faţă de activităţile din cadrul programului. 

d) Se instituie un sistem eficace de administrarea resurselor umane şi financiare. 

e) Se instituie un proces transparent de luare a deciziilor. 

f) Se instituie un mecanism de participare a tinerilor la luarea deciziilor. 

g) Se promovează cooperarea şi construirea unor reţele între Centrele comunitare. 

h) Se întocmesc planuri de durabilitate. 

 

5. Monitorizare şi evaluarea programului de educatori de la egal la egal 

 

a) Se stabilesc obiective clare şi relevante. 

b) Se stabilesc o serie de indicatori funcţionali relevanţi.  

c) De la bun început, în planul de activitate se include şi un plan de M & E. 

d) Se elaborează instrumente de monitorizare şi un sistem de măsurare. 

e) Se creează mijloace pentru participarea tinerilor la planificarea şi aplicarea în practică a 

procesului de monitorizare şi evaluare. 

f) Se asigură buna pregătire a educatorilor de la egal la egal. 

g) Se consolidează permanent motivaţia şi conduita etică. 

h). Se gestionează dinamica de grup şi se încurajează construirea unei echipe. 

i) Se împarte răspunderea cu educatorii de la egal la egal. 

 

Pentru a se putea asigura utilizarea standardelor, acestea trebuie să fie diseminate pe 

scară largă în rândul personalului care lucrează în cadrul programelor, al educatorilor de la egal 

la egal, precum şi al partenerilor acestora. Toţi cei care participă la planificarea, implementarea 

şi evaluarea unui program de educaţie de la egal la egal trebuie să cunoască şi să susţină 

standardele. Este bine de asemenea ca standardele convenite să fie date publicităţii, 

demonstrându-se astfel că programele respectă un set de standarde acceptate în domeniul 

educaţiei de la egal la egal, iar aceste standarde sunt aplicate în practică. 
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2.  Particularităţile de vârstă ale adolescenţilor 
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2.1 Profilul adolescenţilor implicaţi în activităţi de învăţare în 

cadrul Centrelor Comunitare 

 

Adolescenţa este vârsta schimbărilor rapide şi dramatice. Aceste schimbări se văd în felul 

în care adolescenţii se comportă, îşi exprimă sentimentele şi emoţiile sau interacţionează cu 

prietenii, colegii, membrii familiei. Cei care trec pragul acestei perioade sunt nu de puţine ori 

priviţi ca şi cum ar fi membrii unei cu totul alte specii! Adolescenţii sunt “ciudaţi”, diferiţi, 

străini atât de copii cât şi de adulţi. Pentru unii autori adolescenţa reprezintă o perioadă distinctă 

de viaţă, un stadiu de dezvoltare care poate fi clar diferenţiat de restul vieţii. Pentru alţii însă 

este doar o zonă de graniţă, un fel de teritoriu al nimănui, un “tunel” în care copiii dispar, pentru 

ca să “iasă” la lumină la celălalt capăt peste câţiva ani, ca veritabili adulţi.  

De fapt, indiferent cât de critică este trecerea de pragul acestei vârste, ea presupune cu 

necesitate rezolvarea unor “probleme de dezvoltare”, care fac posibilă apariţia nu doar biologică 

ci şi psihologică a viitorului adult: 

 dobândirea independenţei de părinţi;  

 adaptarea la propria maturizare sexuală; 

 stabilirea unor relaţii de cooperare şi de lucru cu alte persoane, fără însă a fi dominat 

de acestea; 

 decizia şi pregătirea pentru o anumită vocaţie; 

 dezvoltarea unei filosofii de viaţă, a unor credinţe morale şi standarde morale; 

această filosofie de viaţă va da ordine şi consistenţă deciziilor multiple şi acţiunilor pe care 

individul le are de realizat într-o lume diversă şi în schimbare; 

 dobândirea unui sentiment al identităţii. 

Etape ale adolescenţei5 

Deşi tentaţia de a trata “adolescentul tipic” este foarte mare, există totuşi o semnificativă 

diferenţă în ceea ce priveşte personalitatea şi interesele fiecărui adolescent. Deoarece însă 

problemele care apar în dezvoltare sunt într-o mare măsură similare, se poate vorbi despre existenţa 

unor anumite substadii ale adolescenţei. 

a) Adolescenţa timpurie (pubertatea) (12-14 ani) 

Nevoia de independenţă 

 Lupta cu sentimentul de identitate 

 Labilitate emoţională 

 Capacităţi sporite de exprimare verbală a propriei persoane 

 Exprimare mai facilă a sentimentelor prin acţiune decât prin cuvinte  

 Importanţă crescândă acordată prietenilor  

 Atenţie redusă acordată părinţilor, cu accese ocazionale de obrăznicie  

                                                 
5 Adriana Băban, coordonator, „Consilierea educaţională”, Ghid metodologic pentru orele de diregenţie şi 

consiliere 



 
 

Ghid metodologic pentru activităţi de la egal la egal 
 

21 

 

 

 Realizarea faptului că părinţii nu sunt perfecţi; identificarea erorilor acestora 

 Căutarea unor noi modele pe lângă părinţi 

 Tendinţa de regresie, în momente de criză, la comportamente infantile 

  Influenţă sporită a grupului de prieteni (interese, îmbrăcăminte) 

Interese profesionale 

 Preponderent interese pentru viitorul apropiat şi pentru prezent 

 Abilitate sporită de muncă susţinută  

Sexualitate 

 Avantaj al fetelor 

 Prieteni de acelaşi sex, activităţi de grup cu aceştia 

 Timiditate 

 Nevoie de intimitate 

 Experimentarea propriului corp (autostimulare) 

 Întrebări în legătură cu propria sexualitate 

Etică şi autocontrol 

 Testarea regulilor şi a limitelor 

 Experimentare ocazională cu a fumatului, consumului de alcool, droguri 

b) Adolescenţa de mijloc (14-17 ani) 

 

Nevoia de independenţă 

 Implicare a propriei persoane, alternând între expectanţe nerealist de înalte şi un 

concept de sine rudimentar 

 Nemulţumire legată de interferenţa părinţilor cu propria independenţă 

 Preocupări excesive în legătură cu propriul corp 

 Sentimentul de “ciudăţenie” în legătură cu sine şi cu propriul corp 

 Părere proastă despre părinţi, “investiţie” emoţională redusă în aceştia 

 Efort de stabilire a unor noi prietenii 

 Accent sporit pe noul grup de prieteni, cu identitatea de grup definite prin selectivitate, 

superioritate şi competitivitate 

 Perioade de tristeţe, care însoţesc “pierderea psihologică” a părinţilor 

 Autoanaliză amplificată, uneori sub forma unui jurnal  

Interese profesionale 

 Interese intelectuale mai pronunţate 

 Unele energii sexuale şi agresive direcţionate înspre interese creative  

Sexualitate 

 Preocupări legate de atractivitatea sexuală 

 Relaţii pasagere 

 Sentimente de tandreţe dar şi de teamă faţă desexul opus 

 Sentimente de dragoste şi pasiune  
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Etică şi autocontrol 

 

 Dezvoltarea idealurilor şi selecţia modelelor de rol  

 Mult mai consistentă evidenţiere a “sârguinciozităţii” 

 Capacitate sporită de fixare a scopurilor 

 Interes pentru problemele morale 

 

c) Adolescenţa târzie (17-19 ani) 

Nevoia de independenţă 

 Identitate fermă 

 Capacitate de amânare a recompenselor 

 Simţ al umorului mult mai dezvoltat 

 Interese stabile 

 Mai mare stabilitate emoţională 

 Capacitate de a lua decizii independente 

 Capacitatea de a face compromisuri 

 Mândria pentru propria muncă 

 încredere în sine 

 Preocupare mai mare pentru ceilalţi  

 

Interese profesionale 

 Deprinderi de muncă mai bine definite 

 Nivel sporit de preocupare pentru viitor 

  

Sexualitate 

 Preocupări pentru relaţii mai stabile 

 Identitate sexuală clarificată 

 Capacitate pentru relaţii tandre şi senzuale  

 

Etică şi autocontrol 

 Capacitate de introspecţie şi autoanaliză 

 Accent pe demnitatea personală şi stima de sine 

 Capacitatea de fixare a unor scopuri şi de urmărire a acestora 

 Acceptarea instituţiilor sociale şi a tradiţiilor culturale 

 Autoreglarea stimei de sine 

Aceste repere sunt doar orientative, adolescenţii nesuprapunându-se peste acest portret 

robot decât într-o oarecare măsură. Comportamentele şi sentimente descrise sunt însă 

considerate normale pentru fiecare dintre cele trei stadia. Problemele mentale şi emoţionale 

care pot interfera cu aceste stadii normale de dezvoltare se rezolvă de cele mai multe ori de 

la sine. 
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Adolescenţa atipică  

Există o serie de indicatori ai faptului că un adolescent anume a trecut limitele uzualei 

“crize” a vârstei şi intră deja în tipare atipice, problematice: 

 suspendare, exmatriculare sau scădere spectaculoasă în performanţa şcolară; 

 agresare verbală a celorlalţi, crize de furie; 

 apartenenţa la un grup sau o “gaşcă” necorespunzătoare; 

 pierderea interesului pentru vechile activităţi care îi produceau plăcere, pentru sporturi 

sau alte hobbiuri; 

 probleme cu legea; 

 depresie, izolare; 

 tentative de manipulare a adulţilor; 

 lipsă de motivaţie; 

 minciuni frecvente, lipsă de onestitate, furt;  

 promiscuitate sexuală;  

 idei suicidare;  

 consum curent sau doar “experimental” de alcool şi droguri; 

 

A.  Dezvoltarea fizică şi maturizarea fiziologică 

  Atât băieţii cât şi fetele traversează schimbări fiziologice dramatice. Are loc o creştere 

explozivă în înălţime, greutate, şi o dezvoltare semnificativă a musculaturii şi scheletului. 

 Organele reproductive se dezvoltă şi se maturizează la rândul lor. 

 Apar caracterele sexuale secundare. 

 Schimbările fizice şi modificările bruşte ale înfăţişării afectează conceptul de sine şi 

personalitatea.  

 Efectele unei maturizări prea rapide sau, dimpotrivă, prea lente îşi pun amprenta asupra 

adolescentului, dar de obicei se “sting” la maturitate. 

 

B.  Dezvoltarea cognitivă 

 Mulţi adolescenţi ating stadiul 

piagetian al operaţiilor formale, 

caracterizat prin capacitatea de gândire 

abstractă.  

 Adolescenţii pot face raţionamente 

ipotetico-deductive, pot aborda mult 

mai flexibil diferitele probleme şi pot 

testa ipoteze. 

 Deşi a fost depăşit egocentrimul 

specific copilului mai mic, adolescentul 

manifestă totuşi anumite tendinţe 

egocentrice, care se manifestă în 

relaţiile cu autoritatea, în centrarea 

excesivă pe sine, în conştientizarea foarte “acută” a propriei persoane. 

Conform datelor Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii: 

> 67% dintre adolescenţii cu vârsta mai 

mică de 15 ani au consumat alcool în 

cantităţi mari de cel puţin două ori; 

> Între 16-19 ani un adolescent îşi 

injectează pentru prima oară 

droguri; droguri;  

> 70% dintre adolescenţi au fumat 

înainte de 15 ani; 

> 4% dintre adolescenţii cu vârste 

cuprinse între 12-17 ani fac depresie, 

asociată cu riscul de suicid (a treia cauză a 

decesului în adolescenţă). 
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C.   Dezvoltarea socială şi dezvoltarea personalităţii 

 

- Una din sarcinile majore ale adolescenţei o reprezintă formarea unei identităţi personale, 

înţelegerea propriei persoane drept o entitate distinctă de toţi ceilalţi, dar în acelaşi timp 

coerentă de-a lungul diferitelor situaţii de viaţă.  

- Centrarea pe propria persoană, legată de modificările fizice care au loc în pubertate şi de 

descoperirea identităţii, poate pendula între narcisism şi ura pentru propria 

persoană/autodepreciere. Dacă există o discrepanţă prea mare între conceptul de sine şi sinele 

ideal, pot uşor apărea anxietatea şi hipersensibilitatea.  

- Anxietăţile legate de viitor pot duce la diverse strategii de autoapărare: 

 Izolare emoţională, care duce la pasivitate, apatie, cinism, scăderea nivelului de aspiraţii; 

  Negarea realităţii, cu retragerea din orice competiţie, “îmbolnăvirea” în perioade de 

examene, perioade de indecizie şi de refuz al problemelor stresante; 

  Fantasmare, vise cu ochii deschişi, pentru a compensa realitatea sau dimpotrivă, pentru a 

“suferi” ca un veritabil erou neînţeles, o victimă a propriului curaj; 

  Raţionalizare, de tipul “strugurilor prea acri”. 

 

- Prieteniile devin mult mai intime; se dezvoltă relaţii apropiate şi cu persoane de sex opus. 

- Presiunile grupului de prieteni sunt foarte puternice şi în cazuri extreme duc la acte antisociale. 

- Sexualitatea influenţează masiv dezvoltarea identităţii adolescenţilor. Către sfârşitul 

adolescenţei se consideră că opţiunile sexuale sunt deja clarificate şi stabile. Nu există însă o 

regulă generală în această privinţă.  

- “Încărcătura” emoţională a vârstei poate duce la stări anxioase şi depresive, concretizate într-

o incidenţă crescută a tulburărilor comportamentului alimentar, a consumului de droguri, a 

tentativelor suicidare. 

Adolescenţa este o perioadă tensionată, cu trăiri puternice, frămîntări interne pentru 

îndeplinirea aspirațiilor şi teama de eşec în realizarea scopurilor. De aceea, adolescenții au 

nevoie să fie îndrumați şi sprijiniți în a-şi forma un ideal de viață şi a-şi definitiva judecăţile 

morale. Adolescenţa reprezintă însă în același timp şi vârsta la care imaginaţia, puterea de 

creație şi perspicacitatea ating forme maxime. De aici rezultă şi necesitatea luării în considerare 

a problemelor adolescenţilor din interiorul lor şi nu de pe poziţia exigenţelor existente în 

tinereţea adulţilor, invocată adesea de către aceştia în comunicarea cu adolescenţii. 
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2.2 Aplicarea educaţiei de la egal la egal în râdul adolescenţilor beneficiari ai 

Centrelor Comunitare 

Educatorii de la egal la egal 

sunt persoane care au aceeaşi vârstă, 

împărtășesc aceleaşi interese şi se 

implică în activităţi similare. Este 

normal pentru adolescenți de a 

dezvolta relații puternice de grup  de 

la egal la egal. Și pentru cei mai 

mulţi, este o experiență pozitivă, 

care se întinde pe mulţi ani înainte. 

În adolescență, semenii se ajută 

reciproc, iar ceea ce se întâmplă cu 

ei și îi poate ajuta să se simtă bine şi 

informaţi. Acest sprijin este vital 

pentru trecerea cu succes a unui maturităţi împlinite. 

Educaţia de la egal la egal este procesul prin care tinerii învaţă de la tineri. Educator de 

la egal la egal poate fi oricine (chiar şi un adolescent) care învaţă de la prietenii săi şi transmite 

cunoştinţele sale grupului de semeni. Educatori de la egal la egal sînt de aceeași vîrstă cu 

participanţii, au acelaşi stil de viaţă, cultură, etc. Educaţia de la egal la egal este una dintre cele 

mai eficiente metode de transmitere a informaţiilor importante şi sensibile, precum sexualitatea, 

la adolescenţi. Pentru că oamenii au tendinţa să fie mai receptivi la persoane cu care au lucruri 

în comun, sunt mai atenţi, mai deschişi şi asimilează mai bine informaţiile prezentate de un 

educator cu care împărtăşesc anumite caracteristici (vârsta, mediu, statut social, religie etc.). În 

cazul adolescenţilor, cea mai importantă caracteristică este cea a vârstei. De aceea, activităţile 

de educaţie sexuală sunt conduse tot de adolescenţi, pregătiţi de specialişti în acest scop.  

Tinerii găsesc experienţa de a fi educator de la egal la egal provocatoare, interesantă, 

responsabilă şi plăcută. Iată de ce este binevenit ca în cadrul Centrelor Comunitare să se creeze 

grupe de educatori de la egal la egal care să activeze pe parcursul unui sau mai mulţi ani, şi să 

desfăşoare diverse activităţi interactive şi informative cu adolescenţii, tinerii care sunt 

beneficiari ai acestor centre. De exemplu, educatorul de la egal la egal ar putea să vorbească 

unui prieten despre modul sănătos de viaţă, consecinţele fumatului, drepturile omului etc. şi să-

i înveţe cum ar putea să le pună în practică. Să devină acel exemplu demn de urmat şi de ce nu 

să trezească interesul tinerilor de a fi parte a echipei de educatori pe viitor. 

Aplicarea educaţie de la egal la egal în rîndul tinerilor a fost recunoscută ca o metodă 

eficientă în promovarea unui comportament de viaţă sănătos. De ce? În general oamenii au 

tendinţa să se comporte ca şi semenii lor. Acest principiu se referă şi la tineri. Este mult mai 

probabil ca ei vor asculta o informaţie venită de la cei de-o vîrstă cu ei decît de la adulţi. Pentru 

mulţi tineri, semenii sînt acei care le influenţează valorile şi comportamentul. Educatorul 

asigură un mediu neformal de comunicare în tipul trainingului. El comunică la egal cu toţi 

participanţii, este la fel ca şi ceilalţi, este parte a grupului. 
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Exemple de bune Practici de aplicare a educaţiei de la egal la egal 

Reţeaua de Tineri Educatori de la egal la egal Y-PEER Moldova 

Cine sunt? 

Y-PEER, Reţeaua de Tineri Educatori de 

la Egal la Egal, reprezintă o rețea de tineri 

activi: Educatori de la Egal la Egal, 

formatori și promotori ai sănătății sexual-

reproductive. Rețeaua activează în 

Moldova și în toată lumea cu scopul 

educatorilor de a dezvolta semenilor 

cunoştinţe, atitudini, deprinderi utile de 

viaţă şi de a-i convinge să îşi protejeze 

propria sănătate cu toată responsabilitatea. 

Y-PEER Moldova este o rețea de tineri educatori de la egal la egal activi în Chișinău și 14 

raioane din Moldova (Briceni, Drochia, Dondușeni, Edineț, Fălești, Ungheni, Orhei, Nisporeni, 

Călărași, Ialoveni, Hîncești, Leova, Vulcanești, Cimișlia), ianuarie 2014.  

În Republica Moldova, rețeaua Y-PEER a fost creată în Septembrie 2004, la inițiativa UNFPA. 

Programul Y-PEER ca metodă inovativă de instruire, a fost aprobat de Ministerul Educației. La 

momentul actual exista mai bine de 100 de tineri educatori de la egal la egal, care se implică cu 

dedicație în activitățile organizate. 

Grupul ţintă: 

Semenii - tinerii cu vârsta cuprinsă între 12-24 ani. 

Cum activează Y-PEER? 

Y-PEER este o metoda eficientă şi efectivă în promovarea participării 

tinerilor la soluţionarea problemelor legate de sănătatea şi drepturile lor 

sexual reproductive. Y-PEER se bazează pe comunicarea 

interpersonală pe parcursul întîlnirilor, ședințelor, comunicării 

electronice precum web site-urile, etc. Tehnici foarte variate și 

complexe sunt utilizate la toate nivelurile de formare cît și lucrul cu 

beneficiarii. Precum educația de la egal la egal bazată pe     tehnici de 

teatru social care este o metodă răspîndită larg și utilizată în rețea. 

Ce oportunităţi oferă Y-PEER tinerilor implicaţi: 

 Instruiri aprofundate în domeniul sănătăţii reproductive, prevenirii HIV-SIDA şi 

educaţiei pentru sănătate;   
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 Cunoştinţe şi abilităţi în domeniul practicării teatrului social pentru a transmite mesaje 

referitor la un mod de viaţă sănătos;   

 Participarea la tabere de vară şi Campania „Pro-Sănătatea” pentru instruirea altor tineri; 

 Participarea la emisiunea radiofonică săptămânală „Forţa Junimii” la Radio Moldova 

pentru promovarea unui mod sănătos de viaţă; 

 Publicarea articolelor în buletinul electronic „Fără Tabu"; 

 Posibilitatea de a participa la Festivalul naţional de teatru social care va avea loc la 

sfârşitul anului 2014; 

 Posibilităţi de participare la instruiri internaţionale în sănătatea reproductivă şi metode 

de transmitere a informaţiei de la egal la egal; 

 Suport logistic şi financiar pentru organizarea activităţilor de informare / sensibilizare 

la nivel local; 

 Posibilitatea de învăţare la distanţă utilizând resurse electronice de învăţare precum 

CyberPEER; 

 Posibilitatea de a se implica în activităţi de voluntariat. 

Activitățile Y-PEER Moldova sunt focusate pe: 

1.      Dezvoltarea profesională a membrilor: 

         Instruiri în domeniul teatrului social, 

         Instruiri în domeniul comunicări și oratoriei, 

         Instruiri în domeniul sănătăți sexual-reproductive,  

         Instruiri pe Convenția Privind Drepturile Copiilor, 

         Ședințe bi-lunare de planificare și raportare, 

2.      Lucru cu beneficiarii: 

         Sesiuni informative în școli, tabere de vară și centre comunitare, 

         Activități stradale,  

         Prezentări de Teatru Social, 

3.      Activități de advocacy: 

         Festivalul Național de Teatru Social 

 

Pentru mai multe detalii contactaţi www.ypeer.md 

http://www.ypeer.md/
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Programul educatorilor de la egal la egal al Centrului Internaţional „La 

Strada” 

Cine sunt ? 

Activitatea de educatori 

de la egal la egal în cadrul 

Centrul International 

pentru Protecţia şi 

Promovarea Drepturilor 

Femeii „La Strada” 

datează din noiembrie 

2003. Misiunea echipei 

de educatori este de a 

contribui activ la 

realizarea scopului 

principal al Centrului 

Internaţional „La Strada” – protecţia şi promovarea drepturilor şi intereselor legale ale 

grupurilor vulnerabile la toate nivelele – individual, legislativ şi executiv – în special în rândul 

tinerilor. 

  Scopurile şi obiectivele 

 Recrutarea, instruirea, antrenarea, coordonarea şi recunoaşterea voluntarilor. 

 Dezvoltarea voluntariatului ca una dintre resursele ce ar satisface nevoile societăţii. 

 Participarea la/şi oferirea anumitor servicii prestate de Centrul Internaţional „La Strada” 

pentru comunitate. 

 Sensibilizarea tinerilor şi a comunităţii asupra unor fenomene ce comportă anumite 

riscuri pentru viaţa şi sănătatea persoanei, pentru morala societăţii. 

 Aprecierea muncii voluntarului şi oferirea oportunităţilor de creştere personală şi 

profesională. 

Activităţile desfăşurate  

Programul educatorilor de la egal la egal dezvoltat in cadrul organizaţiei “La Strada”  se implică 

pe 3 direcţii de activitate : 

1. Prevenirea Traficului de fiinţe umane - începând cu 2004 şi pînă în prezent acest subiect 

este unul prioritar programului de educatori,  care participa cu mult entuziasm la diverse 

activităţi destinate tinerilor, la care prezintă serviciile existente în cadrul organizaţiei de care 

pot beneficia în caz de necesitate (ex. telefonul Liniei Fierbinţi 0800 77777 -apel gratuit de pe 

întreg teritoriul R. Moldova) . 
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 2. Prevenirea Violenţei în familie/ Dezvoltarea relaţiilor armonioase – odată cu lansarea 

Telefonului de Încredere pentru femei 080088008,  programul educatorilor de la egal la egal şi-

au extins aria de activitate prin realizarea diverselor activităţi informative pentru elevi. 

Grupul ţintă al acestor activităţi sunt tinerii din clasele liceale, colegii, universităţi. Pe parcursul 

activităţilor cu tinerii lectorii prezintă principalele forme de violenţă, propun pentru discuţie 

diverse situaţii pentru a identifica împreună cu tinerii primele semnale de violenţă ce se pot 

întîlni în perioada curtării. 

3. Exploatarea Sexuală Comercială a Copiilor – este cea de a treia direcţie de activitate în 

cadrul cărora educatorii se implică cu mult profesionalism pentru a informa copii despre 

formele de exploatare sexuală comercială cît şi metodele de recrutare. 

 Ca parte componentă a acestei direcţii este şi subiectul de „Promovare a siguranţei copiilor în 

mediul online” care a fost dezvoltată prin crearea unui portal informativ www.siguronline.md 

lansat in ianuarie 2013, conceput să informeze şi să promoveze utilizarea sigură a Internetului 

de către copii cu sprijinul şi implicarea specialiştilor, părinţilor şi profesorilor. 

In cadrul celor 3 domenii, educatorii sunt antrenaţi în următoarele activităţi: 

1. Activităţi de informare 

 Seminare de informare a tinerilor 

 Mese rotunde 

 Prezentări de film 

2. Activităţi de sensibilizare 

 Târgul locurilor de muncă 

 Distribuirea materialelor în cadrul campaniilor de sensibilizare a populaţiei 

 Flash mob-uri 

3. Activităţi de promovare 

 Buletinul Voluntarului 

 Târgurile ONG-urilor 

 Reţelele Sociale 

 

Sursa: http://voluntari.lastrada.md/  

 

  

http://siguronline.md/
http://voluntari.lastrada.md/
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3. Etapele de dezvoltare ale programului de educatori 

de la egal la egal 
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3.1 Planificarea şi dezvoltarea programelor de educatori de la egal la egal în 

cadrul Centrelor Comunitare 

 

Ideea creării unui program de educatori de la egal la egal  a venit ca necesitate privind 

informarea şi educarea tinerilor privind educaţia sexuală şi prevenirea HIV Sida, dovedindu-se 

ulterior a fi o metoda foarte eficientă pentru acest domeniu de activitate. Educatorii  de la egal 

la egal care au fost implicaţi în aceste programe erau tineri care aparțineau unui grup, dintr-un 

mediu specific, cum ar fi școală, universitate, armată, închisoare, cluburi sportive, gașcă fiind 

instruiți pentru a educa alți membri ai aceluiași grup. În programele de sănătate sexuală și 

reproductivă, educatorii au fost  instruiți pentru a oferi informații cu privire la aceste probleme 

cu semenilor lor, mergându-se pe ideea că majoritatea tinerilor preferă să primească mult mai 

uşor informaţia de la persoane de aceeaşi vârstă, același grup decât de la adulți. 

  Crearea unui program de educatori de la egal la egal în cadrul Centrelor Comunitare ar facilita 

prezenţa cât mai multor tineri în cadrul activităţilor desfăşurate, ar spori dorinţa de a fi utili şi 

activi în comunitate şi de ce nu ar ajuta adolescenţii care se confruntă cu anumite probleme 

(dependenţă alcool, fumat, fuga de acasă etc.) să găsească suport şi ajutor din partea 

educatorilor. 

Acest capitol nu este destinat  pentru educatori de la egal la egal, ci mai degrabă este 

destinat pentru responsabilii din partea Centrului Comunitar care planifică crearea unui astfel 

de program pentru tineri sau speră să integreze educația la egal la egal într-un proiect existent.   

 Identificarea domeniilor/ariilor de implicare a educatorilor în cadrul 

instituţie trebuie realizată atât pe baza activităţilor care sunt deja în derulare, cât şi în baza noilor 

proiecte de activităţi care urmează să înceapă. Această etapă este absolut necesară, deoarece 

trebuie să ştim: De ce avem nevoie de un PEEE? Care sunt domeniile în care aceștia se vor  

implica? De câţi educatori am avea  nevoie? Cine va fi responsabil de instruirea şi implicare 

acestora în cadrul activităţilor Centrului? Pentru a afla răspuns la aceste întrebări, se va merge 

pe următorilor paşi: 

        Pasul 1: alocaţi timp pentru a reflecta asupra viziunii, valorilor şi obiectivelor instituţiei;  

        Pasul 2: realizaţi o anchetă la nivelul centrului (conducere, angajaţi, beneficiarii centrului, 

părinţii copiilor ce frecventează centrul): 

- Stabiliţi întrebările care vă pot ajuta să identificaţi domeniile în care implicarea 

educatorilor ar ajuta la atingerea obiectivelor şi la implicarea activă a tinerilor; 

- Repartizaţi spre completare chestionare şi formulare de investigaţie întregului 

personal al instituţiei pentru a determina ariile în care este nevoie de educatori. 

Anexa 1. vă prezintă un model de chestionar care poate fi folosit în această etapă; 

- Contactaţi, discutaţi, copiii şi  personalul instituţiei pentru a înţelege care sunt 

adevăratele nevoi de un PEEE; 

- Rezumaţi rezultatele investigaţiilor şi expuneţi-le în cadrul unei şedinţe / întâlniri 

cu personalul; vorbiţi despre modul în care vă propuneţi să acţionaţi în mod 

concret; 
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Pasul 3: alegeţi modalitatea de implicare a educatorilor în instituţie. Şi nu în ultimul 

rînd determinaţi cine vor fi aceşti educatori. 

Deși tinerii sunt adesea priviţi ca un grup omogen, ei sunt un grup divers, cu nevoi 

diferite.  Există o serie de factori care vor influența nevoile tinerilor, precum și cele mai bune 

strategii pentru a ajunge la ele, inclusiv: 

• Sex (masculin sau feminin) 

• Vârsta (10-14, 15-19, 20-24 ani) 

• Nivelul de educație (primar, secundar, universitar) 

• Gradul de ocupare de lucru și situația 

• Orientarea sexuală (homosexual, lesbiana, transgender, bisexual, intersexed) 

• Activitatea sexuala si copii existente 

• Rezidenţa (urban sau rural) 

• situație de viață (copiii străzii, situație de uz casnic) 

• Starea civilă (căsătorit, singur) 

• Alți factori (handicap fizic, statutul HIV, a consumului de droguri, sexul comercial) 

Printre acestea, vârsta este deosebit de important să se definească, deoarece diferite 

grupe de vârstă va trebui să fie atins prin diferite metode, mesaje și servicii care sunt adecvate 

pentru nevoile lor specifice. 

 Atragerea tinerii în cadrul programul educatori de la egal la egal, este un element 

destul de important care merită a fi discutat înainte de a recruta grupul. Tinerii care decid să se 

ofere voluntari pentru a fi educatori pot face acest lucru din motive altruiste. Cu toate acestea, 

acordarea unor facilităţi pentru ei ne va oferi posibilitatea să le menţinem interesul de a activa, 

va crește participarea lor, şi îi vom sensibiliza prin sentimentul de responsabilitate pentru acest 

program. De exemplu, ca stimulent ar putea fi un tricou sau rucsac acestea vor ajuta pe tineri să 

se identifice cu proiectul și să le dea un sentiment de apartenență; alte stimulente, cum ar fi 

alimente, ceai și de transport, va asigura participarea continuă. În cazul în care bugetul alocat 

pentru funcţionarea Centrelor Comunitare nu prevede asemenea lucruri, coordonatorul de 

program ar trebui să specifice ca pe viitor acestea să fie incluse în buget. Responsabilii din 

cadrul Centrului ar trebui să decidă ce tipuri de stimulente sunt adecvate și acceptabile, în 

conformitate cu sugestiile și nevoile tinerilor înșiși. Ca motivare pentru tineri ar putea servi: 

 Motivare profesională 

 

• Posibilitatea de a întâlni și de a socializa cu alți tineri  

• Posibilitatea de a recruta și instrui noi educatori de la egal la egal 

• Participarea la şedinţe, seminare care se desfăşoară în cadrul Centrului 

• Scrisori de recomandare  

• Participarea la o rețea de educatori de la egal la egal regional  

• Participarea în cadrul Festivalului voluntarilor  

• Oportunitate pentru mass-media prin scriere de articole, mediatizare în ziarele şcolare 
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 Motivare personală  

• Identificarea elementelor (brelocuri, tricouri, chipiuri,)  

• Abonament la transport public 

• Certificate  

• Oportunitatea de dezvoltare personală și profesională  

• Recunoașterea de către comunitate și programul  

• Excursii pe teren  

• Activități recreative 

Unul dintre factorii de succes ai programului de educatorilor de la egal la egal este 

capacitatea Coordonatorului de a crea condiţii optime care să stimuleze educatorii şi dorinţa 

lor de a desfăşura activitatea respectivă. Crearea unui sentiment de apartenenţă la o echipă este 

cu siguranţă unul dintre elementele cheie care cresc eficienţa educatorilor. 

 Identificarea unui coordonator pentru PEEE, este un element foarte important în 

menţinerea şi buna funcţionare a programului. Acesta poate fi identificat în rîndul personalului 

care se află în permanenţă în centru sau în rîndul unor beneficiari activi (ex. un băiat sau o fată 

care este foarte activă, permanent vine cu idei interesante, implică colegii în diverse activităţi 

etc.). De preferat ca coordonatorul să fie o persoană care se află în permanenţă în Centru, 

instruiește educatorii şi îi ghidează în cadrul activităţilor. De asemenea este necesar ca 

coordonatorul să posede cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi pentru a putea realiza o sarcină dublă, 

şi anume nu doar să fie atent ca necesitatea de voluntari/educatori de la egal la egal a instituţiei 

să fie satisfăcută corespunzător, dar şi ca motivele, nevoile, aspiraţiile, cerinţele, abilităţile 

speciale şi unice, pentru care fiecare persoană a optat să devină voluntari sau educator , să fie 

satisfăcute. Coordonatorul PEEE trebuie să fie plin de entuziasm şi energie, să cunoască 

/instituţia şi să posede abilităţi de comunicare, trebuie să aibă o bună înţelegere asupra 

fenomenului de expansiune a sferei voluntariatului şi asupra diversificării resurselor 

comunitare, precum şi o perspectiva largă în ceea ce priveşte posibilităţile de implicare a 

educatorilor în cadrul activităţilor centrului, cât şi asupra a ceea ce poate instituţia să obţină din 

această colaborare. Nimeni nu trebuie să accepte acest post fără să înţeleagă exact cât de 

complex este acesta. Pentru a înţelege cât de complex este acest post, vom trece în revistă 

principalele sarcini/responsabilităţi ale Coordonatorului PEEE în subdiviziunea căruia pot să 

fie incluşi şi voluntarii centrului, şi anume: 

♦ Planificarea şi administrarea programului EEE; 

♦ Recrutarea educatorilor/voluntarilor; 

♦ Selecţia educatorilor/ voluntarilor; 

♦ Orientarea şi instruirea educatorilor/voluntarilor; 

♦ Supervizarea educatorilor; 

♦ Evaluarea voluntarilor şi a programului de educatori de la egal la egal; 

♦ Motivarea şi recunoaşterea meritelor voluntarilor; 

♦ Înregistrarea şi păstrarea datelor în activitatea de voluntariat; 

♦ Elaborarea rapoartelor privind activitatea de voluntariat; 

♦ Alte sarcini/responsabilităţi 

 

 Planul de acţiuni pentru programul EEE se realizează pornind de la analiza 

nevoilor şi obiectivelor programului în baza celor identificate la etapa de chestionare, astfel că 

în planului vor fi menţionate următoarele momente: 
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1. Definirea misiunii şi stabilirea obiectivelor programului 

De exemplu la această etapă se poate organiza o sesiune de brainstorming pentru a identifica 

împreună cu coordonatorul şi echipa de educatori de la egal la egal: 

♦ Schimbarea pe care o dorim în cadrul centrului ca urmare a activităţilor realizate; 

♦ Problemele pe care ne propunem să le soluţionăm; 

♦ Evidenţierea grupului ţintă şi ariile de activităţi specifice destinate educatorilor de la egal 

la egal; 

2.  Realizarea fişelor de post pentru educatorii de la egal la egal 

3. Realizarea unei grile de activităţi săptămânale cu indicarea persoanei responsabile, 

ceea ce va facilita pregătirea educatorilor pentru activitate cît şi coordonatorul va avea timp 

pentru a pregăti cele necesare.  

De exemplu: model de agendă, fiecare individual poate să-şi ajusteze sau creeze propria 

agendă/plan în dependenţă de preferinţă. 

Nr. Tipul activităţii Durata Materiale 

necesare 

Persoana 

Responsabi

lă 

Luni 

6 octombrie 

1. Curs de limbă 

engleză 

 

2. Realizarea 

activităţii: Ce? 

Unde? Când? 

15:00 -15:50 

 

 

16:00- 17:30 

Tablă flipchart 

 

 

Birotică: 

Hîrtie, pixuri 

Romina 

Turchina 

 

 

Valeriu 

Nicolaescu 

Marţi 

7 octombrie 

Clubul de dezbateri 

Tematica: „Migraţia 

tinerilor peste 

hotare”  

15:30 – 16:30 - Valeriu 

Nicolaescu 

şi Cristina 

Codrenu 

Miercuri - - - - 

Joi     

Vineri     

 

4.  Implicarea educatorilor de la egal la egal în cadrul unor activităţi de durată, cum 

ar fi: 

- Pregătirea pentru festivalul „Jucăriilor de anul Nou”, este o activitate care poate să 

dureze o lună sau cîte săptămâni în cadrul căreia educatorii pot asista personalul centrului, 

- Festivalul colindelor, pregătirea tinerilor pentru festival etc. 

5. Evaluarea lunară a activităţilor planificate 

În cadrul acesteia coordonatorul realizează un raport de activitate pe program şi activităţile 

desfăşurate menționând greutăţile cu care sau confruntat, punctele bune pentru a putea evalua 

utilitatea activităţilor realizate sau identificarea unor altor noi. La sfârșitul lunii de asemenea se 

poate premia printr-o simplă menţiune la panou care a fost cel mai activ tînăr etc. 
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3.2 Recrutare şi instruirea educatorilor de la egal la egal 

 

Recrutarea este procesul prin care instituţia gazdă identifică, atrage şi invită cele mai 

potrivite persoane ale căror nevoi motivaţionale pot fi îndeplinite prin posturile oferite de 

aceasta în cazul nostru este funcţia de educator de la egal la egal. Principalele categorii de 

voluntari care ar trebui să se regăsească într-o instituţie gazdă care reflectă diversitatea în 

procesul de recrutare sunt: persoane cu dezabilități, tineri, vârstnicii, minorităţile etnice, 

persoanele fără ocupaţie. Dincolo de reflectarea structurii comunităţii, diversitatea în 

recrutarea voluntarilor contribuie la promovarea unei politici explicite de nediscriminare. 

În procesul de recrutare instituţia gazdă promovează beneficiile activităţilor sau ale 

programelor  pe care le derulează cu scopul de a determina oamenii să devină activi şi să 

se implice în aceste activităţi şi programe. Importanţa procesului de recrutare este subliniată 

şi prin implicarea în acest proces a tuturor celor care fac parte direct sau indirect din cadrul 

Centrului (de la conducerea şi angajaţii, până la voluntarii existenţi şi chiar beneficiarii 

programelor). 

Există multe modalități de a atrage interesul tinerilor în a deveni educatori de la egal 

la egal, la această etapă ar trebui să se realizeze o şedinţă tematică în cadrul căreia vor fi 

implicaţi toţi angajaţii.  

Principalele etape în procesul de recrutare sunt: 

 Focalizarea recrutării, 

 Stabilirea momentului recrutării-întocmirea calendarului activităţilor de recrutare; 

 Elaborarea mesajului care va fi transmis pentru recrutare; 

 Stabilirea tehnicilor de recrutare ce urmează să fie folosite. 

Tehnici de recrutare: 

 Anunţuri: 

1. Plasarea anunţurilor în licee, universităţi, colegii; 

2. Anunţuri apărute în internet, Buletine electronice. 

 Prezentarea organizaţiei şi a programelor sale de voluntariat în cadrul seminarelor, 

evenimentelor speciale, 

 Recrutarea unu-la-unu (beneficiarii existenţi implică un prieten, coleg în 

activităţile centrului). 

Mulți coordonatori de programe menţionează că de cele mai dese ori şi-a căutat în mod activ 

potențiali educatori, şi nu a aşteptat ca ei să răspundă la anunț plasat. Iată câteva din sugestiile 

Coordonatorilor implicaţi în astfel de programe:  

• Informarea tineri cu privire la program în cadrul şedinţelor realizate în cadrul instituţiilor de 

învăţămînt din sector.  
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• Implicarea profesorilor, directori de școli în identificarea de candidați din rândul elevilor lor.  

• Realizarea prezentărilor pentru tineri în cadrul altor evenimente ce se desfăşoară în cadrul 

Preturii sectorului, Cercuri de dans, etc. 

Următorul pas sunt instrumentele de selecţie care sunt folosite în cadrul organizaţiei: 

formularul de aplicaţie, recomandările, interviul.  

Formularele de aplicaţie sunt folosite ca primă etapă a procesului de selecţie a voluntarilor, 

informaţiile astfel colectate sunt folosite pentru orientarea către o activitate sau devine baza 

interviului de selecţie. În baza formularelor noi putem colecta informaţie specifică care ne va 

ajuta la structurarea interviului.  

Interviul de selecţie a voluntarilor este instrumentul prin care obţinem informaţii complete 

despre viitorii voluntari. În cadrul interviului sunt incluse întrebări menite să testeze aptitudini 

şi calităţi cerute pentru voluntari. Astfel în cadrul interviului individual coordonatorul de 

voluntari poartă discuţii libere cu posibilii voluntari, pe unul sau mai multe subiecte.  

Scopul interviului presupune schimburi de informaţii pe trei direcţii specifice: 

 informaţii pe care Centrul doreşte să le transmită voluntarului; 

 informaţii pe care Centrul doreşte să le afle despre educator/voluntar; 

 informaţii pe care educatorul/voluntarul doreşte să le afle despre Centru. 

După finisarea probei de interviu coordonatorul împreună cu managerul Centrului 

analizează formularele potenţialilor educatori pentru a lua decizia finală. Tinerii selectaţi, sunt 

contactaţi şi invitaţi să participe o sesiune de instruire ( în cadrul căreia vor acumula informaţie 

necesară pentru desfăşurarea activităţilor în care vor fi implicaţi).  
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Tabel: Etapele de Recrutare a Educatorilor de la egal la egal/ Voluntarilor în cadrul 

Centrelor Comunitare.

 

 

Fiind selectaţi, educatorii au nevoie să se familiarizeze cu sediul şi facilităţile oferite 

de instituţia gazdă, echipa deja existentă (angajaţi,voluntari, beneficiari) şi activităţile 

concrete ale acesteia. Activitatea prin care educatorii reuşesc să acumuleze cât mai multe 

informaţii legate de instituţia gazdă se numeşte sesiunea de orientare/instruire, sau 

sesiunea de bun venit. Scopul ei este de a stabili ceea ce se poate şi ce nu se poate face în 

Centru.  

Pasul 1 

Evaluarea nevoii 

de educatori de la 

egal la egal în 

Centru 

Pasul 2 

Studierea mişcării de 

voluntariat şi 

tendinţelor existente  

Planificarea Recrutării 

Pasul 3 

Focalizarea recrutării 

(alegerea grupului ţintă) 

 

Pasul 4 

Elaborarea procesului de 

recrutare 

Transmiterea 

mesajului 
Tehnicile  

de recrutare 

Resurse 

necesare 

Persoanele 

implicate 

Recrutarea efectivă a 

voluntarilor/educatorilor  
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De multe ori, însă, orientarea nu este suficientă pentru ca educatorii/voluntarii6 să îşi poată 

desfăşura eficient activitatea şi trebuie întregită cu un program complet de instruire pentru ca noul 

voluntar să acumuleze toate cunoştinţele şi abilităţile necesare activităţii de voluntariat. În cadrul 

acestui proces de orientare şi instruire a voluntarilor, Coordonatorul de Voluntari, are de îndeplinit 

următoarele sarcini: 

1. Organizarea sesiunii de instruire;  

Sesiunea de orientare trebuie inclusă neapărat în calendarul activităţilor. În cadrul 

implementării efective a sesiunii de orientare, trebuie luate în considerare următoarele 

aspecte: Cine se ocupă de susţinerea sesiunii de orientare? Ce trebuie să conţină agenda 

sesiunii? Ce materiale trebuie distribuite? 

Este bine ca sesiunea de orientare să fie condusă de Coordonatorul de Voluntari sau de o 

persoană care dispune de abilităţi de comunicare şi care cunoaşte foarte bine istoricul, 

misiunea, valorile instituţiei gazdă şi activităţile în care se pot implica voluntarii. 

Pentru o orientare eficientă trebuie stabilită cu claritate agenda sesiunii şi materialele care vor 

fi distribuite. Atunci când educatorii/voluntari intră în Centru oferiţi-le o primire călduroasă 

pentru a-i face să se simtă în largul lor. Iată câteva sugestii în acest sens: 

 Invitaţi toţi angajaţii Centrului şi voluntarii să participe la această întâlnire de orientare, 

astfel, educatorii vor înţelege că sunt „aşteptaţi” şi vor cunoaşte persoanele alături de care vor 

lucra; 

 Pregătiţi-le un pachet care să includă o scrisoare de bun venit de la conducerea instituţiei 

gazdă; 

 Ajutaţi educatorii să se clarifice în legătură cu toate aspectele legate de ceea ce va 

însemna munca lor în calitate de educatori de la egal la egal în cadrul Centrului; 

 Daţi dovadă de disponibilitate şi deschidere faţă de ei, pentru că au nevoie de răbdare şi 

sprijin pentru a se încadra în echipa deja existentă; 

 Încurajaţi educatorii/voluntarii să întrebe şi să îşi prezinte ideile echipei. 

Sesiunea de orientare trebuie adaptată şi îmbunătăţită în fiecare an pe baza observaţiilor şi 

sugestiilor venite din partea voluntarilor. 

2. Organizarea procesului de instruire: 

Toate locurile de muncă presupun anumite sarcini specifice, un anumit nivel de cunoştinţe şi 

abilităţi. Deoarece standardele de calitate care trebuie atinse de un angajat şi de un voluntar sunt 

aceleaşi, voluntarii trebuie instruiţi pentru a învăţa / a-şi dezvolta abilităţi specifice necesare (şi nu 

abilităţi generale). Faptul că am ales grupul potrivit nu înseamnă că ei nu au nevoie de un plus de 

informaţii care să le îmbunătăţească performanţa, care să îi dezvolte personal sau profesional şi 

mai ales să-l motiveze. 

                                                 
6 Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi 

activităţilor de voluntariat „Ghidul Coordonatorului de voluntari din Republica Moldova” 
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2.1 Pregătirea manualelor şi materialelor de training; 

Pentru ca sesiunea de instruire a educatorilor să fie eficientă şi să răspundă atât nevoilor 

Centrului, dar mai ales nevoilor /necesităţilor de instruire ale educatorilor 

(nevoilor/necesităţilor de deprinderi şi cunoştinţe) trebuie ca toate cursurile să fie în strânsă 

legătură cu poziţia ocupată şi să vizeze abilităţile specifice necesare. 

În funcţie de nevoile/necesităţile specifice ale Centrului, instruirea poate avea ca temă 

dezvoltarea unor abilităţi cu grade variabile de specificitate, respectiv generalitate, precum: 

 elaborarea de materiale; 

 asistenţa persoanelor cu care frecventează Centrul; 

 comunicarea (interpersonală, discurs public); 

 organizarea de evenimente, prezentări, programe; 

 abilităţi de supervizare; 

 organizarea diverselor cluburi tematice şi sărbători comune; 

 

2.2 Pregătirea şi organizarea sesiunii de instruire. 

Sesiunea de instruirea poate avea loc şi în cadrul Centrului astfel ca să nu necesite 

cheltuieli suplimentare. În cadrul pregătirii sesiunii de instruire un rol important îl are şi 

Coordonatorul programului care va pregăti minuţios toate cele necesare. 
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3.3 Monitorizarea şi evaluarea activităţilor desfăşurate de educatorii de la    

     egal la egal  

Ultimă etapă o reprezintă monitorizarea și evaluarea activităţilor realizate în cadrul 

programului de educatori de la egal la egal,  esențială pentru asigurarea desfîșurării programului  

în conformitate cu obiectivele propuse. De asemenea în cadrul acestei etape, se va demonstra 

necesitatea şi eficienţa programului asupra grupului-țintă.  

 Monitorizarea se concentrează pe activitățile. Ea ajută pentru a evalua dacă activitățile 

se desfășoară conform planului pentru a se asigura că programul este pe drumul cel bun pentru 

a atinge obiectivele. 

 Evaluarea se concentrează asupra rezultatelor programului de educație la egal la egal. 

Aceasta urmărește să măsoare dacă obiectivele au fost atinse. 

Monitorizarea face mai mult decât pur şi simplu să privească la realizarea proiectului7. 

Scopul ei este să consemneze progresul proiectului, să ofere managerului informaţiile necesare 

pentru luarea deciziilor. Credibilitatea rezultatelor depinde într-o mare măsură de modul în care 

este realizată monitorizarea. 

Iată câteva principii, care servesc drept „standarde minime de 

calitate” pentru monitorizare: 

 Monitorizarea eficientă se orientează la rezultate. Ea 

examinează „ce merge bine” şi „ce nu progresează”. 

Aceste lucruri sunt înregistrate, se fac recomandări, se iau 

decizii şi se acţionează. 

 Monitorizarea eficientă se face în rezultatul unor vizite 

periodice pentru a verifica şi a valida progresul. Sunt 

binevenite întrunirile dedicate progresului, imaginii în 

ansamblu şi de consemnare a problemelor. 

 Analiza periodică a rapoartelor proiectelor este un alt standard minim pentru o bună 

monitorizare. 

 Monitorizarea beneficiază în urma aplicării metodelor participative, necesare acolo 

unde progresul nu poate fi apreciat fără informaţii despre activitatea partenerilor. 

 Parte a unei monitorizări eficiente este generarea activă a lecţiilor învăţate, 

adaptarea strategiilor şi evitarea greşelilor din trecut. 

Activitatea educatorului de la egal la egal începe odată cu sesiunile practice de instruire. 

De acum încolo, coordonatorul/ supervizorul  va monitoriza acţiunile lui şi îl va motiva 

pentru a-i susţine entuziasmul. Coordonatorul va modera activitatea educatorilor în echipă, 

pentru a asigura menţinerea unui mediu prietenos, fără conflicte, astfel încât obiectivele de 

lucru să fie îndeplinite la timp şi calitativ. 

                                                 
7 CNRT, UNICEF „Ghid Implementarea Standarde Centre de tineret” 

Supervizarea este 

procesul continuu de 

monitorizare a 

eficienţei unei 

persoane în realizarea 

unei sarcini. Unul 

dintre instrumentele 

principale - 

oferirea de feed-back 

formal şi informal. 
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Veţi observa că nu vor fi necesare întâlniri săptămânale de supervizare cu fiecare 

educator, fiind suficiente şedinţe de o oră, organizate o dată sau de două ori pe lună. Dacă 

în cadrul Centrului vor fi implicaţi  voluntari şi educatori de la egal la egal, va trebui să 

găsiţi alte modalităţi de monitorizare, de exemplu, şedinţele de supervizare în grup. In 

acelaşi timp, fiţi mereu alături de ei atunci când ei au nevoie de comunicare, pentru a discuta 

problemele curente.  Întâlnirile de supervizare contribuie la: 

• construirea unei relaţii bazate pe încredere şi interes faţă de personalitatea educatorului, 

voluntarului; 

• discutarea progreselor înregistrate; 

• stabilirea şi monitorizarea obiectivelor; 

• soluţionarea unor probleme; 

• acordarea de sprijin pentru educatori ca răspuns la solicitările lui; 

• oferirea unor oportunităţi de a influenţa/dezvolta serviciile oferite de Centru. 

Pentru  o monitorizare eficientă a activităţii educatorilor de la egal la egal, este utilă 

introducerea unui registru de evidenţă lunară, în care vor fi notate toate acţiunile pe care ei le 

desfăşoară. Monitorizarea este marcată cu întâlniri prestabilite la intervale regulate (o şedinţă 

de aproximativ o oră, o dată sau de două ori pe lună) cu educatorii pentru a discuta 

performanţele din perioada anterioară. Subiectele discutate şi deciziile luate se notează într-un 

proces-verbal. Ceea ce este foarte important in cadrul monitorizării ca la final fiecare educatori 

să primească feed-back, acest fapt îi va permite educatorului să-şi îmbunătăţească sau dezvolte 

abilităţile de lucru cu adolescenţii.  Tot odată persoană implicată în monitorizare trebuie să 

atragă atenţia şi la grupul tinerilor ce asistă în activitate pentru a putea oferi recomandări cît mai 

concrete educatorului ce realizează activitatea. 

 Spre deosebire de monitorizare, evaluarea este procesul prin care se determină rezultatele 

programului, dacă obiectivele propus iniţial au fost atinse. Este important de remarcat faptul că 

programele de la egal la egal vor avea probabil succese pe două niveluri: pe educatori înșiși și 

faţă de beneficiari. Cu toate acestea, din moment ce scopul principal al programelor de educație 

la egal la egal este de a crea o schimbare în cadrul grupului de adolescenţi, este important ca 

evaluarea să se concentreze în primul rând pe schimbarea atitudinii beneficiarilor şi implicarea 

lor în activităţile desfăşurate. 

Evaluarea programului educatorilor de la egal la egal se face pe trei dimensiuni: 

 Contextul/mediul pentru a înţelege mai bine ce s-a întâmplat şi de ce, nevoile şi 

specificul grupului ţintă (culturale, economice, sociale, demografice etc.) putând stimula 

sau obstrucţiona implementarea activităţilor; 

 Procesul de implementare pentru a înţelege ce funcţionează şi ce nu funcţionează 

bine (evidenţiază punctele slabe care trebuie schimbate) şi a permite schimbarea şi 

adaptarea metodelor de acţiune pe parcursul activităţi pentru a evita finalizarea proiectului 

fără atingerea obiectivelor; 

 Rezultatele finale pentru a evidenţia gradul de atingere a obiectivelor şi permite 

identificarea rezultatelor neaşteptate/ neprevăzute iniţial. 
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Notă: Echipa înseamnă sinergie, un climat de încredere reciprocă, puterea de a munci împreună, 

dar şi de a se relaxa împreună, capacitatea de a-şi soluţiona propriile conflicte interne şi dedicare 

faţă de scopurile comune. 

 

Educatorii/voluntarii trebuie trataţi ca angajaţii, singura diferenţă dintre ei şi angajaţi este aceea că 

scutesc Centrul de cheltuiala unui salariu. Crearea de standarde diferite între angajaţi şi educatori 

va duce la instalarea unui climat nesănătos în cadrul Centrului. 

Evaluarea educatorilor  are ca scop prevenirea conflictelor şi a nereuşitelor. Deoarece pentru 

educator de la egal la egal, obţinerea de rezultate concrete este una dintre sursele de motivare, aceste 

evaluări vor documenta aceste rezultatele şi vor ilustra aportul important adus de către ei. 

Pentru a evalua munca şi performanţele individuale ale educatorilor trebuie să fie: 

 Dezvoltat un plan de evaluare periodică a progresului, reuşitelor, precum şi a punctelor mai 

slabe; 

 Instruirea angajaţilor să conducă evaluări periodice cu fiecare din educatorii cu care lucrează; 

 Instruirea pe baza fişei de post a unui sistem de auto-evaluare a educatorilor şi de evaluare 

a educatorilor  de către ei înșiși pentru a le crea deprinderi de a lucra profesionist; 

 Realizaţi chestionare TIP pe care educatorii să le completeze la finalul fiecărei activităţi; 

 Analizaţi fiecare raport de evaluare şi oferi-ţi un feedback individual sau colectiv legat 

de modul în care s-a realizat evaluarea şi de modul în care a decurs acest proces. 

Rezultatele evaluării trebuie folosite în special pentru îmbunătăţire a proceselor de instruire 

şi implicarea educatorilor . Pentru a descoperi eventualele probleme, este recomandat ca persoana 

care face evaluarea să conducă şi şedinţele de supervizare.  
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Capitolul II. Conceptul de învăţare non-formală raportat la 

programele de educaţie de la egal la egal 
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2.1 Rolul educaţiei nonformale în programele de la egal la egal 

Elevii, studenţii şi tinerii voluntari ori angajaţi în diverse ONG-uri sunt cei care 

beneficiază de proiectele de educaţie non-formală. Nevoile acestora de dezvoltare sunt diferite, 

iar abordarea educaţie non-formală este diferită pentru fiecare categorie. Tinerii sunt cei care 

au nevoie să se dezvolte armonios pe toate planurile - afectiv (gestionarea emoţiilor), spiritual, 

fizic (încurajarea sportului şi a unui stil de viaţă sănătos), social, intelectual, de caracter. 

Din punct de vedere social, tinerii ar trebui să înveţe cum să interacţioneze mai bine, să 

dobândească anumite abilităţi care să-i ajute în munca de echipă, în comunicare, managementul 

timpului. Se cunoaşte că acestea ar trebui îmbunătăţite şi dezvoltate permanent: relaţionarea cu 

ceilalţi (spre exemplu în comunicarea cu profesorii, tinerii trebuie să aibă curajul să ia iniţiativă, 

să știe cum să întrebe şi să discute cu profesorii), abilităţi de viaţă (comunicare, acceptarea 

celorlalţi, organizarea activităţilor, stabilirea obiectivelor, planificare pe termen lung, respectul 

faţă de ceilalţi, automotivare, orientarea spre acţiune)8. 

De asemenea, tinerii au nevoie să fie stimulaţi să-şi dezvolte gândirea critică 

(interpretarea experienţelor, competenţa de a evalua, reflexivitate, filtru personal), capacitatea 

de analiză argumentare, dezbatere, găsirea unor soluţii), creativitatea şi responsabilitate 

(autoresponsabilizarea). 

O altă categorie de nevoi identificată în rîndul tinerilor este legată de nevoia de practică, 

de a experimenta. Tinerii au nevoie să pună în practică informaţiile teoretice învăţate, ori chiar 

să se lovească de greutăţi şi să extragă singuri concluzii privind experienţele lor. De asemenea, 

se cunoaşte nevoia de ancorare în realitate a tinerilor şi nevoia unei educaţii cât mai bune în 

ceea ce priveşte aspectele financiare al vieţii, numărul de iniţiative de antreprenoriat fiind în 

număr destul de mic. Iată de ce ca un instrument de prezentare a informaţiilor tinerilor 

propunem ca educatorii de la egal la egal care vor fi implicaţi în activităţi să utilizeze cît mai 

des Educaţia non-formală. În literatura de specialitate, educaţia non-formală este reprezentată 

de activitățile educative organizate de alte instituţii decît şcoala - muzee, biblioteci, centre 

pentru copii etc.“9 şi se întemeiază pe recunoaşterea faptului că “un număr mare din 

experienţele de învăţare ale oamenilor s-au desfăşurat în afara sistemului de educaţie formală: 

la locul de muncă, în familie, în diferite organizaţii, centre şi biblioteci”. De exemplu, dacă un 

adolescent trece strada în grabă, nu la trecerea de pietoni şi este accidentat va  învăța că a doua 

oară trebuie să fie mai atent sau va fi un exemplu bun de învăţare pentru colegi.” 

Programele de la egal la egal care au ca grup ţintă adolescenţii menţionează că anume 

educaţia non-formală conţine acele “influenţe educative”, care au loc în afara clasei: puţin rigid, 

dar adesea cu acelaşi rezultat formativ ca şi educaţia şcolară sau formală..  Educaţia nonformală 

nu este obligatorie - pentru implicarea în activităţi educaţionale nonformale sunt esenţiale 

acceptul şi dorinţa de participare a adolescenților, în general acest format de educaţie este  

oportună şi centrată pe nevoile specifice ale individului. Faptul că implicarea în educaţia 

nonformală apelează la liberul arbitru şi voinţa participanţilor este un aspect esenţial pentru că 

                                                 
8 Fundaţia noi Orizonturi pentru copii şi comunitate „Cafeneaua publică 20 de minute pentru nonformal” 
9 Simona Velea, Ol. Istrate, Introducere în pedagogie. Note de curs ,2006 



45 

 
 

Ghid metodologic pentru activităţi de la egal la egal 
 

 

 

astfel oamenii se apropie de educaţia nonformală  şi pot fi cooptaţi ulterior. De asemenea, 

succesul este mai mare atunci când persoana vine în mod voluntar către educaţie, cu intenţia 

de a se dezvolta personal. Când ne referim la termenul de „învăţare”, prima imagine care ne 

vine în minte este cea a unei fiinţe umane. Totuşi, învăţarea nu se reduce doar la condiţia 

umană, ea fiind specifică întregii lumi vii, fiind în 

strânsă corelație cu fenomenul de adaptare. Mulți 

dintre teoreticienii ce se ocupă de studierea 

învăţării o definesc, chiar, ca fiind procesul prin 

care organismul se adaptează mediului 

înconjurător. În sens mai restrâns, şi aplicabil 

oamenilor, învăţarea este procesul prin care se 

organizează o activitate sistematică şi dirijată, 

care are drept scop asimilarea cunoştinţelor şi 

formarea personalităţii. Adolescentul este o 

fiinţă socială, rezultatele sale la învăţătura pot fi 

influențate, de către diferiți factori sociali. 

Printre aceștia se număra cei aflați în imediata sa 

apropiere (colegii, familia, profesorii, prietenii) 

cât şi de normele, tradițiile sau atitudinea 

grupului din care face parte. Un adolescent care 

se află în conflict cu ceilalți  are o șansă foarte 

mare să obţină rezultate slabe atît la învăţătură cît 

şi în relaţia cu cei din preajma sa, chiar daca 

exista doar un conflict în stare latenta la mijloc. 

Iată de ce în acest ghid v-om încerca să 

prezentăm educatorilor de la egal la egal două 

modele de învăţare care pot fi aplicate în cadrul 

activităţilor cu adolescenţii. Pe baza teoriilor ce 

guvernează Psihologia educației, putem deosebi 

mai multe tipuri de învăţare din partea copiilor, 

ce ii vor ajuta să îşi îmbunătăţească rezultatele școlare şi nu numai. Două dintre acestea, 

învăţarea vicariantă şi cea exerienţială, pot fi direct aplicate de către părinți, dar şi de educatorii 

de la egal la egal, în vederea ajutării celui mic în încercarea de a îşi rezolva problemele cu o 

materie sau de a îşi schimba un comportament nedorit. 

Educaţia non-formală trebuie să fie organică şi flexibilă. Nu trebuie impusă de sus în 

jos - pentru că metodele sunt construite pentru a răspunde la nevoi specifice, acestea trebuie 

să-şi găsească rostul acolo unde sunt puse în aplicare. Pentru ca acest lucru să se întâmple este 

nevoie de persoane cu disponibilitate reală, educatorii de la egal la egal având un rol extrem de 

important în transferul şi susţinerea metodelor nonformale. Aceştia ar trebui pregătiţi pentru 

facilitarea activităţilor de educaţie nonformală prin training-uri, workshop-uri şi în facultate. 

Caracteristici generale ale educaţiei 

non-formale: 
> maximizează procesul de învăţare 

minimalizând constrângerea specifică 

şcolii 

> oferă o utilitate practică imediată a  

cunoștințelor învăţate 

> cadru de învăţare şi conţinut lejer 

> folosește metode care stimulează 

implicarea şi participarea adolescenţilor 

> are o structura si o planificare 

flexibila 

> procesul învăţării este opțional/ 

facultativ şi este orientat spre participant 

> se bazează pe experienţa 

adolescentului 

> evaluarea în cadrul educației 

nonformale este realizata de cel care 

învaţă 

> autoritatea este aleasa de către 

membrii grupului, nu este impusa 

> stimulează formarea relațiilor 

interumane informale (relaţia lucrători 

de tineret - participant nu este 

formalizată) 
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2.2  Conceptul de învăţare experienţială 

" Lucrurile pe care trebuie să le învățăm înainte să le facem, le învățăm făcându-le"10  Aristotel 

Învățarea experiențială este învățarea care are loc în urma reflecției asupra a ceea ce 

se face, ceea ce se află în contradicție cu învățatul "pe de rost" sau învățarea didactică.  

Învățarea experiențială este înrudită cu educația experiențială, învățarea prin acțiune, prin 

aventură, prin liberul arbitru, prin cooperare și prin serviciu în folosul comunității. Deși există 

conexiuni și puncte comune între toate aceste teorii ale educației, acestea nu trebuie confundate 

având înțelesuri diferite. Învățarea experiențială pune accentul pe procesul de învățare 

individual.  

Educaţia prin experienţă reprezintă „o filosofie şi metodologie în care educatorii 

intenţionat stimulează participanţii la procesul de învăţare cu experienţe directe şi procese de 

reflecţie concentrate pe experienţe pentru a creşte nivelul de cunoştinţe, a dezvolta aptitudini şi 

a clarifica valori în rândul participanţilor la procesul educaţional” („What is Experiential 

Education?”, Association for Experiential Education). 

Un exemplu: al învățării experiențiale este mersul la Muzeul Naţional de Etnografie şi 

Istorie Naturală, unde adolescenţii  învăță prin observare și interacțiunea cu realitatea, prin 

prezentarea directă a speciilor de animale, păsări, cultura noastră sau tradiţiile, portul etc. și nu 

prin lectura despre cultura românească sau speciile de păsări migratoare etc.  

Astfel, se fac descoperiri și experimente cu cunoștințe obținute direct, de prima mână, 

în loc să audă sau să citească despre experiența unor alte persoane sau lucruri. În facultăți, 

oportunitățile de voluntariat în cadrul unui ONG sau centru de tineret pe domeniul de interes al 

studentului, sunt exemple relevante de învățare experiențială valoroasă care contribuie în mod 

semnificativ la înțelegerea globală a mediului real. Iată de ce încurajăm ca în cadrul Centrelor 

Comunitare să existe un program de voluntariat care să permită tinerilor să desfăşoare practica 

universitară dar şi să se implice activ în lucru cu adolescenţii care vizitează Centrul 

prezentându-le diverse lucruri interesante vârstei lor. 

Conform piramidei  învăţării (fig. mai jos), cea mai eficientă învăţare apare atunci când 

sunt folosite metodele de educaţie experienţială. Metodele pedagogice utilizate în cadrul 

programelor de educatori de la egal la egal  sunt educaţia prin serviciu în folosul comunităţii 

(service learning) şi educaţia prin aventură (adventure education). 

                                                 
10 Bynum, W. F. and Porter, R. (eds) (2005) Oxford Dictionary of Scientific Quotations. Oxford University Press 
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Tinerii beneficiari ai programelor de educaţie de la egal la egal participă activ la procesul 

de învăţare. Abordarea pedagogică  este una practică, prin care tineri se implică în activităţi, 

discuţii de grup şi pun în practică la activitatea următoare ceea ce au învăţat în cadrul activităţii 

anterioare.  

           Ciclul învăţării prin experienţă (v. figura de mai jos) descrie cel mai bine procesul de 

învăţare practicat în activităţile educaţionale în cadrul Centrelor Comunitare aplicate de către 

educatorii de la egal la egal. Ciclul de învăţare experienţială integrează următoarele 4 etape 

(după DAVID A. KOLB) 

 

 

  

 

 

 

1. Experienţă concretă11  

                                                 
11  Iosif Moldovanu, Claudia Coadă, Daniela Platon, Cezar Gavriliuc, Elena Racu, Ludmila Mazîlu, Deprinderi 

de viaţă, Ghidul profesorului, editura ARC 
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Educatorul de la egal la egal are sarcina de a prezenta adolescenţilor activitatea şi cum va fi 

ea desfăşurată. 

Participanţii vor fi implicaţi în cadrul activităţi prin metode şi tehnici interactive ( joc pe roluri, 

studii de caz, dezbateri etc.). 

1. Observaţii reflexive cu privire la experienţe. 

Educatorul de la egal la egal are rolul de moderator al discuţiilor dintre participanţi  

Participanţii îşi împărtăşesc emoţiile, sentimentele principalele obstacole întîlnite. 

2. Generalizări ca urmare a experienţei trăite şi a observaţiilor pe marginea acesteia . 

Educatorul de la egal la egal evidenţiază asemănările şi deosebirile, rezumă. 

Participanţii formulează concluzii şi stabilesc lucrurile pe care le-ar face altfel dacă ar fi în 

situaţia să repete procesul. 

3. Transfer/Experimentare activă utilizând concepte abstracte. 

Educatorul de la egal la egal moderează discuţia. 

Participanţii discută cum pot folosi cunoştinţele şi deprinderile nou-formate, cum să facă faţă 

dificultăţilor în folosirea acestora, cum îşi pot ajuta colegii. 

 Conform lui David A. Kolb,  cunoștințele se acumulează în mod constant atât din 

experiența personală, cât și din mediul înconjurător12. El afirmă că este necesar să se întrunească 

anumite abilități astfel încât învățarea să aibă loc: 

 Adolescentul trebuie să-și dorească să joace un rol activ în experiență; 

 Adolescentul trebuie să fie capabil să reflecteze asupra experienței; 

 Adolescentul trebuie să aibă și să folosească abilități analitice pentru conceptualizarea 

experienței;  

 Adolescentul trebuie să aibă abilități decizionale și de rezolvare a problemelor, astfel 

încât să poată folosi ideile noi obținute din experiență.  

O tehnică populară în educație experiențială este 

pentru facilitatori/educatorii de la egal la egal să 

folosească grila de întrebări ca instrument pentru a 

declanșa o  reflecție și dezbatere în rîndul participanţilor. 

Scopul este de a ajuta ca participanţii să acumuleze din 

noi cunoştinţe şi experienţe în baza celor prezentate. În 

cadrul activităţilor practice un facilitator iscusit 

solicitând întrebările potrivite înainte, în timpul, și după 

o experiență poate ajuta la deschiderea unor noi viziuni 

la un nou mod de gândire și învățare. Pentru a activa 

acest nou mod de gândire și învățare, facilitatorilor li se 

                                                 
12 Merriam, S. B., Caffarella, R. S., & Baumgartner, L. M. (2007). Learning in adulthood: a comprehensive 

guide. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc. 

Modelul lor de chestionar "5 

Întrebări" este după cum 

urmează. 

 Ce ai observat...? 

 De ce s-a întâmplat 

asta? 

 Se întâmpla asta în 

viață? 

 De ce se întâmplă asta? 

 Cum poți folosi asta? 

 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sharan_Merriam&action=edit&redlink=1
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propune un model de chestionar simplu şi practic, destinat pentru a fi folosit în promovarea 

reflecţiei critice în cadrul învăţării experienţiale creat de Micah Jacobson şi Mari Ruddy în 

cartea lor „Open to Outcome”, (2004).  

Atunci când sunt utilizate corect, cele "cinci întrebări" poate ajuta adolescenţii și grupul ca un 

întreg să recunoască o experiență de învățare. Întrebările pot fi utilizate după fiecare activitate 

practică, și pot fi utilizate în mod eficient în dezbateri.  

1. Ce ai observat ..?  

Foarte important este ca, educatorul, să fie atent la expunerile participanților şi să îşi noteze 

cele mai relevante experiențe expuse.  Pe întreaga discuţie veți observa probabil multe 

lucruri pe care le povestesc tinerii, și va trebui să alegeţi un singur exemplu care este cel 

mai relevant pentru grup, în special pentru a provoca grupul la discuţii. 

Recomandare pentru educator să observe reacţiile tinerilor. Propunem 3 tipuri de 

observaţie: 

 Primul tip  este centrată pe obiectiv: Cât timp a durat discuţia… Cine a contribuit…?  

 Al doilea tip de observație este antropologică: Cine a fost liderul în grup? Există 

reguli în baza cărora grupul sa implicat..?  

 Al treilea tip de observație este psihologică: Cine a fost cel mai concentrat pe 

îndeplinirea sarcinii? A afișat cineva emoții puternice?  

2. "De ce s-a întâmplat asta?"  

Această întrebare este mai mult de  interpretare. În cazul în care educatorul a observat că  

grupul a răspuns chiar de la prima întrebare cu un “da” are tot dreptul să reformuleze 

întrebarea ex. "Cum credeţi de ce acest copil..a ajuns în această situaţie?",  "Au fost, sunt 

alte motive în afară de cele discutate pînă acum?  

3. Se întâmplă asemenea situaţii/lucruri şi în viața?  

Toate întrebările sunt importante deoarece ele menţin grupul într-o conversaţie. "Oare se 

întâmplă în viața asemenea situaţii ? ". În cazul în care tinerii povestesc diverse situaţii 

întâlnite în viaţă, educatorul are rolul de a  conecta experiența lor de la "viața reală".  
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4. De ce se întâmplă asta în viaţă?  

Cea de a patra întrebare, "De ce se întâmplă asta în viaţă?" Este o modalitate de a reitera 

cea de a doua întrebare. Scopul educatorului este de a ajuta pe participanții să exploreze 

răspunsul lor la a treia întrebare şi a le ajuta să ancoreze răspunsul mai în siguranță a acestora 

"viața reală".  

5. Cum poți folosi asta?" Răspunsurile la această întrebare va ajuta participanții să facă 

alegeri în viață, să învețe să coopereze, și provocare pentru ei înșiși.  

Aceste întrebări sunt puse de facilitator cu experienţă și, treptat, îndrumă grupul către 

gândirea reflectivă asupra experienței lor și către o înțelegere a felului în care pot aplica ceea 

ce au învățat în propria viață.13 Deși întrebările sunt simple, ele permit unui facilitator relativ 

neexperimentat să aplice teoriile lui Kolb, Pfeiffer și Jones, și să aprofundeze învățarea în cadrul 

grupului.  

Deși experiența adolescenţilor este cea mai importantă în procesul de învățare, este de 

asemenea important să se ţină seama de aportul semnificativ pe care un facilitator bun îl poate 

aduce situației. Totuși, deși un facilitator, numit în mod tradițional educator de la egal la egal, 

poate îmbunătăți probabilitatea ca învățarea experiențială să aibă loc, acesta nu este esențial 

învățării experiențiale. Mai curând, mecanismul pe care se bazează învățarea experiențială este 

reflecția adolescentului asupra experienței folosind abilitățile analitice. Aceasta poate avea loc 

în lipsa unui facilitator, ceea ce înseamnă că învățarea experiențială nu este definită de prezența 

acestuia. Totuși, luarea în considerare a alternativei furnizate de învățarea experiențială în 

dezvoltarea conținutului cursurilor și a programelor, apare o oportunitate de adaptare a 

diverselor tehnici de predare/învățare care pot fi aplicate în cadrul Centrului.  

 Caracteristicile Învăţării Experienţiale: 

 Asigură o implicare activă a adolescentului (nu este un receptor 

pasiv).  

 Se bazează pe experienţele adolescenţilor. 

 Relaţionează exerciţiile propuse în cadrul programului la experienţele 

participanţilor, trecute sau potenţial-viitoare.  

 Creează o atmosferă de rezolvare a problemelor.  

 Asigură un dialog activ între participant şi facilitator/educatorul de la egal la egal.  

 Implică reflecţia activă (învăţarea este eficientă după ce reflectăm asupra situaţiei la care 

am participat).  

 Situaţiile/problemele sunt abordate din perspectiva adolescentului, nu a facilitatorului.  

                                                 
13 Jacobson, M. & Ruddy, M. (2004) Open to outcome (p. 2). Oklahoma City, OK: Wood 'N' Barnes. 
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 Învăţarea este experienţială atunci când experienţa umană face parte din procesul de 

învăţare.  

 Învăţarea începe cu ideile şi conceptele adolescentului; nu există un "profesor" care să 

citească din cărţi ci un educator de la egal la egal, un voluntar etc. 

 Experienţele personale şi dezvoltarea personală sunt valorizate în sală. 

 Evaluarea motivelor interne şi externe - evaluarea este considerată a fi o experienţă de 

învăţare pe care participanţii învaţă să o aplice pe ei înşişi.  

 Înţelegerea întregului şi analiza componentelor - adolescenţii vor înţelege conţinutul 

prin analiza surselor primare şi a experienţelor personale, relaţionate la aceste surse.  

 Învăţarea experienţială este organizată în jurul experienţei - experienţele anterioare ale 

cursanţilor sunt luate în considerare încă din faza de proiectare a cursului.  

 Este o învăţare bazată pe percepţie, nu pe teorie - învăţarea experienţială stimulează 

abilităţile adolescenţilor de a motiva şi explica un subiect, din perspectivă proprie, decât 

să recite "operele" unui expert în domeniu.  

 Învăţarea este centrată pe fiecare persoană în parte - se pune accentul pe învăţarea 

personală în cadrul grupului. 
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2.3 Teoria învăţării sociale (învăţare vicariantă – A. Bandura)  

 

Învăţarea vicariantă este legată îndeosebi de numele psihologului american Albert Bandura 

şi  reprezintă recompensarea comportamentului dorit şi ignorarea celui dezirabil.  

Conceptul de învățare vicariantă, constă în întărirea indirectă a unui comportament învățat 

prin observare atunci când comportamentul afișat de model este întărit. Astfel, probabilitatea 

imitării unor conduite violente este mult mai mare dacă modelul a fost recompensat pentru 

faptele sale antisociale. Prin acest tip de învățare sunt dobândite noi răspunsuri sau sunt 

modificate cele deja existente numai ca urmare a observării comportamentului-model şi a 

consecințelor întăririi sale, fără ca acest nou comportament să fie exteriorizat ca atare. 

Observatorul achiziţionează reprezentări simbolice cu precădere, fiind solicitate: 

a)      atenția: orientată către trăsăturile distinctive, esențiale ale modelului; 

b)      memoria: necesară reținerii acestor informații; 

c)      psihomotricitatea: în cazul reproducerii ca atare a comportamentului observat; 

d)      motivația: ce oferă mobilul reproducerii comportamentului. 

Sunt mai mulți factori care influențează dinamica acestui proces. S-a constatat că: 

         sunt imitate în special acele comportamente care au fost recompensate, nu şi cele care 

au fost pedepsite; 

         modelele cu statut superior sunt mai atractive decât cele cu statut inferior; 

         comportamentele modelelor considerate ca fiind competente sunt imitate mai frecvent 

decât cele ale modelelor percepute ca mai puțin competente; 

         simpatia faţă de un anumit model creşte probabilitatea imitării sale; 

         identificarea cu modelul sporește șansele imitării comportamentului sau; 

         avantajele bănești motivează mai mult imitarea comportamentului decât sancțiunile 

sociale (pozitive sau negative); 

Învăţarea vicariantă poate ajuta un elev să obţină rezultate școlare mai bune sau să îşi 

îmbunătăţească unele dintre obiceiurile proaste pe care le-a dezvoltat în timp. Bazata pe 

sistemul recompensa – pedeapsă, descoperit de Skinner, aceasta presupune o foarte mare 

răbdare şi voință din partea părinţilor, educatorilor însă pare să obțină cele mai bune rezultate 

în rândul elevilor. De exemplu: „Dacă în această săptămînă vei lua note de 8, 9 şi 10 atunci 

duminica mergem la Baby Hall ”. 

Albert Bandura concepea relația dintre persoană, comportament şi mediu ca fiind o 

triadă a complementarității. De asemenea el  atrage atenția asupra faptului că oamenii învaţă 

deseori numai privindu-i pe ceilalți. Observându-i pe alții, individul codează informația despre 

comportamentul lor, iar în ocazii ulterioare folosește aceasta informație codată drept ghid 

pentru acțiunile proprii. 
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Raportarea la modele şi imitarea comportamentului modelului constituie o formă de 

învățare prezentă în multe situații de viață cotidiană. Dacă ne referim la copiii pînă la vârsta 

preadolescenţei, modelele sunt reprezentate de persoane adulte (părinţi sau alți membri ai 

familiei, profesori). Începând cu preadolescenţa şi, mai tîrziu, în adolescenţă, modelele 

familiale trec în plan secund, locul lor fiind luat de grupul de aceeaşi vîrstă (colegi de clasa, 

prieteni), care le oferă norme, opinii, valori de referinţă. Alteori, adolescenții îşi aleg modele 

dintre vedetele sportului, muzicii sau din mass-media. Modelele pot fi reale, dar şi simbolice 

(cuvinte, idei care sunt valorizate social, imagini, evenimente). Unele filme, de exemplu, pot să 

servească drept referință pentru o întreaga generaţie şi să conducă la modelarea unor 

comportamente, a unor atitudini. Urmărind modelele, copilul ajunge să înţeleagă ce 

comportamente sunt valorizate de societate şi care sunt dezaprobate sau pedepsite. 

În cele mai reprezentative studii ale sale, Bandura a urmărit modul în care copiii observă 

şi reproduc un comportament agresiv, într-unul din aceste studii, copiii împărțiți în trei grupuri 

au vizionat un film în care un model adult se comporta agresiv. Apoi, primul grup a văzut că 

agresorul era pedepsit pentru comportamentul lui, al doilea grup a văzut că agresorul era 

recompensat, iar al treilea grup nu a văzut nici un fel de consecință a acțiunii agresorului. 

Observarea ulterioara a comportamentului copiilor a dezvăluit grade diferite de imitare. Grupul 

care a văzut că agresorul a fost răsplătit a dezvoltat un comportament mai agresiv decât celelalte 

două grupuri. Totuși, când copiilor li s-a oferit ulterior o recompensa pentru imitarea 

comportamentului modelului, toate cele trei grupuri au produs, în aceeași măsura, un 

comportament agresiv. 

Rezultatele obținute l-au determinat pe Bandura să delimiteze două faze ale procesului 

de imitație: o fază de achiziție, în care subiectul învaţă comportamentul unui model, şi o fază 

de performanţă, în care subiectul manifestă un comportament ce reproduce comportamentul 

modelului. În experimentul descris, copiii au învăţat comportamentul modelului, dar l-au 

reprodus doar atunci când situația a impus-o. Acest fenomen se apropie de ceea ce Tolman a 

numit învăţare latenta. În viața de toate zilele sunt nenumărate situațiile în care achiziționăm 

comportamente pe baza observării comportamentelor celorlalți, dar se poate scurge un timp 

relativ lung până să avem prilejul să reproducem ceea ce am observat. 

 Atât Bandura, cât şi alți autori (Lefkowitz, Blake, Mouton, Huston, Kanareff, Lanzetta) 

au fost preocupați de determinarea factorilor ce favorizează imitarea comportamentului unui 

model.  

Concluziile cercetărilor desfășurate în această direcție au fost următoarele: 

•    sunt imitate mai ales acele comportamente ale modelului care au fost recompensate, şi nu 

cele care au fost pedepsite; 
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•   sunt imitate mai frecvent modelele cu un status superior decât cele cu un status inferior; o 

explicație este aceea ca primele constituie autorităţi şi sunt mai atractive, deoarece se presupune 

ca vor fi mai curând urmate de o întărire pozitivă; 

•   sunt imitate mai frecvent comportamentele modelelor considerate competente decât cele 

considerate incompetente; 

•   interacțiunea afectuoasă dintre model şi observator facilitează imitația; atracția faţă de model 

şi competenţa  modelului interacționează în impactul lor asupra comportamentului imitativ; 

•   sunt imitate mai ales acele modele pe care observatorul le crede asemănătoare în anumite 

privințe cu el însuși (similaritatea favorizează imitația); 

•   recompensa financiara poate stimula mai mult imitația decât o fac sancțiunile sociale 

(aprobarea sau dezaprobarea celorlalți); 

•   exista tendința ca modelele masculine să fie mai frecvent imitate decât cele feminine. 
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Dezvoltarea teoriei învăţării vicariantă în activitatea cu 

adolescenţii 

„..Se spune că, dacă vrei să ai succes în cel mai simplu mod, nu 

trebuie decât să stai în preajma oamenilor care au succes..” 

În cadrul Centrelor Comunitare de obicei vin copii din diferite 

medii social vulnerabile iată de ce pe lângă activităţile informative 

care sunt desfăşurate propunem de a aplica cât mai des teoria 

vicariantă în special copiilor care au un randament scăzut la 

învăţătură, sunt mai timizi, nu vor să facă nimic etc.  

Exemplu: „.Să zicem că Irina, este o fată mai timid și vrea să treacă peste această timiditate. 

Analizînd cercul său de prieteni, colegi o găsește pe Nina. Nina este o fată care e tot timpul în 

centrul atenției, se simte bine, se implică activ în activităţile Centrului, iar pentru ea timiditatea 

„nu există în vocabular”. Nina nu ezită atunci când vrea să spună cuiva ce simte, are curaj și 

face ceea ce își dorește. Se simte confortabil în centrul atenției, băieţii îi atrag atenţia și își face 

foarte rapid prieteni. 

Ce poate să facă Irina ca să dezvolte în ea acele calități care o fac pe Nina, sociabilă și deschis? 

Simplu, să petreacă timp cu Nina, să observe cum interacționează să primească însărcinări 

comune în grup, să fie într-o echipă în activităţile sportive. Să interacţioneze împreună. 

De ce? 

Anume asta şi presupune Învăţarea Vicariantă, poți învăța niște stări emoționale, doar 

observându-le la o persoană pe care tu o consideri model,  poți învăța niște răspunsuri 

emoționale, doar observându-le la altcineva, poți să devii curajos, doar observând un om 

curajos, un om pe care-l admiri.  

Sugestie: prezentaţi copiilor cît mai multe filme cu modele pozitive, invitaţi persoane care au 

trecut prin situaţii dificile dar au reuşit în viaţă, mergeţi împreună la spectacole, dezvoltaţi 

programele de educatori de la egal la egal ca adolescenţii să îşi dorească să fie ca ei, premiaţii 

pe cei mai bravi şi activi în fiecare lună, săptămînă măcar cu un certificat sau menţionaţii pe 

panoul de onoare  etc.  

Vezi Anexa 5,  lista filmelor pe care puteţi să le prezentaţi tinerilor, şi în baza cărora puteţi discuta 

comportamentele şi situaţiile într-un mod educativ. 
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Capitolul III.  
 

Aspecte metodologice ale procesului educaţional la 

adolescenţi 
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3.1 Metodele interactive de grup dezvoltate în cadrul programului 

educatorilor de la egal la egal 

 

Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării, de exersare 

a capacităţilor de analiză, de dezvoltare a creativităţii copiilor. Specific acestor metode este 

faptul că ele promovează interacţiunea dintre copii, schimbul de idei, de cunoştinţe, asigurând 

un demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare. Prin folosirea acestor metode, 

copii depun un efort intelectual, de exersare a proceselor psihice, de abordare a altor demersuri 

interdisciplinare prin studiul mediului concret şi prin corelaţiile elaborate interactiv, în care îşi 

asumă responsabilităţi, formulează şi verifică soluţii. De asemenea, aceste metode activează 

toţi copiii şi le dezvoltă comunicarea, creativitatea, independenţa în gândire şi acţiune, îi ajută 

să ia decizii corecte şi să argumenteze deciziile luate.  

Aceste metode presupun respectarea particularităţilor de vârstă, îmbinarea diferitelor forme 

de activitate, îmbinarea muncii individuale cu munca pe grupuri şi activitatea frontală, 

evaluarea corectă a rezultatelor obţinute şi reconstituirea relaţiei dintre educatorul de la egal la 

egal şi copii. Metodele de învăţare activă implică copiii în procesul de învăţare în sensul 

formării lor ca participanţi activi la procesul de informare, educare, astfel fiind ajutaţi să 

înţeleagă lumea în care trăiesc şi să aplice în diferite situaţii de învăţare ceea ce au învăţat. 

Aceste metode sunt folosite pe larg în cadrul programelor de educatori de la egal la egal, pentru 

a facilita prezentarea şi transmiterea informaţiei altfel decât metodele tradiţionale de predare. 

Alegerea unei metode este adesea legată de stilul de învățare preferat al fiecărui educator. 

Unele metode sunt foarte active, în timp ce altele sunt pasive. Există metode care stimulează 

interacțiunea între participanți, în timp de alte metode cer efortul individual al fiecărui 

participant. Ca formatorii trebuie să fim conștienți de importanţa de a folosi o cât mai mare 

varietate de metode astfel încât participanții să se implice în procesul de învăţare. Să nu uităm 

că așa cum formatorii au preferințe pentru un anumit stil de învăţare şi participanții pot avea 

propriile preferințe pentru stilurile de învăţare. 

Atunci când planificam un program de training, trebuie să avem în vedere toate 

aspectele pe care le implică. Sunt patru categorii de luat in considerare: 

 

1. Tema cursului 

 Care metodă(e) sunt cele mai potrivite pentru subiect? 

 Cât timp avem la dispoziție? 

 Se dorește îmbunătăţirea unor deprinderi, împărtăşirea de cunoștințe sau influențarea   

        unor atitudini? 

 Ce echipamente avem la dispoziție? 

 Cat de profund dorim sa abordam subiectul? 

 

2. Propriul tău stil ca Formator 

 Care este stilul tău preferat de prezentare? 

 Ce experiențe ai? 
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 Ești pregătit să îți asumi riscuri? 

 Care sunt aptitudinile şi punctele tale tari? 

 

3. Participanții 

 Eşti conștient de stilul lor de învăţare? 

 Din câte persoane este format grupul? 

 Care este media de vârsta a grupului? 

 Care este raportul între sexe în grup? 

 Exista posibilitatea pentru fiecare participant să participe? 

 Care este cadrul cultural al participanților? 

 Ce abilități au participanții? 

 Au nevoi speciale care vor putea posibilitatea de a folosi o metoda? 

 Țineți cont de feedback-ul anterior al participanților (dacă există)? 

4. Sala 

 Cat de mare este sala? 

 Ce forma are sala? 

 Ce fel de lumină exista in sala? 

 Câte slide-uri de power point sunt de prezentat, şi unde  este fișierul? 

 Este un spațiu intim sau este public? 

 Aveți suficiente camere dacă este nevoie să lucrați pe grupuri mici? 

 Cu ce este acoperita podeaua? Influențează aceasta desfășurarea unei metode? 

 Aveți nevoie să curăţaţi după ce se va desfășura o metoda? 

 

Indiferent ce metodă va alege educatorul trebuie să ţină cont de partea de pregătire. O 

metodă care se potrivește unui grup nu se potrivește în mod obligatoriu altui grup. 

La sfârșitul unei sesiuni, indiferent de metoda folosită, participanții trebuie să înțeleagă 

care a fost scopul metodei. Trebuie identificate puncte cheie în procesul de învăţare. În funcție 

de metodă acest proces poate dura mai mult sau mai puțin. Este important ca după întoarcerea 

copiilor acasă participanții să poate povesti mai departe ceea ce au învăţat din aceste metode. 

De exemplu, jocurile nu sunt jucate doar de dragul distracției, ele trebuie să fie legate de 

subiectul care urmează. Partea finala a unei metode este foarte importantă, altfel este riscul ca 

participanții să nu înveţe nimic. 

Activitatea educatorilor este una foarte importantă atât în cadrul activităţilor informative 

cât şi în cele de asistenţă pedagogilor şi copiilor care frecventează Centrele. În cele ce urmează 

v-om prezenta câteva din metodele interactive pe care educatorii le pot utiliza în activităţile cu 

copii. Specificul activităţilor va fi determinat de : 

 Specificul problematicii abordate de către educator 

 Finalităţi așteptate 

Chiar daca dimensiunea cognitiva (de informare) este importantă, aceste activităţi vizează mai 

mult decât scopul unei simple informări. Schimbarea accentului spre dimensiunea formative 

presupune: 
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 Instruirea problematizată, 

 Învățarea prin descoperire, 

 Activităţi de participare în grup 

În realizarea învăţării formative pot fi utilizate următoarele metode  şi tehnici: 

 Exerciții energizante 

 KWL 

 Brainstorming 

 Mini-lecție 

 Gândeşte-perechi-prezintă 

 Joc de rol 

 Studiu de caz 

 Lucru in grupuri mici 

 Metoda Mozaicului 

 Metoda ciorchine 

 Învățarea prin descoperire  

 Pușculița înțelepciunii 

 Dezbateri “Da sau Nu plecări peste hotare” 

 Lucru individual 

 Discuția 

 Vizionarea unui film la tema traficului şi comentarii pe marginea lui 

 Alte metode de gîndire critică 

Exerciții energizante /de încălzire sînt folosite de educator pentru a da participanților 

posibilitatea să se încadreze mai ușor în activitate sau să-şi recupereze resursele interne după 

anumite activităţi mai dificile, se utilizează, de asemenea, pentru sporirea atenției. Exercițiile 

respective se mai numesc în literatura de specialitate şi exerciții de „spargere a gheții”, care au 

ca scop şi sporirea nivelului de autoapreciere, a climatului psihologic pozitiv şi a sentimentului 

de susținere reciproca.  

Metoda KWL (Know – Want to know – Learned) (Ştiu – Vreau să ştiu – Am învățat) poate 

fi folosită de educator pentru a valorifica cunoștințele anterioare ale copiilor în vederea 

optimizării învăţării.  

Etapele metodei : 

 După introducerea în tema copii vor nota într-o tabela ceea ce știu deja elevii, ceea ce doresc 

să știe, iar la sfârșitul activității ceea ce au învățat.  

 

Știu Vreau să știu Am învățat 

   

 Participanții la seminar notează pe o fişă, individual sau în perechi, ideile pe care le cunosc 

referitor la subiectul care este discutat, precum şi ceea ce doresc să cunoască ;  
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 În urma discuțiilor, ideile referitoare la ceea ce copii știu deja vor fi discutate cu întreaga 

grupă, iar cele care sunt acceptate de către întregul grup sunt scrise în tabel; 

 Neclaritățile/așteptările copiilor, identificate pe baza 

discuțiilor vor fi completate în coloana Vreau să știu a 

tabelului 

 Se realizează transmiterea cunoștințelor/se analizează 

materialele complementare (studiu de caz, film, etc.) în 

vederea clarificării problemelor necunoscute sau 

neînțelese de elevi 

 Elementele noi desprinse în urma discuțiilor, vor fi 

trecute în coloana a treia. Această etapă presupune pe de 

o parte conștientizarea noilor cunoștințe, iar pe de alta 

parte compararea acestora cu vechile cunoștințe şi cu 

expectanțele copiilor, exprimate în primele doua 

coloane.  

 

Brainstorming în traducere directă înseamnă „asalt de idei”. Este o metoda de generare a 

ideilor într-un scurt interval de timp. Se folosește pentru a găsi soluțiile unei probleme sau 

pentru a defini un termen. Acest proces înlesnește apariția unui număr nelimitat de idei şi 

concepte. 

Există câteva reguli ale brainstorming-ului: 

 Educatorul definește clar şi simplu subiectul sau problema. 

 Se notează toate ideile care le vin participanților. Unele idei pot părea inutile şi absurde, însă 

înregistrarea nu trebuie să omită nimic din ideile enunțate. 

 Lectorul îi încurajează pe participanți să emită cât mai multe idei. 

 Ideile nu se judeca. Nu exista idei bune sau proaste. 

 Nimeni nu comentează nimic! 

 

Urmează etapa identificării soluțiilor. 

Dacă la un moment dat se vor epuiza ideile, educatorul va stimula grupul prin întrebări sau 

recomandări pentru a sugera idei noi. Urmează etapa de evaluare a ideilor. În caz de necesitate, 

ideile membrilor grupului se sistematizează şi se formulează ca niște afirmații concrete. Apoi 

se trece la identificarea soluțiilor.  

Metoda poate fi utilizata pentru a facilita definirea noțiunilor, cauzelor, evidențierea anumitor 

elemente, etc.  

 

Mini-lecţia se va utiliza pentru prezentarea noțiunilor pe care copii nu le cunosc, dar care 

sunt necesare pentru a înțelege subiectele ce urmează a fi discutate. Educatorul în cazul dat va 

prezenta informația într-o formă cât mai accesibilă ascultătorilor şi îi va face să înțeleagă ca 

noțiunile respective sunt foarte importante şi necesare pentru rezolvarea unor exerciții şi 

Notă! Lectorul trebuie să fie 

atent atunci când notează 

ideile participantilor ca să nu 

fie omisă nici una. Uneori, o 

persoană îşi învinge 

timiditatea, îşi spune opinia 

şi speră că ceasta va fi luată 

în consideraţie. Dacă idea nu 

este auzită, acest lucru este 

sufficient ca persoana să se 

închidă în sine şi să nu mai 

dorească să participe.  
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elaborarea concluziilor. În timpul mini-lecțiilor (care durează 10-15 minute) se folosesc şi 

întrebări suplimentare sau un schimb scurt de păreri. 

Mini-lecția se termină cu o discuție colectivă sau un exercițiu în timpul căruia se utilizează în 

practică informația data. La final ascultătorii vor primi un suport scris al materialului prezentat 

şi analizat oral. 

Gândește – perechi - prezintă (GPP) 

este o tehnica de lucru care încurajează 

participarea la discuții şi formularea în pereche 

a unei atitudini. Ea se combina cu alte tehnici 

de învăţare şi prezentare a soluțiilor, cu 

brainstorming-ul în perechi. Perechea discută 

părerile/ experiențele ambilor membri şi 

formulează, în final, o alocuțiune comună, pe 

care o prezintă grupului de participanți. 

Lectorul formează perechile după un criteriu 

stabilit în prealabil. 

 

Jocul de rol (Role play) implică 

interpretarea unei istorii scurte, spontane, care descrie o situație din viața reala. Această tehnică 

le oferă participanților posibilitatea să-şi asume rolul altei persoane, să simtă, să se comporte şi 

să vorbească la fel ca aceasta. În cadrul rolului asumat, participanții pot: 

 Să „testeze” un comportament. 

 Sa înțeleagă cum se simte cineva într-o          

anumita situație. 

 Să exprime un sentiment. 

 Să experimenteze alt punct de vedere. 

 Să învețe unii de la alții din succese şi insuccese. 

Când se „interpretează” o situație concreta, 

“actorii”, ca şi “spectatorii”, au posibilitatea să vadă 

momentele ascunse ale problemei şi căile de soluționare a ei. Acest lucru se întâmpla datorită 

sentimentului de empatie care apare în timpul jocului. Astfel, participanții la joc, repetând 

comportamentul personajului într-o situație concretă, le dau participanților „spectatori” 

posibilitatea să aprecieze metodele folosite pentru soluționarea impasului. Limbajul corporal 

contează uneori mult mai mult decât utilizarea cuvintelor. Important este că situațiile propuse 

să fie cît mai aproape de realitate.  

După ce participanții au terminat jocul de rol, se discută următoarele aspecte: 

- cum s-au simțit ei în rolurile respective; 

- de ce au tratat în modul respectiv situația dată ori personajul; 

- dacă a fost rezolvată sarcina prin prezentarea situației respective; 

- ce alte soluții pentru situația dată ar putea exista, cum ar putea evolua aceasta; 

Nota!  Jocul de rol poate presupune 

o implicare emoţională profundă, 

de aceea educatorul trebuie să se 

asigure că persoana „a ieşit” din 

rolul pe care la interpretat.  

Nota! Dacă educatorul 

observă că o pereche nu 

poate ajunge la o 

concluzie comună, le 

sugerează membrilor 

acesteia să-şi prezinte 

opiniile separat, pentru a 

nu spori conflictul dintre 

aceste două persoane, 

menţionând că pot exista 

diferite idei şi că este 

important să fie expuse 

toate părerile.  
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- ce au învățat ei din jocul de rol interpretat. 

Un joc de rol durează aproximativ 5-10 minute şi poate fi desfășurat în grupuri mici, în perechi 

sau cu toți participanții concomitent. 

 

Studiul de caz oferă participanților o istorie reală sau imaginară, care conține o situație-

problemă şi îi provoacă să găsească o soluție, să analizeze faptele, să ia decizii, să-şi descopere 

propriile valori şi atitudini etc. 

Studiul de caz nu trebuie să fie complicat sau prea lung, altfel participanții ar putea uita unele 

detalii. Este bine ca lectorul să-i întrebe pe participanți dacă au înțeles despre ce este vorba. La 

utilizarea studiului de caz este bine ca educatorul să împartă grupul în echipe mici si sa le ofere 

acestora timp pentru a se familiariza cu situația. Fiecare echipa trebuie să îndeplinească sarcina 

indicată în activitate şi să delegheze o persoana care va prezenta rezultatele în grupul mare. 

 

Lucrul în grupuri mici (echipe) este un procedeu ce permite participanților să facă 

schimb de idei şi să găsească o soluție eficientă pentru 

problema propusă spre discuție. Participanții sânt 

împărțiți în grupuri mici, fiind folosite diferite criterii de 

repartizare (de exemplu: prin numărare, după fenomene 

ale naturii, după culori etc.). Se recomandă ca echipele să 

nu fie mai mari de 7 persoane. Educatorul prezintă 

subiectul care trebuie analizat de fiecare grup şi întrebările 

la care trebuie să se dea răspuns. Apoi se verifica daca 

grupurile şi-au înțeles sarcinile. Se acordă timp pentru 

discuție şi facilitatorul intervine numai dacă 

reprezentanții unui grup au nevoie de unele precizări. 

După expirarea timpului, câte un reprezentant din partea 

fiecărui grup va prezenta concluzia grupului sau. 

Educatorul identifică ideile comune apărute în prezentările 

grupurilor şi concluzionează. 

Concomitent cu rezolvarea unei sarcini, lucrul în grup oferă următoarele beneficii: 

 Exersarea abilitații de cooperare în echipa. 

 Exersarea abilitații de ascultare activa. 

 Exersarea negocierii în grup. 

 Exprimarea ideilor personale fără teama de a fi ironizat. 

 Exersarea creativității. 

 Exersarea asumării responsabilităților în grup (de a scrie, de a prezenta). 

 Folosirea ca resurse a celor care își împărtăşesc ușor experiențele, reprezentând 

astfel un câştig pentru ceilalți. 

Creșterea încrederii în sine. 

Nota! Aceasta metoda 

poate fi aplicata la 

determinarea cauzelor 

plecarilor ilegale peste 

hotare, descrierea 

portretului potentialei 

victime, portretul 

recrutorului/ 

traficantului, 

evidentierea metodelor 

de recrutare.  
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Metoda Mozaicul contribuie la dezvoltarea gândirii critice şi logice a copiilor, a încrederii 

în posibilitățile proprii, a abilitaților de comunicare şi argumentare în cadrul grupului şi a 

sentimentului responsabilității individuale şi în grup.  

Etapele metodei :  

 Constituirea grupelor inițiale de lucru, prin împărțirea grupei în mod aleator în grupe de 

4 copii, fiecare membru al unui grup primind un număr de identificare de la 1 la 4.  

 

 

 Grupul inițial A      grupul inițial B       grupul inițial C      grupul inițial D 

 

 Prezentarea obiectivului activității didactice şi 

împărțirea sarcinilor de lucru, pe fişe special 

elaborate pentru fiecare dintre cele patru 

numere de identificare. Fiecare copil primește o 

fişă care cuprinde una din cele patru sarcini de 

învățare. 

 Construirea grupurilor de « experți » şi 

rezolvarea sarcinii de lucru. Copii care au 

primit numărul 1 (şi deci fişa cu sarcina 

corespunzătoare) vor forma un grup, cei cu 

numărul 2 vor forma alt grup, etc. În cazul în 

care  grupul este foarte numeros se pot forma 

cate doua grupe cu numărul 1, cu numărul 2, etc. sau se poate lucru numai cu o parte a 

clasei.  

 

 

     Grupul experți 1     Grupul experți 2      Grupul experți 3       grupul experți 4  

 

 Copii vor lucra în grup şi vor stabili în comun modul în care conținutul de idei va fi 

sintetizat, formulat şi prezentat colegilor.  

 Revenirea copiilor în grupurile inițiale în vederea prezentării în cadrul acestora a 

modului de rezolvare a sarcinii primite.  

 

 

  Grupul initial A     grupul initial B         grupul initial C        grupul initial D 

 

 Prin predare reciprocă, fiecare elev trebuie   să ajungă să cunoască toate cele patru părți 

ale conținutului activității didactice, nu numai pe acea pentru care a devenit «expert ». 

Această etapă se realizează prin expunere şi dialog, pentru a se lămuri toate aspectele 

discutate, iar în măsura în care apar anumite neclarităţi, se poate solicita ajutorul altui 

«expert » sau al lectorului.  

1  2  3  4 1  2  3  4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1  1  1  1  2 2 2 2  3 3 3  3 

1  2  3  4  1 2 3  4 1 2 3  4 1  2  3  4 

Nota ! Varianta standard poate 

fi ajustat şi modificată în 

dependenţă de timpul pe care îl 

ai la dispoziție. Este esențial 

ca, la finele activității, fiecare 

copil sa cunoască toate 

aspectele care constituie 

rezolvarea sarcinii didactice, 

astfel încât să prevină apariția 

lacunelor.  

 

4  4  4  4  
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Metoda ciorchine se utilizează cu scopul de a stimula gândirea liberă, creativă şi 

de tip divergent, de a sesiza conexiunile dintre idei, de a realiza noi asociații de idei, de a 

descoperi noi sensuri, semnificații, conotații.  

Etapele metodei: 

 Scrierea unui cuvânt/unei sintagme cheie la mijlocul tablei sau al foii de hârtie, 

în funcție de forma de organizare a activității: frontal, pe grupe sau individual.  

 Identificare şi scrierea altor cuvinte/sintagme corelate cu cuvântul/sintagma 

cheie în funcție de tema tratata, nivelul clasei, timpul disponibil, etc.  

 Identificarea şi realizarea conexiunilor dintre cuvinte/sintagme, prin linii/săgeți.  

 Prezentarea şi discutarea «ciorchinelui ». în situația în care activitatea s-a 

executat individual, elevii au posibilitatea de a observa modul de gândire a 

colegilor asupra problemei aflata în studiu, de a compara propriile rezultate cu 

cele ale colegilor, de ași susține punctul de vedere, de ași îmbunătăţi propriul 

mod de lucru.  

 

 

*Prezentarea metodei, exemplu subiectul: „Prevenirea traficului de fiinţe umane” 

Repatriere  

Exploatare 

Sexuală  Muncă 

fizică  

Cerşit  

Prelevare 

de organe  

Trafic de 

fiinţe 

umane 

Recrutare  

Înşelăciune Răpire  

Transportare  

Ilegală 

Legală 

Ţări de 

origine  

Ţări de 

destinaţie  

Razii ale 

poliţiei  

Evadare 
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Învățarea prin descoperire/problematizată a devenit o metodă des utilizată. 

Participanții învaţă mai bine atunci când fac ceva decât atunci când citesc, ascultă sau privesc. 

În cadrul învăţării problematizate, participantul descoperă, imaginează, construiește şi 

redefinește sensurile, analizându-le prin prisma propriei personalităţi şi solicitând procesele de 

gândire şi creație. Ea apare ca urmare a eforturilor individuale şi colective, a interacțiunii 

educatorului cu ceilalți, bazându-se pe schimburile sociale în dobândirea noului. Dezvoltând 

acest tip de învățare, educatorul îi stimulează pe copii să devină capabili să elaboreze proiecte 

personalizate de învățare, să-şi asume responsabilitatea pentru desfășurarea învăţării, 

conștientizând, aplicând, (auto)evaluând, gestionând şi dobândind progresiv autonomie în 

propria formare.  

“Învățarea prin descoperire asigură însușirea activă şi trainica a cunoștințelor”; 

procesele de asimilare şi înțelegere fiind mai atractive, ea are o valoare formativă mai mare, 

favorizând dezvoltarea atitudinilor şi spiritului investigativ şi inventiv, flexibilitatea şi 

productivitatea gândirii, a curiozității organizate, a motivației complexe şi a creativității. 

Problematizarea/generalizarea, descoperirea de probleme reprezintă esența procesului 

de creație”. 

Scopul nu este neapărat cel de ai antrena pe participanți în formularea de răspunsuri la 

întrebările şi problemele enunțate ci mai mult, de ai ajuta să descopere căile de a pune întrebări 

şi de a critica problemele. 

 

„Pușculița înțelepciunii” este o tehnica foarte bună pentru copii. Educatorul pune 

într-o cutie sfaturile utile, decupate pe fâşii de hârtie. Fiecare participant extrage 1 (2) fâşii şi 

timp de 2-3 minute trebuie să expună sfatul la fiecare participant. După ce fiecare participant 

şi-a expus sfaturile, copii fac un cerc comun şi aceste sfaturi se repetă încă o data în voce tare. 

Această tehnică permite ca într-un timp foarte scurt copii să reţină informația pe care trebuie s-

o cunoască. 

Lucrul individual este un procedeu folosit de educator atunci când este necesar să 

se afle opinia, atitudinea fiecărui participant faţă de un 

subiect, o problemă.  

Utilizarea acestei forme de lucru permite: 

 Sporirea gradului de implicare a fiecărui 

participant. 

 Încurajarea participanților în sensul împărtăşirii 

ideilor. 

 Ascultarea cu respect a unor opinii diferite. 

 Sporirea încrederii participanților în forțele proprii 

şi conștientizarea valorii ideilor şi opiniilor susținute 

de ei. 

 

 

Notă! Nu se 

recomandă utilizarea 

frecventă a acestei 

forme de lucru, 

întrucât îi poate 

plictisi pe 

participanţi. După 

lucrul individual, 

lectorul trebuie 

neapărat să pună în 

aplicare o metodă 

interactivă de lucru. 
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Discuția este un schimb de păreri şi are loc atunci când fiecare participant își expune 

opinia asupra unei teme pe baza propriilor cunoștințe şi experiențe. 

Discuția are o tema bine definită şi poate fi condusă de lector ori de participanți.  

Este o modalitate eficientă prin care participanții se pot informa reciproc, învaţă să asculte şi își 

pot manifesta atitudinea faţă de problema abordată. În timpul discuțiilor, participanții au 

posibilitatea să se gândească mai profund la subiect şi să înțeleagă atât sentimentele, atitudinile, 

valorile şi comportamentul propriu, cât şi pe ale celorlalți. 

Discuții Panel este o metoda utilizată în cazul 

în care participanții posedă o buna expertiză, este potrivit 

de organizat discuții panel în care fiecare își poate 

prezenta propria expertiză. Panelul se constituie din doua 

sau trei persoane care posedă cunoștințe specifice şi 

experienţă într-un domeniu anumit. Acestora li se cere să 

facă o scurtă prezentare întregului grup, după care urmează o sesiune „Întrebări şi Răspunsuri” 

pe parcursul căreia grupul clarifica informația oferită sau contribuie cu alte opinii şi informații 

Desenul această activitate poate fi realizată de către fiecare participant sau de către un 

grup mic. Acest fapt le poate permite participanților să vizualizeze problema pusă în discuție. 

Spre exemplu, daca ceri participantului să deseneze ideea despre „ Copilul victimă a violenţei 

fizice ” acest fapt îl face să gândească la  elementele care vor descrie cît mai reprezentativ acest 

desen. Această activitate deasemenea provoacă discuții cu privire la problemă. Atunci când 

desenele sunt terminate, participanții pot discuta diferențele şi similitudinile imaginilor pe care 

le-au realizat şi motivele acestora diferențe/similitudini. 

 

Filmul poate fi folosit pentru introducerea unei teme noi, pentru suplimentarea 

activității sau pentru rezumarea unui subiect. Selecția atentă, vizionarea prealabila şi pregătirea 

sînt condiții esențiale. Mai trebuie luate în 

considerație și urmatoarele: 

1) Selecția filmului 

 Corespunde filmul scopului seminarului? 

 Sînt relevante situațiile? 

 Personajele sunt reale? 

 Faptele sunt credibile? 

 Conținutul şi nivelul de înțelegere sunt 

adecvate grupului? 

2) Evaluarea eficientei filmului 

 

 

 

Notă ! La finele fiecărei lecţii 

lectorul va face o evaluare pentru a 

vedea pe cât de corect au înţeles 

problema elevii (studenţii).  

Evaluarea poate fi facută în scris, 

sub forma unor chestionare, dar mai 

utila este evaluarea cunoştinţelor 

aplicând dezbaterile, jocul de roluri 

sau analiza unui studiu de caz (prin 

aceste metode fiind posibilă 

corectarea greselilor comise). 
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3.2 Structura activităţilor programului educatorilor de la egal la egal 

 

Crearea unui program de educatori de la egal la egal în 

cadrul Centrelor Comunitare presupune şi o bună organizare a 

activităţilor educatorilor. Fiecare activitate fie ea joc sau un 

simplu seminar necesită pregătire şi anume, pregătirea 

educatorilor şi a conţinutul activităţii.  

Un rol foarte important la acest capitol îi revine 

coordonatorului programului EEE care are responsabilitatea 

pregătirii echipei şi monitorizarea conținutului subiectelor ce 

urmează a fi prezentate copiilor.  

 

1. Componentele cheie ale  programului de educatori de la egal la egal 

• Studierea justificării unui program EEE, inclusiv avantajele şi dificultăţile pe care le 

implică. Deşi v-aţi putea aştepta ca viitorii formatori de educatori să fie familiarizaţi cu practica 

educaţiei de la egal la egal, este esenţial să vă asiguraţi de faptul că, la începutul programului 

de instruire, ei, nu doar înţeleg conceputul şi avantajele acestei abordări, dar şi sunt conştienţi 

de limitele şi problemele pe care aceasta le presupune14. 

• Oferirea unor cunoştinţe fundamentale privind activitatea ce urmează a fi desfăşurată în 

cadrul Centrului şi cine v-or fi beneficiarii activităţilor. Educaţia de la egal la egal depăşeşte, în 

mod evident, limitele informaţiei furnizate în cadrul programului de modificare a 

comportamentului. Este esenţial de a lua cunoştinţă cu principiile unei educaţii comprehensive 

bazată pe învăţarea de noi deprinderi, schimbarea comportamentului şi înţelegerea relaţiei 

tinerilor cu educaţia de la egal la egal, astfel încât să se asigure desfăşurarea activităţilor de 

instruire ce vor include toate componentele esenţiale ale unui program EEE eficient. 

•  Oferirea unor cunoştinţe de bază privind conţinutul programului. Un formator de 

educatori de la egal la egal trebuie să posede cunoştinţe de bază referitor la activităţile ce 

urmează să le desfăşoare, să se autoinstruiască dar şi să primească informaţie privind 

actualitatea unor subiecte ce urmează a fi dezbătute în rândul adolescenţilor. De fiecare dată 

când apar întrebări vis-a-vis de conţinutul programului formatorul trebuie să fie capabil să 

răspundă la ele în mod adecvat. 

•  Educatorii de la egal la egal trebuie să recunoască care sunt propriile valori şi 

prejudecăţi, astfel încât să-i poată ajuta pe participanţi să le înţeleagă pe ale lor proprii. Este 

dificil să conduci un grup aflat în instruire printr-un proces de autoconştientizare dacă anterior 

nu ai realizat o parte din acest lucru la nivel personal. 

•  Instruirea în metodica formării deprinderilor, cum ar fi interpretarea rolurilor. Formarea 

deprinderilor este o componentă esenţială a educaţiei de la egal la egal. Un program calitativ de 

educaţie de la egal la egal va include interpretarea rolurilor privită ca o metodă de formare a 

deprinderilor. Totuşi, interpretarea bună şi credibilă a unui rol necesită instruire. 

                                                 
14 UNFPA, Y-PEER, „Peer Education, Training of Trainers Manual” 
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• Formarea deprinderilor de comunicare şi a lucrului în grup. Facilitarea unui curs de 

instruire şi lucrul interactiv cu un grup de participanţi necesită cunoştinţe bune privind tehnicile 

de comunicare. Viitorii formatori trebuie să servească drept model al lucrului în grup şi al 

tehnicilor de comunicare, întrucât cea mai bună instruire este condusă de un model. 

• Îndrumări de bază pentru planificarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea 

programelor EEE. Planificarea şi implementarea unui program EEE nu este doar 

responsabilitatea coordonatorului. Este important ca toate părţile implicate în program, inclusiv 

formatorul şi educatorii, să înţeleagă astfel de procese ca monitorizarea şi evaluarea.  

Viitorii formatori necesită, de asemenea, îndrumări solide privind modul de selectare, 

supraveghere şi sprijinire a educatorilor. 

• Explorarea strategiilor de abordare a tineretului vulnerabil. Educaţia de la egal la egal 

poate fi privită ca o modalitate de educaţie a majorităţii tineretului, dar şi ca o metodă specifică 

de a ajuta grupurile deosebit de vulnerabile de tineri. Viitorii formatori educatori trebuie să aibă 

capacitatea de a-i informa pe participanţi despre necesităţile populaţiei vulnerabile şi despre 

metodele de a o aborda şi de a lucra cu ea. 

• Referinţe la resursele de educaţie de la egal la egal.  

 

Activităţile desfăşurate de către educatori în cadrul Centrului pot fi diverse: seminare, 

ateliere tematice, întâlniri, vizite ale unor experţi, expoziţii, concursuri, sărbători tematice, 

concerte, teatru social etc.  

 

2. Structura activităţilor dezvoltate în activitatea cu copiii/tinerii 

Indiferent de activitatea planificată EEE trebuie să ţină cont de următoarele elemente cheie în 

pregătirea activităţii cu copii şi anume:  

1. Pregătirea activităţii: 

• alegerea grupului ţintă - acesta trebuie să aibă o compoziţie omogenă privind pregătirea 

în domeniul abordat (pregătire teoretică şi experienţă); 

• constituirea unui grup dintr-un număr relativ redus de copii (10-15) pentru a permite 

o comunicare uşoară şi participarea interactivă; 

• dacă numărul participanţilor este mai mare, se vor organiza mai multe grupuri de lucru, 

care vor lucra separat şi se vor reuni pentru dezbateri. 

• alegerea unui spaţiu în care se va desfăşura întâlnirea, spaţiu care să permită o 

participare optimă; 

Alegeţi metode şi tehnici interactive de lucru 

Metodele şi tehnicile de lucru le veţi selecta ţinând cont de tipul activităţii. Prin intermediul 

acestora trebuie: 

• să transmiteţi cunoştinţe - să-i faceţi pe tineri să gândească, să reflecteze asupra 

informaţiilor; 

• să formaţi/dezvoltaţi deprinderi să creaţi oportunităţi, situaţii în care tinerii să aplice 

cunoştinţele, informaţiile acumulate; 
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• să formaţi/dezvoltaţi atitudini, valori pozitive (toleranţă, empatie, respect, 

responsabilitate etc.). 

Pregătiţi materialele necesare pentru activitate 

Pregătiţi materiale şi mijloace necesare fiecărui participant pentru ca să se implice şi să participe 

eficient în cadrul activităţii. 

2. Desfăşurarea activităţii 

• Prezentarea educatorului şi a participanţilor. Aceasta trebuie făcută în condiţii care să 

stabilească o atmosferă de încredere reciprocă, relaxată, dar care să permită în acelaşi 

timp şi o minimă cunoaştere a experienţei anterioare şi a gradului de interes pentru temă 

a fiecărui participant. 

• Prezentarea tehnicilor şi metodelor de instruire. Aceasta trebuie să fie de natură să 

implice în mod egal responsabil pe fiecare participant. 

• În cadrul fiecărui grup se pot stabili responsabilităţi prin atribuirea de roluri care pot 

să determine discuţii cu argumente pro şi contra, care să stabilească o persoană 

responsabilă cu respectarea timpului de lucru alocat şi, eventual, a unei persoane care să 

fie purtătorul de cuvânt al grupului la prezentarea concluziilor finale. 

• Pot exista şi persoane care să observe modul în care se desfăşoară dezbaterile în grup, 

contribuţia fiecăruia, felul în care şi-a susţinut punctul de vedere. 

Realizarea obiectivelor 

Realizarea obiectivelor se va face prin intermediul tehnicilor selectate. Indiferent dacă 

organizaţi o mini lecţie, un concurs sau o întâlnire neformală va trebui să respectaţi principiul 

echilibrului celor trei componente ale instruirii: participanţii vor obţine informaţii, vor exersa 

deprinderi şi îşi vor forma atitudini. 

Reflecţii şi evaluare 

Evaluarea activităţii se va realiza prin folosirea tehnicilor interactive. în funcţie de tipul 

activităţii veţi selecta şi metodele de evaluare: chestionarea, discuţia, eseul etc.  

 

4. Încheierea activității 

• EEE trebuie să concluzioneze cu privire la fiecare participant, realizând o evaluare a 

participării sale raportat la scopul activităţii. 

• EEE trebuie să realizeze o proprie evaluare privind modul de pregătire a întâlnirii, a 

desfăşurării acesteia, identificând resursele pentru îmbunătăţirea activităţii viitoare. 

 

Procesul de instruire reprezintă mai mult de cât transmiterea unor noi informaţii iar rolul 

EEE este de a ghida participanţii, oferindu-le activităţi care să-i implice activ şi să le dea ocazia 

aplicării noilor cunoştinţe.  
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1.3 Modalităţi de evaluare a procesului formativ desfăşurat de către 

educatorii de la egal la egal 

Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit 

moment, din perspectiva informaţiilor pe care le culegem cu ajutorul unui instrument 

care ne permite să măsurăm în raport cu o anumită normă la care ne raportăm” 

(Etienne Brunswic). 

Este imposibil să lucrezi cu tinerii fără să faci o evaluare. Sentimentul de bucurie de la sfârșitul 

unei sesiuni care a avut succes sau sentimentul că ai fi putu face mai mult pentru ca lucrurile să iasă 

mai bine sunt, de fapt, cele mai simple forme de evaluare. Evaluare, este o dimensiune fundamentală 

a procesului formativ realizat de către educatorii de la egal la egal, ea determinând valoarea 

rezultatelor şi progreselor înregistrate de către educatori în activităţile cu copii. Spre deosebire de 

perspectiva clasică a învăţământului, ce avea în centrul procesului, actul predării, în concepţia 

modernă, accentul se pune pe funcţiile învăţării, participarea tinerilor în dobândirea cunoştinţelor şi 

formarea de priceperi şi deprinderi.  

Prin evaluare, educatorul de la egal la egal urmăreşte 

modalitate de percepere a informaţiei de către participanţi, îi ajută 

să conştientizeze propriile succese sau eşecuri, să-şi amelioreze 

performanţele şi eforturile, îşi evaluează propria sa activitate, 

elaborează judecăţi de valoare despre el însuşi, ca educator, despre 

calitatea activităţilor desfăşurate, reuşita sau nereuşita unor strategii 

utilizat.  

       În funcţie de activitatea realizată şi momentul integrării 

evaluării în desfăşurarea procesului de formare se pot realiza trei 

tipuri de evaluare: 

 Evaluarea formativă (iniţială) este acumularea informaţiei calitative în scopul elaborării şi 

modificării unui program. Această informaţie vă va ajuta să planificaţi şi să decideţi care vor fi 

etapele de implementare. 

Evaluarea iniţială este impusă de faptul că la începutul unei activităţi, oricare ar fi dimensiunea 

acesteia, există o oarecare eterogenitate în rândul participanţilor prezenţi în ceea ce priveşte 

cunoştinţele, abilităţile, în general a posibilităţilor de realizare a obiectivelor. Astfel este foarte 

oportun ca la începutul activităţii să evaluăm nivelul de cunoaştere a subiectului ce urmează a 

fi prezentat.  

Forme de evaluare iniţială: 

 Testarea. Se realizează preponderent în scris prin teste iniţiale. 

 Chestionarea. Se realizează atît în scris, cît şi oral. 

Evaluarea - procesul de 

colectare şi analiză a  

informaţiilor care-i 

furnizează formatorului sau 

evaluatorului baza de luare 

de decizii cu privire la 

diferite aspecte ale 

inițiativei în instruire. 
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 Evaluarea procesului (continuă) este acumularea informaţiei despre lucrul îndeplinit şi despre 

persoanele care au beneficiat de acest lucru. Acest proces se monitorizează continuu pentru a 

evalua progresul obţinut în baza obiectivelor şi a scopurilor propuse, adică poziţia rezultatelor 

parţiale faţă de cele finale preconizate. Rezultatele acestui tip de evaluare vă poate ajuta să 

modificaţi etapele, strategiile de implementare pentru a depăşi unele dificultăţi apărute şi 

neprevăzute în perioada proiectării. 

Forme de evaluare continuă:  

 Observaţia. 

 Fișe practice. 

 Prezentări orale a unor activităţi de grup. 

 Evaluarea rezultatelor (finală) este acumularea informaţiei despre rezultatele obţinute şi 

diferenţele aduse de aceste rezultate. Evaluarea rezultatelor se face pentru a determina impactul 

sau schimbările la nivel de comportament, cunoştinţe, atitudini şi capacităţi menite să le  

influenţeze. Este important de evaluat finalităţile care sunt direct legate de obiectivele 

programului. 

Forme de evaluare finală: 

 

 

-2-1;  

 

 

Evaluarea activităţilor şi a programului se va efectua printr-o diversitate de metode participative 

şi interactive, atât calitative, cât şi cantitative ajustate la vârsta şi individualitatea copiilor/tinerilor. 

Cele mai practice metode/tehnici de evaluare utilizate în activităţile de formare a anumitor deprinderi, 

abilităţi, transmiterea informaţiei în activităţile cu tinerii pot fi aplicate: 

1. Chestionare pre/post curs  

Această tehnică poate fi folosită în cadrul evaluării iniţiale şi finale. 

- Implică colectarea informaţii scrise de către participanţi cu privire la: 

• scopuri şi obiective; 

• modul de desfăşurare a cursului; 

• calitatea activităţilor de învăţare; 

• modul de structurare a cursului (secvenţialitatea activităţilor); 

• calitatea şi existenţa de suficiente ocazii de participare la discuţii în grup sau de primire de feedback; 

• eficienţa formatorilor/educatorilor; 

• relevanţa şi calitatea materialelor de curs tipărite sau audio-video, 

• organizare (spaţiu, orar, masă).  

- Chestionarele trebuie structurate în dependenţă de obiectivele propuse la începutul activităţii. 

Modalitatea de colectare poate fi orală sau scrisă. 

 



72 

 
 

Ghid metodologic pentru activităţi de la egal la egal 
 

 

 

2. Sesiuni de feedback cu participanţii 

- Implică obţinerea de informaţii de la participanţi pe cale orală, 

- Participanţilor le pot fi puse aceleaşi întrebări ca cele din chestionarele scrise; 

- Acest tip de evaluare oferă mai multă flexibilitate, pentru că pot apărea răspunsuri neaşteptate din 

partea participanţilor, 

- Această tehnică de evaluare se aplică la sfârşitul fiecărei activităţi indiferent dacă a fost un simplu 

„joc”, „prezentare de film”, „Desen” sau „Prelegere”. 

3. Sesiuni de observare a activităţilor 

- Colectare de informaţii de la observatorii la activitate aceşti pot fi chiar pedagogii sau voluntarii 

care au participat, 

- Principalul avantaj: observatorii pot identifica aspecte pozitive sau negative în timpul furnizării 

instruirii, care nu pot fi remarcate de către formatori sau participanţi, întrucât atenţia lor este 

concentrată asupra participării şi nu a observării. 

 

4. Tehnica 3-2-1  

Este folosită pentru a aprecia rezultatele unei secvenţe didactice sau a unei activităţi. 

Participanţii scriu: 3 termeni (concepte ) din ceea ce au învăţat, 2 idei despre care ar dori să înveţe 

mai mult în continuare şi 1 capacitate, 1 pricepere sau 1 abilitate pe care consideră ei că au dobândit-

o în  

urma activităţilor desfăşurate. 

 

5. Metoda R. A. I.  

 

      Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor R ĂSPUNDE – A RUNCĂ – I NTEROGHEAZĂ,  

se desfăşoară în scopuri constatativ-ameliorative. Poate fi utilizată în activităţi frontale sau de grup. 

Implică respectarea următorilor paşi: 

- se precizează subiectul supus evaluării; 

- se oferă o minge uşoară participantului desemnat să înceapă 

- acesta formulează o întrebare şi aruncă mingea către un coleg care va preciza răspunsul;  

  la rândul său, acesta va arunca mingea altui coleg, adresându-i o nouă întrebare; 

- participantul care nu va putea oferi răspunsul corect la întrebare va ieşi din „joc” 

- în „joc” vor rămâne numai participanţii care demonstrează că deţin cele mai multe răspunsuri 

faţă de subiectul evaluat. 

În dependenţă de activităţile realizate educatorii pot utiliza o serie de exerciţii interactive 

cu copii/tinerii de evaluare pentru ai captiva şi ai implica pe toţi. Mai jos vom prezenta câteva modele 

practice de evaluare a activităţilor care pot fi realizate la sfârșitul sau pe parcursul activităţii 

desfăşurate cu copii.  
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1. POSTER  

Acest exerciţiu de evaluare poate fi organizat la începutul şi sfârşitul unei 

activităţi, teme, capitol. 

Materiale: foi şi pixuri pentru fiecare participant, carioci, coli de hârtie. 

Desfăşurare 

Propuneţi participanţilor să alcătuiască o listă: 

■ a aşteptărilor şi a temerilor (personale şi ale grupului) - pentru evaluare 

iniţială, 

■ a cunoştinţelor învăţate, a deprinderilor şi a atitudinilor formate în timpul 

activităţii, temei, capitolului - pentru evaluare intermediară  

sau finală. 

Formaţi grupuri mici a câte 4-6 persoane. împărţiţi fiecărui grup de participanţi 

materiale (carioca şi coli de hârtie).  

Participanţii vor face schimb de opinii şi vor crea o listă comună a aşteptărilor 

(evaluare iniţială) sau a celor învăţate (evaluare finală). 

Rugaţi reprezentanţii grupurilor să-şi prezinte posterele în grupul mare. 

 

2. „EU...” 

Materiale: foi şi pixuri pentru fiecare participant. 

Desfăşurare: 

1. Scrieţi pe foaie cinci începuturi de propoziţii: 

Eu simt ... 

Eu ştiu ... 

Eu cred ... 

Eu propun ... 

Eu întreb ... . 

2. Participanţii, individual, vor scrie pe foi continuarea acestor propoziţii, referindu-se 

la conţinutul activităţilor şi la propria implicare pe parcurs. 
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3. „Cu cine seamăn?” 

 
Materiale:nimic. 

 

Desfăşurare: 

1. La sfârşitul activităţii, rugaţi participanţii să se identifice cu un obiect sau lucru. 

Timp de 

câteva minute, permiteţi-le să reflecteze, apoi să explice de ce au ales anume acest 

obiect sau lucru. 

2. Copiii sau tinerii sunt rugaţi să gândească creativ şi să se exprime liber despre faptul 

cum s-au schimbat ei pe parcurs, care sunt activităţile pe care ar dori să le repete pe 

viitor. 

4. COŞUL CU FRUCTE 

 

Acest exerciţiu de evaluare poate fi organizat la începutul şi sfârşitul unei activităţi, 

teme, capitol. 

Materiale: coli de hârtie, carioca, pixuri pentru fiecare participant, lipici, fişe colorate. 

Desfăşurare: 

Desenaţi pe o coală de hîrtie un coş. Pe conturul acestui coş lipiţi fişele pe care 

participanţii au scris aşteptările lor privind activităţile. 

La sfârşitul activităţii desenaţi în coş fructe pe care lipiţi fişe cu realizările, succesele 

scrise de participanţi la activitate. 

5. DESENAREA IMPACTULUI  

 

Materiale: foi pentru fiecare participant, carioca, creioane colorate, lipici. 

 

Desfăşurare; 

Distribuiţi fiecărui participant câte o foaie şi câteva creioane colorate sau carioca. 

Solicitaţi participanţilor să împartă foaia în două. Pe o parte a foii vor desena cum 

erau ei pînă a participa la activităţi şi pe cealaltă parte vor desena cum sunt la 

moment, sau cum i-a schimbat participarea. 

Rugaţi participanţii să deseneze aceste schimbări şi să semneze desenul. Încurajaţi 

creativitatea şi ingeniozitatea! 

Pe rând, invitaţi fiecare participant să prezente desenul său şi să comenteze cele 

desenate, răspunzând la întrebarea cum implicarea/participarea la activităţi i-a 

schimbat viaţa. 

După prezentare, fiecare îşi va lipi desenul la un loc vizibil. 
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3.4 Dezvoltarea programelor de voluntariat în cadrul Centrelor Comunitare 

 

    În ultimii ani, numărul ONG-urilor din Republica 

Moldova a crescut vizibil. Astăzi, le întâlnim la tot pasul, 

purtând diferite denumiri şi acţionând în diverse domenii. 

Dincolo de teorii şi statistici, munca de voluntariat a devenit 

o realitate. După cum şi era normal, acest aspect s-a înscris 

în atenţia publicului, existând diferite păreri cu privire la 

implicaţiile pozitive sau, dimpotrivă, negative ale 

fenomenului voluntariatului. Organizaţiile puternice, care 

lucrează curent pentru un număr impunător de beneficiari, au 

realizat utilitatea voluntarilor şi îi integrează în toate 

nivelurile de activitate. Aceşti factori demonstrează că, într-

adevăr, voluntarii au devenit o sursă valoroasă. 

    A face muncă voluntară presupune, teoretic, realizarea unei activităţi fără ca cel ce o 

îndeplineşte să urmărească o recompensă, de orice natură ar fi ea. Voluntariatul reprezintă, în 

primul rând, un interes faţă de problemele societăţii sau faţă de una dintre acestea. Desigur, o 

persoană poate fi preocupată de un anumit aspect al lumii în care trăieşte, dar există o diferenţă 

între interesul pasiv şi cel activ. A face ceva ca voluntar înseamnă, în primul rând, că îţi pasă de o 

problemă cu care ceilalţi se confruntă. Munca de voluntariat înseamnă dorinţa de a ajuta, de a face 

ceva pentru societate, de a o sprijini. Este un semn al 

implicării în realizarea acelui mai bine pe care îl 

dorim cu toţii, dar pe care puţini sunt dispuşi să-l 

transforme în fapt.   

În cadrul activităţilor sunt implicaţi de obicei 

adolescenţii  sau tinerii care sunt mereu în căutare de 

ceva nou, ceva cît mai interactiv unde ar putea oferi 

suport dar totodată ar găsi un grup de suport. Aceste 

programe de voluntariat în care au posibilitatea a se 

implica le oferă posibilitatea să se descopere pe ei 

însuși, să se cunoască mai bine, să scape de anumite 

temeri, să înveţe să-i accepte pe cei din jurul lor aşa 

cum sunt ei, cu calităţile şi defectele lor - să fie mai 

toleranţi! 

Dezvoltarea Centrelor Comunitare presupune în 

primul rînd crearea unui program de voluntariat, care 

ar oferi posibilitatea atragerii adolescenţilor, tinerilor 

în diverse activităţi pe care le prestează Centrele 

începînd de la activităţile sportive şi finisînd cu 

activităţile logistice.  

Articolul 3. Principiile de bază ale 

voluntariatului 

Voluntariatul se fundamentează pe 

următoarele principii: 

a) participarea ca voluntar, pe baza 

consimţămîntului liber exprimat; 

b) implicarea activă a voluntarului în 

viaţa comunităţii; 

c) desfăşurarea voluntariatului 

excluzînd orice remunerare financiară 

sau materială din partea beneficiarului 

voluntariatului sau a instituţiei gazdă, cu 

excepţia acoperirii cheltuielilor legate de 

realizarea activităţii; 

d) recrutarea voluntarilor pe baza 

egalităţii şanselor, fără nici un fel de 

discriminare; 

e) cunoaşterea de către voluntar a 

drepturilor şi obligaţiilor sale; 

f) cunoaşterea activităţii relevante 
care implică contribuţia voluntară; 

g) participarea la voluntariatul 
internaţional. 

 



76 

 
 

Ghid metodologic pentru activităţi de la egal la egal 
 

 

 

De asemenea crearea unui astfel de program ar permite facilitarea recrutării noilor educatori  

pentru programul educatorilor de la egal la egal, sau de ce nu însăşi voluntarii activi pot deveni şi 

educatori de la egal la egal . 

În crearea unui program de voluntariat centrele comunitare se vor ghida de Legea 

voluntariatului nr.121  şi REGULAMENTUL de aplicare a Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 

2010 (vezi anexa 2, 3), în care sunt stipulate standardele minime de calitate, drepturi voluntarilor, 

contractul de voluntariat etc..,  de care ar trebui să se ghideze un voluntar sau instituţia gazdă: 

Voluntariatul15 este participarea benevolă la oferirea de servicii, cunoştinţe şi abilităţi sau la 

prestarea unor activităţi în domenii de utilitate publică, din proprie iniţiativă, a persoanei denumită 

voluntar. Voluntariatul poate fi desfăşurat în baza contractului de voluntariat sau în afara acestuia. 

Domenii de utilitate publică, potrivit legii, sînt domeniile: social şi comunitar; de asistenţă şi 

protecţie socială; de protecţie a drepturilor omului; de ocrotire a sănătăţii; cultural; artistic; de 

protecţie a mediului; educaţional; ştiinţific; umanitar; religios; filantropic; sportiv; de organizare 

a activităţii de voluntariat, precum şi alte domenii de utilitate publică. 

Instituţia gazdă este persoana juridică de drept public sau persoana juridică de drept privat fără 

scop lucrativ care administrează activitatea de voluntariat şi care încheie, în condiţiile prezentei 

legi, contracte de voluntariat.  

 Beneficiarul voluntariatului este persoana 

fizică sau juridică în folosul căreia se desfăşoară 

activitatea de voluntariat. Instituţia gazdă poate fi 

identică sau diferită de beneficiarul voluntariatului. 

 Voluntar este orice cetăţean al Republicii 

Moldova, cetăţean străin sau apatrid care în 

sprijinul solidarităţii civice se implică în activităţi 

de voluntariat organizate de persoane juridice de 

drept public sau de drept privat fără scop lucrativ. 

Pentru a dezvolta un program de voluntariat 

trebuie să se ţină cont de următoarele momente: 

1. Analiza nevoilor specifice legate de 

voluntariat  

Scopul analizei este de a identifica nevoile 

concrete în cadrul centrului care ar putea  fi 

acoperite cu implicarea voluntarilor.  

                                                 
15 Legea Voluntariatului nr.121, din 18 iunie 2010 

STANDARDE MINIME DE CALITATE 

PENTRU ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT 

Secţiunea 3 Politici şi proceduri de voluntariat 

1. Instituţia gazdă posedă politici şi 

proceduri scrise, bazate pe principii de 

nediscriminare, egalitate şi diversitate, care 

definesc şi sprijină implicarea voluntarilor. 

2. Cerinţe: 

- instituţia gazdă elaborează un regulament 

intern cu privire la implicarea voluntarilor în 

conformitate cu legislaţia naţională şi 

internaţională în vigoare; 

- politicile şi procedurile de voluntariat 

sînt comunicate întregului personal şi 

voluntarilor; 

- politicile şi procedurile sînt urmate în 

mod constant şi echitabil; 

- politicile şi procedurile de voluntariat sînt 

revizuite cu regularitate cu implicarea 

conducerii, personalului şi a voluntarilor. 

Extras din REGULAMENTUL de aplicare a 

Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.158 din 

12 martie 2012 
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2. Recrutarea Voluntarilor 

În cazul în care Centrul nu are necesităţi specifice cum ar fi în cazul educatorilor de la egal 

la egal, recrutarea poate fi deschisă pe întreaga perioadă a anului în care adolescenţii/tinerii dornici 

de a se implica în activitatea Centrului pot veni pentru a depune Cv.  

3. Selecţia şi Pregătirea voluntarilor 

Pentru a realiza o bună selecţie: 

 Informaţi angajaţii despre recrutare şi specificul ei, pentru ca ei să ofere informaţii celor 

care le solicită; 

  Pregătiţi formularul de înscriere; 

 Pregătiţi printr-un set de întrebări ideea generală a interviului.  

În pregătirea voluntarilor poate fi implicat atît coordonatorul programului educatorilor de la 

egal la egal sau persoana responsabilă de activitatea voluntarilor în centru. 

4. Implicarea şi monitorizarea 

Odată selectaţi, coordonatorul pregăteşte un program bine structurat cu activități în care ar 

putea să se implice voluntarii. Lipsa activităţilor va demotiva voluntarii să  frecventeze sau să 

se implice în program, iată de ce este foarte important să se desemneze o persoană responsabilă 

din cadrul Centrului care va monitoriza activitatea voluntarilor cît şi implica în diverse activităţi 

cu adolescenţii. 

5. Evaluarea şi Motivarea  

Evaluarea este modalitatea de a măsura rezultatele şi de a demonstra eficienţa activităţii de 

voluntariat. Ea determină calitatea programelor/rezultatelor, oferă posibilitatea de a constata şi 

măsura impactul, rezultatele neintenţionate şi oferă posibilitatea unui feedback permanent. 

Ea trebuie să răspundă la întrebări ca: Ce impact au avut eforturile voluntarilor? Suntem 

eficienţi în ceea ce facem?  

Unul dintre factorii de succes ai programului de voluntariat este capacitatea 

Coordonatorului de a crea condiţii optime care să stimuleze voluntarii şi dorinţa lor de a 

desfăşura activitatea respectivă. Crearea unui sentiment de apartenenţă la o echipă este cu 

siguranţă unul dintre elementele cheie care cresc eficienţa voluntarilor.  

Cine poate fi voluntar al Centrului Comunitar: adolescenţi şi tineri din gimnazii, licee, 

colegii de sector, studenţi de la diverse Universităţi, persoane simple care vor să se implice în 

activităţile Centrului. 

Deasemenea există posibilitate de a recruta în cadrul Centrului şi voluntari străini care 

sosesc în ţară prin diferite programe. Două din cele mai cunoscute Organizaţii prin intermediul 

cărora se poate solicita voluntari străini sunt Corpul Păcii (vezi mai multe: 

www.moldova.peacecorps.gov) şi ADVIT Moldova (vezi mai multe: 

http://www.voluntariat.md/rom/advit.html). 

http://www.moldova.peacecorps.gov/
http://www.voluntariat.md/rom/advit.html
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Evenimentele tradiţionale din domeniul voluntariatului în R. Moldova sunt: 

a) Săptămâna Naţională a Voluntariatului - eveniment anual de promovare a 

voluntariatului şi de recrutare a voluntarilor; 

b) Festivalul Voluntarilor - eveniment anual de recunoaştere a meritelor în domeniul 

voluntariatului ce se sărbătoreşte în data de 5 decembrie; 

c) Conferinţa Naţională a Voluntariatului - eveniment organizat o dată la doi ani, care 

identifică principalele obiective şi deziderate ale voluntarilor la nivel de politici. 

Ce pot face voluntarii 

Voluntarul poate fi implicat într-o varietate de proiecte şi  domenii, printre care: 

 

Social 

 consiliere si informare pe diferite teme; 

 meditarea unor elevi cu probleme; 

  campanii pe teme legate de profilul organizației 

(drepturile copilului, prevenire SIDA, etc.); 

  pregătirea şi distribuirea unor pachete pentru beneficiarii 

Centrului (de exemplu hrană, îmbrăcăminte). 

 

Ecologic 

 igienizarea unor parcuri sau zone de joaca pentru copii;     

 campanii de promovare a reciclării diferitelor materiale; 

 ore despre importanţa protejării mediului în şcoli, parcuri, curtea case; 

Civic 

 promovarea principiilor democratice în comunitate; 

 trimiterea de scrisori în sprijinul unor inițiative; 

 semnalarea oricăror abuzuri sau fraude. 

Cultural 

 ghid pentru excursii; 

 realizarea de publicații specifice; 

 campanii de promovare a Centrului şi serviciilor în cadrul comunităţii; 

 ore de dirigenție pe teme legate de specificul Centrului; 

 secretariat, fotocopiere, etc.;  

 ajutor la organizarea de evenimente. 

Sănătate 

 campanii de promovare a sănătăţii (educație sexuală, alimentație sănătoasa, 

prevenirea fumatului sau a utilizării drogurilor, etc); 
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 organizarea de emisiuni radio şi concursuri pe teme legate de sănătate în colaborare 

cu OnG-urile din ţară. 

Administrativ (valabil pentru toate categoriile de mai sus) 

 scrierea unor articole în presă, administrarea unei pagini web; 

 traduceri; 

 secretariat, fotocopiere etc. 

 

„Niciodată să nu te îndoieşti că un grup de oameni dedicaţi poate schimba lumea. Adevărul este 

că e singurul lucru care a schimbat lumea pînă acum.” Margaret Mead, antropolog 
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Capitolul IV.  
 

Activităţi practice destinate programului educatorilor 

de la egal la egal 
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4.1 Activităţi de sensibilizare şi informare 

4.1.1. Organizarea forumurilor de exprimare a tinerilor 

 

Participarea tinerilor în procesele 

sociale are o însemnătate dublă, deoarece 

tinerii reprezintă un potenţial economic şi 

social foarte mare (resurse umane calificate, 

sporire demografică), şi de asemenea tinerii 

sunt cei care trebuie să simtă pulsul 

schimbărilor în societate.16  

Forumul este o comunitate de tineri care 

se adună să discute problemele de zi cu zi sau 

probleme legate de o anumită tematică ( de 

ex. Respectarea drepturilor copiilor în 

instituţiile de învăţămînt). Prin intermediul 

Forumului se urmăreşte idea de a convinge factorii de decizie în schimbarea atitudinii vizavi de 

o problemă.  Tinerii care frecventează Centrele comunitare sunt parte comunităţii, deşi de cele 

mai dese ori ei vin în Centru pentru a cere ajutor, tot ei ar putea  să fie cei care împreună cu alţi 

colegi ar participa la evenimente la care să se expună vizavi de problemele cu care se confruntă.  

 

4.1.2. Organizarea concursurilor TVC 

„TVC-ul” este un concurs  între două sau mai multe echipe care se întrec în una sau mai 

multe probe tematice a căror condiţii sunt stabilite în prealabil de către organizatori sau 

membrii juriului, iar în final este desemnat 

un cîştigător. Ideea acestor concursuri 

vine în a aduce o bună dispoziţie 

spectatorului şi a dezvolta aptitudinile 

actoriceşti în rîndul tinerilor.  

Deja de mai mulţi ani în cadrul 

instituţiilor de învăţămînt, în centrele de 

tineret, la nivel raional, se creează echipe 

de tineri cu spirit actoricesc care 

concurează pentru cea mai bună, veselă 

echipă TVC.  

 

Un asemenea exemplu de activitate poate fi uşor desfăşurată şi la nivelul Centrelor 

Comunitare. E deajuns ca 5 sau mai multe Centre să-şi creeze cîte o echipă de tineri veseli, 

                                                 
16 „The participation of citizens in local public life”, Council of Europe, 2001, pag.2 
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ingenioşi, creativi pentru a desfăşura o competiţie în care tinerii să concureze pentru cea 

mai veselă şi ingenioasă echipă. Desigur că în această activitate un rol important îl vor avea 

educatorii de la egal la egal sau voluntarii care vor pregăti echipele de concurs.  

Tot o activitate la care se pot întălni tinerii din Centre sunt sărbătorile naţionale: 

Sărbătoarea de iarnă, Sărbători Pascale, Ziua Internațională a Copiilor-1 iunie, de cele mai 

dese ori aceste sărbători sunt organizat doar la nivel de Centru la care participă părinţii, 

pedagogii, prietenii copiilor etc. o posibilitate în care copii ar fi mai motivaţi şi mai 

interesaţi în a se pregăti şi a simţi spiritul acestor sărbători ar fi realizarea unui eveniment 

la care participă 5 sau 6 Centre  din sector. 

 

4.1.3. Crearea şi dezvoltarea activităţilor de Teatru Social, Graffitti, Street dance. 

 

STREET DANCE  este un “termen 

umbrelă” (o denumire generală) ce denotă mai 

multe stiluri de dans, ce au evoluat în spaţii 

publice precum pe stradă, în curtea școlilor şi 

în cluburi. De cele mai multe ori sunt 

improvizații, ce au un caracter social şi 

încurajează interacțiunea cu publicul dar şi cu 

alți dansatori. Termenul de “Street dance” este 

în general folosit pentru a descrie dansurile 

hip hop şi funk ce au apărut în Statele Unite în 

anii ’70 şi care sunt într-o continua creștere şi dezvoltare în cultura hip hop de astăzi 

(breakdance, popping, locking, hip hop new style, house dance şi electro dance).  

Aceste tipuri de dans sunt foarte populare în ziua de azi, atît ca exercițiu fizic, dar şi ca 

artă şi o formă de competiție practicată atît în studio-urile de dans, cît şi în alte spaţii cum ar fi 

Centrele Comunitare unde se adună foarte mulţi tineri dornici de ceva nou, ceva care nu a mai 

fost desfăşurat.  

De ce e bine, să se creeze grupe de Street Dance în cadrul Centrului? 

1. Adolescenţii/tinerii vor avea posibilitatea să facă mişcare pentru o buna dezvoltare 

fizică (a oaselor, a inimii, a mușchilor), dar şi psihică (capacitatea de a lucra în echipă, de a 

comunica cu ceilalți, de a socializa şi de a se împrieteni cu persoane de vârsta lor). 

2. Cursurile de dans reprezintă o activitate care îi va ajuta să crească frumos din punct de 

vedere fizic, dar şi psihic. Un colectiv adecvat poate dezvolta capacităţile unui copil de a 

socializa, de a se împrieteni cu alți copii, de a lucra în echipa şi de a avea încredere în ceilalți, 

necătînd la problemele pe care le are înafara Centrului.  

3. Prin dans, cei mici pot ajunge să scape de inhibiții, să fie mult mai comunicativi şi 

deschiși oricărui tip de activitate şi, implicit, să reuşească să îşi dezvolte abilitați benefice pe 

tot parcursul vieții.  

4. Cursurile de dans duc la evitarea unei educații negative, antisociale datorate contactului 

cu un anturaj neadecvat plus motivarea cît mai multor tineri de a frecventa serviciile Centrului 

Comunitar. 
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De ce avem nevoie pentru crearea echipei? 

 

1. Un bun profesor de Street dance care poate fi invitat din cadrul Cluburilor de dans din 

sector. 

2. Selectarea tinerilor dornici de a practica acest gen de dans . 

3. Oferirea spaţiului în cadrul Centrului pentru repetiţii. 

4. Participarea echipelor de dans la diferite competiţii (se poate organiza la nivel de 

centre şi ulterior la diverse evenimente din instituţiile de învăţămînt, etc.) 

5. Promovarea echipei şi a Centrului prin serviciile prestate. 

 

 TEATRU SOCIAL este o metodă 

de educație non-formală prin intermediul 

căreia publicul spectator poate interveni ca 

actor în desfășurarea spectacolului, cu 

scopul de a propune soluții cît mai realiste 

la problemele sociale de discriminare 

înfăţişate pe scenă.  

Ideea spectacolelor de teatru social 

este sensibilizarea spectatorilor faţă de 

situațiile de discriminare şi consecințele 

acestora, faţă de problemele adolescenților, 

necesităţile, dorinţele acestora. Participanţii vor fi încurajați să joace mai întîi pe scenă, iar apoi 

şi în viața reala un rol din ce în ce mai activ în societatea civilă, pentru a o transforma într-un 

loc caracterizat de toleranţă şi buna înțelegere între oameni, indiferent de clasa socială, situația 

financiara, etnie..  

În Republica Moldova acest gen de activitate a fost iniţiat de către UNFPA, Fondul ONU 

pentru Populaţie, Programul Y-PEER. În fiecare an, se desfăşoară Festivalul teatrului social la 

care se întrunesc echipele de tineri din diferite localităţi ale ţării. Temele pe care le abordează 

tinerii în cadrul scenelor de teatru sunt axate pe schimbările şi specificul personalităţii în 

perioada adolescentină, riscurile în adolescenţă, importanţa relaţiilor de comunicare eficienţă cu 

semenii şi părinţii, prevenirea Infecţiilor cu Transmitere Sexuală (ITS), HIV/IDA, migraţia, 

traficul de persoane, violenţa în familie şi consecinţele lor.  

Introducerea acestui gen de activitate, în lista de activităţi desfăşurate/organizate de către  

educatorii de la egal la egal ar oferi o motivaţie în plus educatorilor care vor fi implicaţi în ceva 

diferit decât activităţile informative şi nou pentru tinerii care sunt beneficiarii centrului. Prin 

prisma scenelor tinerii vor avea posibilitatea să redea acele trăiri, probleme cu care se confruntă 

sau care le observă în comunitate. 

 

           GRAFFITTI (din italiană graffito, derivat din sgraffiare = a zâria), la plural graffiti este 

un termen din arheologie care desemnează o inscripție sau un desen executat fie cu pigmenți de 
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culoare roșie, fie prin zgâriere, descoperite pe monumentele antice17. Subcultura îşi are originile 

în New York-ul anilor '70. Părinţii acestui curent sunt americanii Jean-

Michel Basquiat, care a colaborat cu celebrul pictor avangardist Andy 

Warhol, şi Keith Haring.  

În prezent, graffitti este un termen general referitor la inscripții 

caligrafiate sau imagini pictate sau gravate pe pereți sau alte suprafețe 

publice sau private, care nu sunt destinate acestui scop. Când este făcut 

fără consimțământul proprietarului, constituie vandalism (care este 

ilegal).  

Graffiti a existat încă din antichitate, în perioada Greciei antice și a Imperiului roman. Cu 

cât locul este mai privat, mai ilegal, cu atât este o performanță mai mare să îl facă. Din această 

cauză o să găsim o grămadă de graffiti-uri în subterane/staţii de autobuz, sub poduri etc. 

Graffiti-ul nu e doar un simplu text ci este un desen care trebuie să fie cât mai complicat și mai 

diferit de altele.  

Graffiti-ul este extrem de divers fiindcă are legătură directă cu creativitatea umană. Prin el, 

se fac declaraţii de dragoste, se transmit mesaje sociale şi politice, se laudă şi se înjură, se face 

campanie electorală, se încurajează echipe, se blamează personaje publice, se exprimă 

sentimente şi se recunoaşte o apartenenţă socială. Se face aşa astăzi, precum se făcea cu mii de 

ani în urmă.  

Cum putem încadra acest gen de activitate în activităţile Centrului? 

1. Dorinţa tinerilor de a încerca o asemenea activitate. 

2. Identificarea unui voluntar care practică asemenea gen de activitatea 

3. Implicarea tinerilor din cadrul Centrului de a decora un perete din Centru împreună cu 

instructorul, identificarea unor locuri autorizate, participarea în cadrul concursurilor de Graffitti 

ce au loc anual în Chişinău prim promovarea unor mesaje Sociale etc. 

4. Promovarea activităţii 

 

4.1.4. Participarea tinerilor în mass media tradiţională 

În cadrul Centrelor sunt desfăşurate săptămînal activităţi care implică atît adolescenţii cît 

şi adulţii, un factor important în vizibilitatea Centrului este promovarea care de cele mai dese 

ori este neglijată. Antrenând în activităţi tineri activi, voluntari, Centrul poate pregăti viitori 

jurnalişti care să promoveze activităţile şi serviciile prestate. 

Activităţile jurnalistice în care pot fi implicaţi/instruiţi pot lua diferite forme: ziare ale tinerilor 

(şcolare, comunitare), posturi de radio (postul de radio Naţional), reţele sociale, cluburi de presă 

(în cadrul centrelor de tineret). 

                                                 
17 Andrei Ştefan, Cultura Graffitti: un excurs socio-antropologic general, cu un studiu de caz asupra orașului 

Brașov, lucrare de licență 2012, Facultatea de Sociologie, Universitatea ,,Transilvania”, Brașov. 
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Ziarele tinerilor 

       Prezente în şcoli sau licee, dar şi în comunitate, ziarele tinerilor conţin ştiri, informaţii din 

lifestyle şi cultură. Tinerii reflectă evenimentele din comunitatea lor, din ţară şi din lume. De 

asemenea, formulează doleanţele, probleme, dar şi soluţiile la aceste probleme. Mulţi utilizează 

ziarele ca platformă pentru a-şi publica poeziile, eseurile, povestirile. Recent au apărut şi reviste 

realizate de tineri. Printre acestea se numără cea mai cunoscută revistă pentru copii „Florile 

dalbe”. 

Posturile de radio 

Posturile de radio ale tinerilor au un impact mai puternic asupra ascultătorului, pentru că 

au caracter interactiv. Tinerii învaţă de la profesioniştii din domeniu cum are loc producţia unui 

material audio sau cum să realizezi o emisiune în direct. În ultimul an a fost creat postul de 

radio destinat în totalitate tinerilor Radio Moldova Tineret, la care tinerii din Centre pot să 

transmită materiale despre cele mai interesante activităţi în care sau implicat sau de ce nu a 

participa în cadrul emisiunilor pentru a relata despre cele realizate. 

Cluburile de presă 

Cluburile de presă sunt evenimente în care sunt invitaţi lideri de opinie, artişti, 

reprezentanţi ai unor instituţii şi organizaţii, politicieni sau alte personalităţi, iar tinerii jurnalişti 

vin şi participă la discuţii cu ei. Astfel de evenimente contribuie la crearea unor legături dintre 

tineri şi formatorii de opinie, lideri, decidenţi, politicieni, artişti, dar şi persoanele care 

reprezintă tinerii în instituţiile statului. 

Reţelele Sociale 

În ultimul timp observăm tot mai des interesul tinerilor faţă de tehnologiile 

informaţionale, site-urile sociale precum www.facebook.com, www.ok.ru au devenit mediul în 

care  interacţionează, comunică pe diferite teme de interes, participă la diverse evenimente etc. 

Pentru ca un serviciu să fie cunoscut el trebuie promovat, o modalitate destul de actuală este şi 

crearea paginilor tematice pe site-urile de socializare pentru a fi cît mai aproape de tineri. Rolul 

tinerilor ar fi de a administra aceste pagini şi a plasa toate evenimentele care se vor desfăşura 

în incinta Centrului pentru a le face cunoscut publicului larg. 

 

În pregătirea tinerilor din Centre  se recomandă de a consulta specialiştii 

Centrului Tânărului Jurnalist sau Centrul Media de Tineret.

http://www.facebook.com/
http://www.ok.ru/
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4.2. Activităţi de educare şi instruire 

4.2.1. Comunicare şi conflict. Modalităţi de 

facilitare a comunicării în rândul adolescenţilor. 

Noţiuni fundamentale despre comunicare 

Comunicarea constă în transmiterea unui mesaj de 

la o persoană la alta. Comunicarea devine efectivă 

atunci când mesajul transmis este identic cu cel 

recepţionat, altminteri avem un mesaj fie incomplet, 

fie distorsionat. De reţinut că în toate conceptele 

aparţinând de teoria nevoilor, comunicarea este 

inclusă printre nevoile fundamentale ale unei persoane 

şi, cu atât mai mult, ale unei persoane care se află într-

un proces de acumulare şi dezvoltare. 

Comunicarea interpersonală este cea mai importantă formă de comunicare şi cel mai des 

folosită. Oamenii nu pot evita acest tip de comunicare; existenţa lor socială depinde de abilitatea 

cu care pot angaja discuţii cu ceilalţi. Viaţa de familie, relaţiile cu prietenii, activitatea 

profesională, toate depind de această abilitate. 

Pentru ca sistemul comunicării să funcţioneze, ambii parteneri devin succesiv expeditori şi 

destinatari. 

Ca elemente în cadrul procesului de comunicare amintim: 

- transmiţătorul sau sursa (persoana care iniţiază comunicarea, transmite mesajul) 

- receptorul sau destinaţia (persoana care primeşte mesajul). 

- între cele două puncte ale comunicării se află mesajul (informaţia) care se codifică într-

un semnal. 

Mesajele se pot transmite prin intermediul limbajului verbal (cu ajutorul cuvintelor) şi al 

limbajului non-verbal (cu ajutorul corpului, al mediului, al timpului, al obiectelor, etc). 

Comunicarea este influenţată de următoarele categorii de factori: 

A) factorii personali - ţin de structura partenerilor în actul comunicării şi pot fi: 

- emoţionali (psihologici) - timiditate, supărare, teamă, anxietate, resentimente; 

- fizici- vârsta, oboseală, defecte de vorbire, hipoacuzie, durere, boală; 

- intelectuali - nivel de cunoştinţe , de instruire, limbaj: 

- sociali - diferenţe de cultură, clasă socio-economică, origine etnică, origine rurală sau 

urbană, accent, s.a. 

B) factorii de mediu care pot influenţa pozitiv sau negativ comunicarea, prin creşterea 

tensiunii sau disconfortului. 

- fizici: zgomot, distanţă;  

-          lumină necorespunzătoare; 

- sociali: prezenţa sau absenţa altor persoane.  

Înaintea iniţierii comunicării, a dialogului, se impune evaluarea cu grijă a persoanei cu care se 

comunică (factori personali), cât şi a mediului de comunicare (factori de mediu). 
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Comunicarea la vârsta adolescenţei 

 

Cercetările din domeniul vieţii sociale a adolescenţilor arată că peste 75% dintre persoanele sub 

18 ani se simt adesea singure (Eunson şi Henserson, 1987). Aceste date ilustrează că problema 

sentimentului de singurătate la adolescenţi este o problemă adecvată care necesită o abordare 

adecvată. Sentimentul de singurătate în perioada adolescenţii poate deveni frecvent şi acut. Factorii 

care declanşează şi menţin această stare sunt: deficitul abilităţilor de comunicare, de relaţionare, 

timiditate, stimă de sine scăzută, inabilitate de exprimare emoţională, participare scăzută la 

activităţi sociale şi extracuricculare. Singurătatea are ca şi consecință de lungă durată dezvoltarea 

depresiei şi anxietăţii sociale. Prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare putem 

preveni stările de afectivitate negativă care îi afectează pe adolescenţi şi care au consecinţe 

negative multiple. 

 

Sugestii de activităţi care facilitează 

exprimarea emoţională 

 “Vocabularul” emoţiilor. Se 

utilizează un set de cărţi de joc care au 

notate pe una dintre părţi denumirea unei 

emoţii (ex. trist, fericit, frustrat); fiecare 

elev sau grup de elevi alege câte o carte şi 

încearcă să exprime emoţia notată printr-un 

comportament; ceilalţi elevi trebuie să 

identifice emoţia prin comportamentul 

exprimat de elev sau grupul de elevi. 

 “Parola” emoţiilor. Elevul sau 

grupul de elevi alege o carte cu o emoţie şi simulează ce ar gândi o persoană care manifestă o 

asemenea emoţie; ceilalţi elevi trebuie să identifice emoţia. 

  „Statuile” emoţiilor. Cîţiva tineri voluntari vor putea avea trei roluri: de sculptor, 

statuie şi observator. Tînărul care şi-a ales rolul de sculptor alege o carte cu o emoţie, îşi caută un 

tînăr care şi-a ales rolul de statuie şi va încerca să „modeleze” statuia în funcţie de emoţie pe care 

trebuie să o reprezinte, modelîndu-i expresia facială, postura. Tînărul care are rolul de observator 

va nota toate modalităţile prin care tînărul „sculptor” încearcă să exprime emoţia. Ceilalţi tineri 

din sală trebuie să identifice emoţia exprimată de tînărul cu rolul de „statuie”. 

 „Imaginile” emoţiilor. Fiecare tînăr va extragere cîte o carte, citeşte denumirea emoţiei 

şi încearcă să o reprezinte printr-un desen care să fie semnificativ pentru emoţie. Tînărul care 

identifică primul emoţia reprezentată de un coleg, va prezenta el emoţia exprimată prin desen. 

Exerciţiul se poate realiza şi folosind aceeaşi emoţie pentru toţi tinerii. Rolul exerciţiului este să-i 

facem pe tineri conştienţi de diferenţele în manifestarea unei emoţii. 

Decalogul comunicării 

 

1. Nu poţi să nu comunici 

2. A comunica presupune cunoaşterea de sine şi 

stima de sine 

3. A comunica presupune conştientizarea 

nevoilor celuilalt 

4. A  comunica presupune a şti să asculţi 

5. A comunica presupune a da feed-back-uri 

6. A comunica presupune a accepta conflictele 

7. A comunica presupune asumarea rezolvării 

conflictelor. 
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 „Sunetele” emoţiilor. Fiecare tînăr va extrage cîte o carte cu o emoţie şi va încerca să o 

reprezinte printr-un sunet caracteristic, fără să folosească cuvinte. Cine va identifica primul 

emoţia exprimată de un coleg va descrie situaţia în care a simţit acea emoţie, ce a gândit şi cum 

s-a comportat. 

  Cele 10 activităţi plăcute. Fiecare participant va face o listă de 10 activităţi plăcute care 

ne determină să ne simţim bine. Toate activităţile fiecărui participant se vor afişa ăe peretele 

din sală pentru ca toţi participanţii să conștientizeze modalităţile prin care ne putem îmbunătăţi 

starea emoţională. 

Alte activităţi practice găsiţi în capitolul II. Educaţia non-formală. 

 

Conflictul şi managementul conflictelor 

 

 

Abilitatea de a comunica presupune şi 

abilitatea de a rezolva conflictele de 

comunicare. Conflictul nu presupune în mod 

obligatoriu aspecte negative (ex. tensiune, 

cearta), deci comunicarea eficientă nu 

înseamnă camuflarea conflictului. Acesta 

trebuie acceptat ca o parte firească a procesului 

de comunicare. 

            Efectele pozitive ale conflictului18: 

• creşte motivaţia pentru schimbare; 

• îmbunătăţeşte identificarea problemelor şi 

a soluţiilor; 

• creşte coeziunea unui grup după soluţionarea comună a conflictelor; 

• creşte capacitatea de adaptarea la realitate; 

• oferă o oportunitate de cunoaştere şi dezvoltare de deprinderi; 

• dezvoltă creativitatea. 

Daca conflictul este negat, reprimat, camuflat, sau soluţionat de tipul câștigător-învins, 

acesta poate avea o serie de efecte negative: 

• scade implicarea în activitate; 

• diminuează sentimentul de încredere în sine; 

• polarizează poziţiile şi duce la formarea de coaliţii; 

• dileme morale; 

• dificultăţi în luarea deciziilor. 

 

                                                 
18 Adriana Băban, Consiliere educaţionala,  Ghid metodologic pentru orele de dirigenție şi consiliere, Prima 

ediţie, Cluj Napoca 2001 
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Studiile de evaluare a programelor de dezvoltare a abilităţilor de comunicare şi de 

management al conflictelor au identificat o serie de convingeri eronate despre conflicte în 

rândul participanţilor care scad eficienţa seminariilor de comunicare dacă nu sunt dezvoltate 

mesaje alternative. Cele mai frecvente convingeri eronate sau mituri despre conflicte sunt: 

 

 Conflictul se rezolvă de la sine, cu trecerea timpului. 

 Confruntarea cu o problemă sau într-o dispută este întotdeauna neplăcută. 

 Prezenţa unui conflict este semnul unui management prost al grupului sau clasei. 

 Conflictul este întotdeauna negativ şi distructiv. 

 Conflictul într-o clasă este un semn de neimplicare a profesorului în problemele clasei. 

C 

 Conflictul nu se rezolvă decât printr-u un compromis, cineva trebuie să piardă. 

 

Principii de management al conflictelor 

1. Menţinerea unei relaţii pozitive pe perioada conflictului prin: ascultare activă, utilizarea 

întrebărilor deschise pentru clarificarea mesajelor. 

2. Diferenţierea dintre evenimente, comportament şi interpretarea lor, evaluarea diferitelor 

opţiuni. 

3. Focalizarea pe problemă nu pe persoane, folosirea unor termeni concreţi, specifici, 

comportamentali în descrierea situaţiei şi nu generali, utilizarea unui limbaj adecvat (“A 

apărut o problemă...” nu “Tu ai creat o problemă ...”). 

4. Utilizarea comunicării directe, fără a reacţiona cu propriile argumente, clarificarea 

întrebările, solicitarea informaţiilor pentru înţelegerea situaţiei, evitarea învinovăţirii şi 

etichetării interlocutorului, evaluarea impactului conflictului asupra relaţiei sau grupului. 

5. Identificarea barierelor în rezolvarea conflictului. Acestea pot fi: judecarea persoanei şi nu 

evaluarea mesajului, căutarea de contraargumente, reacţia prematură, ascultarea 

interlocutorul pentru a identifica greşelile şi nu pentru a înţelege mesajul, convingerea că 

numai el /ea are dreptate. 

6. Utilizarea deprinderilor de rezolvare de probleme în abordarea conflictului. 

Comunicarea asertivă 

Comunicarea asertivă s-a dezvoltat ca o modalitate de adaptare eficientă la situaţii 

conflictuale interpersonale (Rees, Shan, 1991). Lipsa asertivităţii este una dintre cele mai 

importante surse de inadecvare socială. Asertivitatea este rezultatul unui set de atitudini şi 

comportamente învăţate care au ca şi consecinţe pe termen lung îmbunătăţirea relaţiilor 

sociale, dezvoltarea încrederii în sine, respectare drepturilor personale, formarea unui stil de 

viaţă sănătos, îmbunătăţirea abilităţilor de luare de decizii responsabile, dezvoltarea abilităţilor 

de management al conflictelor (Rakos, 1991). 
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Principii de dezvoltare a comunicării asertive. 

1. Spune NU atunci când este încălcat un drept sau o valoare personală. 

2. Motivează-ti afirmaţia fără însă să te justifici - nu te scuza! 

3. Exprimă-ţi opiniile personale specific şi clar - evită formulările generale. 

4. Acceptă şi oferă complimente. 

5. Fii direct! . 

6. Cere feed-back - pentru prevenirea greşelilor de interpretare. 

7. Schimbă discuţia sau evită persoana atunci când nu poţi comunica asertiv. 

8. Fă referiri la comportamentul neadecvat al unei persoane cu o remarca pozitivă. 

9. Focalizează-te pe comportament şi nu pe persoană atunci când vrei sa faci o remarcă. 

10. Scoate în evidenţă consecinţele negative ale comportamentului său asupra ta.  

 

Exemple de activităţi de comunicare  ce pot fi realizate cu tinerii: 

1. Împărţiţi participanţii în grupe de 5-6 copii, care să aibă sarcina de realizare a unor mesaje 

verbale pasive, agresive şi asertive. Aceste mesaje pot fi: mesajul unui robot telefonic, o reclamă 

publicitară, un discurs, un protest etc. 

2. Evaluarea stilului de comunicare pasiv, agresiv, asertiv prin completarea chestionarului de 

asertivitate. Răspunsurile de discută în grup mare şi se analizează fiecare item din chestionar prin 

evaluarea barierelor în comunicarea asertivă. 

 

 

Chestionar de asertivitate (lista această poate fi completă ) 

 

Nr.  Da  Nu 

1 Pot să-mi exprim cinstit sentimentele   

2 Pot să spun NU fără să mă acuz sau să mă simt vinovat/ă.   

3 Pot să recunosc cînd sunt supărat/ă   

4 Încerc să găsesc cauză supărării mele   

5 Respect drepturile celorlalţi cînd mi le exprim pe ale mele   

6 Aştept să cunosc toate faptele înainte de a lua o decizie   
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4.2.2. Crearea cluburilor de interese, facilitarea realizării jocurilor interactive 

 Ce? Unde ? Când?; Clubul de dezbateri etc. 

 

Jocurile intelectuale de echipă.  

1. Ce? Unde? Cînd? 

O variantă mai avansată a jocurilor intelectuale 

sunt jocurile de echipă. În aceste jocuri echipe 

compuse dintr-un număr egal de jucători (de 

exemplu șase) trebuie să soluționeze anumite 

sarcini în cel mai corect sau rapid mod.  

Există două tipuri principale de jocuri 

intelectuale de echipă:  

- jocurile intelectuale de echipă contra timp; 

- jocul intelectual de echipă cu timp fixat. 

În prezent, în Republica Moldova, există Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale 

- fondat în ianuarie 2000. Astăzi cuprinde în jur de 50 de echipe, adică peste 300 de membri, 

de toate vârstele, de la școli, licee, universități și chiar absolvenți ai universităților.  

Jocul "Ce? Unde? Cînd?" constituie varianta adaptata a unui joc televizat apărut în 

Uniunea Sovietică şi întitulat "Что? Где? Koгда?" (în rusă - "Ce? Unde? Când?"). 

La jocul "Ce? Unde? Cînd?" participă echipe formate din cîte 6 jucători, care trebuie să 

răspundă la întrebări de inteligenţă, logică, erudiție, perspicacitate. Întrebările sunt citite de 

către un prezentator pentru toate echipele concurente simultan. 

De regulă: 

- pentru fiecare întrebare se oferă un minut de gândire şi discuții în sînul echipei 

- răspunsurile se dau în scris pe foiţe unui juriu care decide asupra corectitudinii acestora 

- pentru fiecare răspuns corect echipele cîştigă 1 punct 

- un set de întrebări cuprinde de la 36 pana la 50 de întrebări, împărţite pe runde cu pauze între 

ele 

- câștigătoare devine echipa care acumulează cele mai multe puncte, adică răspunde la cele mai 

multe întrebări 
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Jocurile Intelectuale prezintă un interes deosebit în rândul tinerilor care sunt în 

permanentă căutare de ceva nou, interactiv şi 

competitiv. Organizarea programului EEE în 

Centrelor Comunitare, presupune implicarea 

adolescenţilor/tinerilor în diverse activităţi . O 

modalitate de a atragerii tinerilor în Centre ar fi 

crearea unei echipe de jocuri Ce? Unde? Cînd? Care 

ar putea săptămânal să se întrunească cu alte echipe 

din Centrele Comunitare.   

Scopul jocurilor intelectuale este de a: 

dezvolta logica, imaginația, spiritul de echipă; aplica 

cunoștințele și aptitudinile într-un mod interesant și 

folositor; comunica cu colegii; îmbogăți și împărtăși 

cunoștințele; lua tot ce este mai bun de la joc, 

comunicare și prieteni. 

Realizarea acestei activităţi presupune o bună 

organizare la nivel de program al EEE cît şi în grupul 

de tineri, un moment de care trebuie să ţinem cont este 

dorinţa tinerilor de a se implica şi nicidecum 

impunerea. Etapele de organizare a acestei activităţi 

la nivel de Centre Comunitare implică următoarele 

momente organizatorice : 

1. Pregătirea a 2 educatori de la egal la egal, 

pentru a cunoaşte buna desfăşurarea a jocului. Pentru 

pregătirea educatorilor se poate apela la ajutorul unor 

tineri care activează în cluburile de dezbateri din 

Chişinău. 

           2. Crearea a cîte o echipă în fiecare Centru 

Comunitar, nu este neapărat ca în echipe să fie 

selectaţi doar elevii cei mai buni din şcoli şi licee. 

Pentru început se poate organiza o grilă de subiecte şi 

întrebări cît mai simple, iar ulterior să se treacă la un 

nivel cît mai avansat, ceea ce ar oferi posibilitatea 

implicării tuturor copiilor interesaţi de a fi parte a 

grupul de Ce? Unde? Cînd?. 

            3. Stabilirea unei zile şi ore din săptămînă cînd 

tinerii se pot întîlni pentru a se pregăti pentru jocul 

propriu zis. De obicei durata unui joc poate fi de la 1 

oră pînă la 1 oră şi jumătate. 

De ce e bină să jucăm? 

De-a lungul timpului au fost propuse mai 

multe teorii privind originile şi formele de 

manifestare a jocurilor. Iată câteva exemple: 

• Teoria eliberării de energie 

– Oamenii au la îndemână mult prea multă 

energie. Prin joc noi eliberăm acest surplus de 

energie şi putere. 

• Teoria instinctului de joc 

- Oamenii posedă, asemenea animalelor, 

anumite capacităţi moştenite, care în mare 

parte sunt acoperite şi deviate prin educaţie. În 

unele activităţi ale adulţilor, acest instinct se 

manifestă ca poftă de joc. 

• Teoria curăţirii (Catharsis) 

– Oamenii sunt conduşi de instincte iniţial 

agresive şi neadaptabile vieţii în comunitate. 

Jocul reprezintă o posibilitate de a se debarasa 

pe cale paşnică de aceste impulsuri. 

• Teoria exerciţiului 

- Noi, oamenii, interpretăm jocul ca o creaţie 

înţeleaptă a naturii, pentru ca noi să avem 

astfel un spaţiu şi un timp corespunzător 

acomodării la diferite situaţii. 

• Teoria recreării 

– Jocul e o posibilitate de a alunga stările de 

moleşeală şi plictiseală şi a alimenta energie 

prin joc. 

• Teoria dezvoltării creativităţii 

- Bazele atitudinii de joc sunt fantezia şi 

capacitatea de organizare şi modelare. 
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            4. Desfăşurarea jocului între echipe (din sector, intersectoriale şi finala dintre cele mai 

bravo echipe).            5. Promovarea acestei activităţi prin diverse comunicate, articole pentru 

a motiva tinerii să se implice în asemenea activităţi. 

2. Dezbaterile 

Un alt gen de activitate care poate fi realizat în cadrul Centrelor Comunitare săptămînal sau 

lunar sunt dezbaterile. 

Dezbatere (din engleză – debate) este o discuţie, o polemică în contradictoriu a unei chestiuni, 

urmându-se formarea unei gândiri critice şi logice pentru însuşirea şi exersarea dialogului 

democratic.  

Dezbaterile formale, ca metoda de educație, au fost introduse la sfârșitul secolului al 

nouăsprezecelea, cînd primele competiții de dezbateri au fost organizate în universitățile de pe 

Coasta de Est a Statelor Unite. În 1960, seriile de dezbateri publice televizate dintre John F. 

Kennedy şi Richard Nixon au făcut ca această activitate să devină extrem de populară şi să 

apăra numeroase cluburi şi organizații de dezbateri. Exista o diversitate a stilurilor de dezbatere, 

dar toate au ceva în comun abordarea unei teme din două perspective diametral opuse. Tema 

dezbaterii reprezintă doar un pretext pentru exersare a abilitaților de comunicare în spațiul 

public, de gândire critică şi de argumentare logică, structurată şi eficientă - şi nu o încercare 

de a stabili valoarea de adevăr a uneia dintre ce le doua poziții exprimate în timpul dezbaterii. 

La nivel International activitatea de dezbateri este extrem de apreciată, fiind considerata una 

dintre cele mai eficiente metode de educație non-formala. Toți cei care dezbat își pot îmbunătăți 

abilitățile de comunicare, exprimare în public și de asemenea își îmbogățesc cultura generală. 

Dezbaterea înseamnă confruntarea argumentelor corecte, susținute după reguli precise și care 

poate avea mai multe formate, fie dezbați în echipă, fie singur. Părțile care se confruntă  și 

susțin de fiecare dată o moțiune, practic o idee cu care sunt sau nu de acord. 

Dezbaterea formală are o structură clară care conține reguli stabilite şi unde un grup de 

arbitri va decide cine este câştigătorul. O 

echipă – afirmatoare, trebuie să sprijine o 

moţiune, (de exemplu „ Revoluţia sexuală 

a creat mai multe probleme decât a 

rezolvat”)  iar cealaltă –negatoare, trebuie 

să o infirme, să aducă argumente prin care 

va demonstra că nu există motive pentru 

adoptarea unei moţiuni. Poziţia pe care o 

susţin participanţii într-o dezbatere uneori 

poate să nu coincidă cu punctul lor de 

vedere.  
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De exemplu, părinţii încearcă să convingă fiul pentru a sosi la o oră stabilită acasă nu de 

aceea că nu-i doresc să se distreze bine, ci pentru al învăţa să respecte un regim, protejându-l 

chiar şi de unele nevoi etc. Abilitatea de a susţine ambele poziţii corespunzătoare unei probleme 

sau arii de conflict vă va fi necesară în viitoarele conversaţii, concursuri sau competiţii, în 

susţinerea unui discurs în public etc.  

Există mai multe motive pentru a participa în dezbateri ca activitate educaţională: a dezvolta 

competenţele de comunicare, a avea abilităţi de structurare, organizare şi de încredere în 

propriile forţe, unde câştigul pentru toţi este inevitabil. Într-o societate democratică, tinerii 

trebuie să fie pregătiţi să gândească critic, să comunice şi să concureze civilizat. Utilizând 

puterea cuvântului, să lupte în mod paşnic pentru o cauză nobilă. Astfel, dezbaterile sunt o 

formă de convingere care poate contribui la înţelegere în rezolvarea unor probleme strigente. 

Scopul dezbaterilor constituie clarificarea naturii conflictelor. Dezbaterile sunt temelia 

evoluţiei societății şi consolidării democraţiei.  

4.2  Activităţi de consiliere şi orientare 

1.3.1. Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală. Stima de sine. Dezvoltarea stimei de 

sine la adolescenţi. 

Există situaţii în care nu ai o problemă deosebită, însă ai dori să „creşti”, să „evoluezi” ca 

persoană, să te cunoști mai bine, să te dezvolţi din punct de vedere psihologic. Dezvoltarea 

personală te ajută să îţi recunoşti unicitatea ca individ, să identifici mijloace de a face faţă cu 

succes situaţiilor zilnice cu care te confrunţi, să afli mai multe despre tine însuţi. Îţi poţi clarifica 

valorile, comportamentele, reacţiile în anumite situaţii şi poţi învăţa cum să îţi foloseşti eficient 

resursele de care dispui, astfel încât să utilizezi mai bine timpul, să comunici eficient, să faci 

faţă conflictelor.  

Fiecare tânăr îşi pune uneori întrebări de felul: Cine sunt eu? Prin ce mă deosebesc de cei 

din jur? Care sunt punctele mele tari şi slabe? Care sunt posibilităţile mele? Cum aş putea să 

îmi dezvolt calităţile şi să îmi depăşesc slăbiciunile? Răspunsurile la întrebările de acest fel se 

referă la cunoaşterea însuşirilor de personalitate definitorii, a aptitudinilor, a sistemului 

motivaţional şi de valori, la creşterea stimei de sine, a încrederii în sine, dezvoltarea creativităţii, 

a capacităţii de autocontrol, a abilităţilor de comunicare şi relaţionare interpersonală, a 

posibilităţilor de gestionare a emoţiilor, etc. Formarea conceptului de sine (imagine de sine + 

stimă de sine) 

Autocunoaşterea presupune formarea conceptului de sine (Self-concept) care cuprinde 

totalitatea ideilor şi sentimentelor pe care o persoană le are despre ea însăşi. 
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Metode de autocunoaştere: 

1. Interne 

 Observarea propriilor gânduri, emoţii, comportamente 

 Analiza retrospectivă a traiectului de viaţă 

 Estimarea resurselor individuale şi sociale 

 Identificarea intereselor şi a priorităţilor 

 Analiza valorilor personale, a aspiraţiilor, scopurilor, etc. 

2. Externe (comunicarea interpersonală): 

 Informaţii primite de la ceilalţi – familie, grup de prieteni, colegi, profesori, etc.  

 Ajutaţi tinerii să îşi identifice structurile EULUI 

 Valorizaţi aspectele pozitive ale adolescentului 

     Mai jos sunt prezentate câteva activităţi ce pot fi practicate cu tinerii în cadrul Centrelor, 

pentru ai ajuta să se cunoască mai bine pe ei însuşi, să şi poată exprima trăirile şi sentimentele 

față de anumite lucruri. Dintre cele mai cunoscute activităţi practice sunt propuse: 

 

 1. Steaua respectului de sine  
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2. Fereastra lui Johari (explică relaţia dintre autocunoaştere şi intercunoaştere) 

Modelul ne ajută să înţelegem proporţia dintre informaţiile pe care le ştim noi despre 

noi înşine, capacitatea noastră de auto-dezvăluire şi modul în care ne percep alţii. Modelul dat 

are forma unei ferestre , în care fiecare din cele 4 zone are o semnificaţie.  

 Informaţii pe care le ştiu 

despre mine 

Informaţii pe care nu le ştiu 

despre mine 

Informaţii accesibile 

altora 

I. Deschis către mine 

- Deschis la autodezvăluiri, dar 

şi la primirea de feed-back din 

partea celorlalţi  

- Încredere în opinia celorlalţi şi 

în opinia personală  

- Bun comunicator 

II. Închis către mine 

 

- Deschis la primirea feed-

back-ului din partea celorlalţi 

- Reţinut în auto-dezvăluiri  

- Nu are încredere în ceilalţi 

Informaţii inaccesibile 

altora 

III. Închis către alţii 

- Deschis la autodezvăluiri  

- Nu încurajează feed-back-ul 

din partea celorlalţi  

- Nu are încredere în ceilalţi 

IV. Blocat 

- Necomunicativ şi distant  

- Nu este receptiv la feed-

back-ul celorlalţi  

- Nu este interesat nici în 

auto-dezvăluiri către ceilalţi 

 

3. Piramida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Completează piramida 

alăturată, situând pe prima 

poziţie de sus persoana 

(persoanele) care te 

apreciază obiectiv în tot 

ceea ce faci şi apoi, 

descrescător, până la ultima 

poziţie, unde vei situa 

persoana care are cea mai 

eronată imagine despre tine: 

 SAU: 

2. Ordonează descrescător, 

începând din vârf spre bază, 

persoanele, dintre cei 

apropiaţi, ale căror opinii 

valorează pentru tine mai 

mult . 
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4. Ierarhizarea valorilor 

 

Tony Robbins spune despre valori ca “sunt stări emoționale care, bazate pe experiențele 

noastre de viață, credem că sunt importante pentru noi să le experimentăm sau să le evităm.” 

Valorile pozitive cele spre care tindem să ne orientam sunt valori ce au conotația plăcerilor, şi 

ele sunt emoții precum iubirea, fericirea, succesul, siguranța, aventura. Acestea sunt denumite 

valori vitale. Exista nevoi mai puțin importante, ce sunt asemănate unor instrumente, căci ne 

ajută să ajungem undeva, şi mai sunt şi valorile cele mai importante, vitale chiar, care ne conduc 

ca şi ființe umane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Analiza SWOT realizată de către tineri 

• Se poate aplica individual şi discuta apoi cîteva exemple sau urmări statistic la 

care dintre subiecţi au apărut anumite elemente (comune) 

• Se poate face de către o grupă de tineri asupra unui alt coleg, apoi, pe rând, asupra 

fiecăruia 

• Se poate aplica pentru un studiu de caz 

• Se poate analiza o problemă ivită în grup, o situaţie (nu numai legată de 

autocunoaştere !), etc 

 

1. Succes                                                

2. Religie   

3. Fericire 

4. Adevăr 

5. Prietenie  

6. Dragoste 

7. Toleranţă 

8. Reuşită materială 

9. Dreptate 

10.Putere 

 

1_____________________ 

2_____________________ 

3_____________________ 

4_____________________ 

5_____________________ 

6_____________________ 

7_____________________ 

8_____________________ 

9_____________________ 

10____________________ 
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Model. Analiza SWOT 

Conceptul de sine are două aspecte: imaginea de sine şi stima de sine.  Imaginea de 

sine reprezintă părerile despre calităţile şi defectele pe care le avem - sau credem că le avem 

(de ex. o adolescentă se poate considera fiică ascultătoare, studentă bună, prietenă fidelă, 

talentată la desen etc.). 

            Stima de sine reprezintă modul în care ne autoapreciem, cum ne evaluăm în raport cu 

propriile noastre aşteptări şi aşteptările celorlalţi. 

Stima de sine se conturează, conform literaturii de specialitate,din patru componente principale: 

─  sentimentul de siguranţă  

─  cunoaşterea de sine  

─  sentimentul de apartenenţă (la o familie, la un grup, la o categorie socio-profesională etc.)  

─  sentimentul de competenţă.  

            Sentimentul de încredere anticipează apariţia stimei de sine. Individul trebuie ca mai 

întâi să simtă şi să trăiască realmente pentru ca să capete disponibilitatea de a înţelege că are 

motive de a-şi hrăni stima de sine. Cunoaşterea de sine, sentimentul de apartenenţă şi 

sentimentul de competenţă pot fi stimulate în fiecare stadiu de dezvoltare, în fiecare perioadă a 

vieţii, prin atitudini educative adecvate şi prin mijloace concrete. 

             Imaginea de sine şi stima de sine se formează începând cu primii ani de viaţă. Formarea 

unei imagini de sine realiste şi a unei stime de sine ridicate depinde în primul rând de atitudinea 

celor din jur, în special a părinţilor, fraţilor, prietenilor, cadrelor didactice. Ei sunt cei care prin 

cuvintele, comportamentele, reacţiile lor ne oferă o “oglindă”, în care se reflectă 

comportamentele noastre şi prin intermediul căreia începem să ne construim propria imagine. 

Mulţi părinţi greşesc prin faptul că, dorind să îşi motiveze copiii, le impun cerinţe exagerate în 

raport cu posibilităţile lor. În acest fel copilul va suferi numeroase eşecuri şi va avea sentimente 



99 

 
 

Ghid metodologic pentru activităţi de la egal la egal 
 

 

 

de vinovăţie pentru că nu se poate ridica la nivelul aşteptărilor părinţilor. O altă greşeală 

frecventă este etichetarea copilului ca fiind rău, prost, incapabil etc., pentru nişte 

comportamente greşite. În aceste cazuri părinţii fac o confuzie între comportament şi 

personalitate, ei devalorizează întreaga personalitate a copilului pentru un singur eşec. Aceste 

greşeli de natură educaţională duc la conturarea unei imagini negative de sine, la scăderea stimei 

de sine, cu numeroase consecinţe negative pentru viitorul copilului. Creşterea stimei de sine are 

o mare importanţă şi se poate realiza prin diferite metode. În această categorie se pot enumera 

mai multe activităţi non-formale. Mai jos sunt prezentate câteva exemple de activităţi pe care 

educatorii de la egal la egal împreună cu pedagogul pot să le organizeze cu grupul de tineri. 

 

a) Cartea mea de vizită19: 

 Se folosesc creioane colorate, carton sau hârtie colorată. Se cere copiilor să aleagă dintre 

culori, carton şi hârtia colorată. Cu ajutorul acestor materiale copiii trebuie să deseneze un 

simbol despre ei care îi caracterizează ( se pot da mai multe criterii). Agăţând la piept cartea de 

vizită, copiii se aşează în cerc şi îi prezintă aceste simboluri explicând fiecare în parte de  ce a 

ales acest simbol şi ce reprezintă. 

b) Sursele mele de bucurie: 

 Copiii vor desena sursele lor de bucurie, adică acele lucruri din viaţa lor, care îi fac bucuroşi. 

Se discută despre desene. 

 

c) Broşură despre mine: 

 

Vârsta: 8 - 18 ani 

Durata: 60 de minute 

Participanţi: 4 minim, 20 maxim 

Echipament: creioane colorate, o foaie de hârtie şi o agrafă de birou pentru fiecare persoană. 

Obiective: creşterea stimei de sine a participanţilor; să faciliteze participanţilor împărtăşirea 

feedback-ului pozitiv cu colegii. 

Desfăşurare:  

• foaia de hârtie va fi colorată şi împăturată în trei  

• participanţii decorează prima pagină cu numele lor scris în maniera în care doresc ei.  

• sunt listate categorii care vor fi abordate în interiorul broşurii (aproximativ 10).  

• exemplu, calitatea mea principală, cel mai semeţ moment, activitatea mea preferată,ceva 

la ce sunt bun, etc.  

                                                 
19 Pavelcu, Vasile: Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea personalităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

1982 
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• după listarea categoriilor participanţii vor furniza un răspuns pentru fiecare. Ei sunt 

asiguraţi că nimeni nu va citi ceea ce au scris, deci se pot simţi liberi să scrie orice, 

indiferent cât este de pozitiv. 

•  participanţii împătură broşura şi o închid cu agrafa de birou.  

• fiecare pasează broşura persoanei din dreapta. 

•  când o persoană primeşte o broşură de la un vecin o întoarce (nu o deschide) şi scrie un 

comentariu despre aceasta pe spate.  

• însemnările pot fi lucruri simple (pentru persoanele mai puţin cunoscute), ca "Îmi place 

bluza ta" sau pot fi foarte personale pentru persoanele mai bine cunoscute. Pot fi 

anonime sau pot fi semnate. 

 

e) Sunt special: 

Vârsta: 10 - 18 ani 

Durata: o şedinţă, dar şi câteva zile sau săptămâni 

Participanţi: oricâţi 

Materiale: ecusoane roşii şi albastre 

Obiective: să arate participanţilor că înainte să-i respecte pe alţii ei trebuie să se respecte pe 

sine. 

Desfăşurare: activitatea poate fi împărţită în două exerciţii în aceeaşi zi sau desfăşurată pe 

durata a câtorva zile sau săptămâni.  

partea I : fiecare participant primeşte un ecuson roşu şi-şi scrie numele propriu pe linia aflată 

deasupra a două cuvinte: "este special(ă)". (de exemplu, Ana scrie "Ana este specială").  

 

Fiecare participant face apoi o listă de trăsături pozitive care-l fac special. Fiecare 

participant se ridică şi spune câte o trăsătură care-l face unic. Participanţii poartă ecusoanele cel 

puţin o zi.  

partea II : fiecare participant îşi scrie numele pe o bucată de hârtie care este aşezată cu faţa în 

jos pe masă. Fiecare participant extrage un nume. Dacă extrage propriul nume pune biletul jos 

şi extrage altul.  

Fiecare participant primeşte un ecuson albastru şi scrie numele extras pe rândul de 

deasupra cuvintelor "este special" (de exemplu, dacă Ana extrage numele lui Ion, ea scrie pe 

ecusonul albastru "Ion este special". Fiecare participant face o listă cu trăsăturile care o fac pe 

persoană a cărui nume l-au extras specială. Ei poartă ecusonul cu numele colegilor cel puţin o 

săptămână. Fiecare coleg se ridică în picioare şi spune o trăsătură care-l face pe colegul lor 

special. 

 

Pentru alte activităţi practice cu tinerii vedeţi lista bibliografică unde veţi găsi o serie de 

ghiduri practice destinate activităţilor cu tinerii. 
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ANEXA 1. Model de chestionar pentru identificarea domeniilor de implicare a 
voluntarilor 

 

■ Crezi că în momentul de faţă activităţile desfăşurate de organizaţia/instituţia noastră sunt 

de natură să conducă la realizarea obiectivelor organizaţiei/instituţiei?  

 

 □ Da □ Nu 

 

■ Dacă nu, în ce domenii am putea să facem mai mult? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________ 

■ Crezi că în acest moment răspundem nevoilor/necesităţilor beneficiarilor noştri?  

□Da □ Nu 

■  Dacă nu, ce am putea face mai mult? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________ 

 

■  Reuşeşti să faci tot ce îţi propui/ tot ce intră în responsabilitatea ta?  

□Da □ Nu 

■  Dacă nu, în ce domenii ai avea nevoie de ajutor? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________ 

■ Ce ţi-ar place să faci în plus sau să începi - în cadrul organizaţiei/instituţiei - dacă ar 

exista resursele necesare? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

■ Care este impresia ta generală referitoare la voluntari: 

□ sunt o resursă valoroasă; 
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□ pot avea rezultate bune dacă sunt gestionaţi corect; 

□ nu prea au o contribuţia semnificativă la atingerea misiunii organizaţiei/instituţiei; 

□ încarcă suplimentar angajaţii cu noi responsabilităţi. 

■ Crezi că voluntarii pot contribui semnificativ la realizarea obiectivelor 

organizaţiei/instituţiei? 

 

□ Da □ Nu 

 

■ Crezi că este posibil ca prin implicarea voluntarilor activitatea ta să devină mai eficientă? 

□ Da □ Nu 

Explică: 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

■ Îţi doreşti să lucrezi cu voluntari?  

□Da □ Nu 

■ Comentarii:
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LEGEA VOLUNTARIATULUI  Nr. 121 din 18.06.2010   

 
Publicat : 24.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 179-181 art Nr : 608 

Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară. 

Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE 
 

Articolul 1. Sfera de reglementare şi obiectivele legii 

(1) Prezenta lege reglementează: 

a) domeniile care beneficiază de programe de stimulare a voluntar iatului, raporturile sociale necesare 

şi care rezultă din voluntariat, cerinţele faţă de acestea, responsabilităţile participanţilor la activitatea de 

voluntariat, responsabilităţile autorităţilor publice în implementarea legii; 

b) modul şi condiţiile de participare benevolă a persoanelor fizice la activităţi de voluntariat în favoarea 

comunităţii, fără remunerare sau orice altă recompensă financiară sau materială, exceptînd acoperirea 

cheltuielilor pentru realizarea activităţii de voluntariat. 

(2) Activităţile voluntare izolate, prestate sporadic în afara raporturilor cu persoanele juridice 

menţionate la alin.(3) sau cele prestate din raţiuni familiale, de prietenie sau de bună vecinătate nu fac 

obiectul de reglementare al prezentei legi. 

(3) Scopul prezentei legi este: 

a) promovarea şi facilitarea participării cetăţenilor Republicii Moldova, a cetăţenilor străini şi a 

apatrizilor în spiritul solidarităţii civice la activitatea de voluntariat organizată de persoane juridice de 

drept public şi de drept privat fără scop lucrativ; 

b) stabilirea măsurilor de stimulare a voluntarilor şi a instituţiilor gazdă. 

Articolul 2. Noţiuni principale 

În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni: 

Voluntariatul este participarea benevolă la oferirea de servicii, cunoştinţe şi abilităţi sau la prestarea 

unor activităţi în domenii de utilitate publică, din proprie iniţiativă, a persoanei denumită voluntar. 

Voluntariatul poate fi desfăşurat în baza contractului de voluntariat sau în afara acestuia.  

Voluntariatul internaţional reprezintă o activitate de voluntariat care se desfăşoară, pe termen lung 

sau scurt, fără remunerare, într-o altă ţară decît cea de reşedinţă ori de domiciliu. 

 

Domenii de utilitate publică, potrivit legii, sînt domeniile: social şi comunitar; de asistenţă şi 

ANEXA 2. Legea Voluntariatului nr.121 din 18 iunie 2010 

LPO121/2010 ID intern 

unic: 336054 
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protecţie socială; de protecţie a drepturilor omului; de ocrotire a sănătăţii; cultural; artistic; de protecţie a 

mediului; educaţional; ştiinţific; umanitar; religios; filantropic; sportiv; de organiz are a activităţii de 

voluntariat, precum şi alte domenii de utilitate publică. 

Instituţia gazdă este persoana juridică de drept public sau persoana juridică de drept privat fără scop 

lucrativ care administrează activitatea de voluntariat şi care încheie, în condiţiile prezentei legi, contracte de 

voluntariat.  

Beneficiarul voluntariatului este persoana fizică sau juridică în folosul căreia se desfăşoară 

activitatea de voluntariat. Instituţia gazdă poate fi identică sau diferită de beneficiarul voluntariatului. 

Contractul de voluntariat este o convenţie cu titlu gratuit, încheiată între o persoană fizică, denumită 

voluntar, şi o persoană juridică, denumită instituţie gazdă, în temeiul căreia prima se obligă faţă de a doua să 

presteze o activitate într-un domeniu de utilitate publică fără a obţine vreo recompensă financiară sau 

materială. 

Voluntar este orice cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid care în sprijinul 

solidarităţii civice se implică în activităţi de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public sau 

de drept privat fără scop lucrativ. 

Articolul 3. Principiile de bază ale voluntariatului 

Voluntariatul se fundamentează pe următoarele principii: 

a) participarea ca voluntar, pe baza consimţămîntului liber exprimat; 

b) implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii; 

c) desfăşurarea voluntariatului excluzînd orice remunerare financiară sau materială din partea 

beneficiarului voluntariatului sau a instituţiei gazdă, cu excepţia aco peririi cheltuielilor legate de 

realizarea activităţii; 

d) recrutarea voluntarilor pe baza egalităţii şanselor, fără nici un fel de discriminare; 

e) cunoaşterea de către voluntar a drepturilor şi obligaţiilor sale; 

f) cunoaşterea activităţii relevante care implică contribuţia voluntară; 

g) participarea la voluntariatul internaţional. 

Capitolul II RAPORTURILE DE VOLUNTARIAT 

Articolul 4. Condiţiile contractului de voluntariat 

(1) Voluntariatul se poate desfăşura pe baza unui contract încheiat în formă scrisă între voluntar şi 

instituţia gazdă, în condiţii de libertate contractuală a părţilor şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi. 

(2) Instituţia gazdă este obligată să încheie cu voluntarul un contract de voluntariat dacă ace sta este 

implicat în activitatea de voluntariat mai mult de 20 de ore lunar. 

(3) Contractul de voluntariat se încheie în două exemplare, dintre care unul se păstrează în mod 

obligatoriu în instituţia gazdă, iar celălalt se înmînează voluntarului. 

(4) Contractul de voluntariat poate fi încheiat cu persoane care au atins vîrsta de 16 ani. Persoanele 
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care au atins vîrsta de 14 ani pot încheia contract de voluntariat cu acordul scris al reprezentantului lor 

legal. 

Articolul 5. Conţinutul contractului de voluntariat 

(1) Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele clauze: 

a) descrierea activităţii pe care voluntarul trebuie s-o presteze în concordanţă cu capacitatea şi 

disponibilitatea sa; 

b) perioada desfăşurării activităţii de voluntariat; 

c) indicarea orelor şi zilelor de activitate; 

d) descrierea bunurilor materiale încredinţate şi indicarea valorii acestora; 

e) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante; 

f) facilităţile acordate de instituţia gazdă; 

g) stabilirea cerinţelor profesionale, a abilităţilor sociale şi a intereselor de dezvoltare, după caz şi a 

celor de sănătate, confirmate prin certificat medical sau prin alt document; 

h) răspunderea părţilor pentru cauzarea pagubelor; 

i) condiţiile de nulitate şi reziliere a contractului. 

(2) Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voinţa părţilor, 

o situaţie de natură să îngreuneze executarea obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat. 

(3) Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voinţa părţilor, o 

situaţie ce face imposibilă executarea în continuare a contractului, acesta este reziliat la iniţiativa uneia 

dintre părţi. 

(4) Denunţarea unilaterală a contractului de voluntariat se face din iniţiativa voluntarului sau a 

instituţiei gazdă, cu un preaviz de 7 zile, fără obligaţia prezentării motivelor, dacă părţile nu au convenit 

altfel în contractul de voluntariat. 

(5) Este interzis să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract 

individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract pentru 

efectuarea prestaţiilor respective. 

(6) Contractele de voluntariat încheiate în condiţiile prezentei legi de către persoanele juridice 

prevăzute la art. 1 în scopul evitării încheierii unor contracte individuale de muncă sau, după caz, a unor 

contracte civile de prestări de servicii ori a altor contracte pentru efectuarea prestaţiilor respective sînt 

considerate lovite de nulitate absolută. 

Articolul 6. Drepturile şi obligaţiile voluntarului 

(1) Voluntarului i se garantează un minimum de drepturi: 

a) participarea la elaborarea şi derularea programelor pentru care a încheiat contractul; 

b) desfăşurarea activităţii într-un anumit domeniu în funcţie de posibilităţile proprii şi conform regulilor 

existente în instituţia gazdă; 

c) asigurarea medicală facultativă acordată de către instituţia gazdă, în condiţiile legii, împotriva 

riscurilor de accident, de boală sau a altor riscuri ce decurg din natura activităţii; 
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d) rambursarea de către instituţia gazdă, în condiţiile convenite prin contract şi potrivit legii, a 

cheltuielilor de transport, cazare, alimentare, în caz de necesitate - de deplasare, asigurare şi a altor 

cheltuieli indispensabile pentru desfăşurarea activităţii de voluntariat; 

e) posibilitatea de a solicita de la instituţia gazdă un certificat nominal şi scrisori de recomandare în 

baza metodologiei aprobate de Guvern, prin care să se recunoască prestarea activităţii de voluntar şi să se 

confirme experienţa şi abilităţile obţinute conform prevederilor contractuale; 

f) dreptul la timp de odihnă, astfel încît durata timpului de lucru, stabilită în condiţiile legii, să nu 

afecteze sănătatea şi resursele psihofizice ale voluntarului; 

g) informarea corectă şi precisă cu privire la instituţia gazdă, politica organizaţională şi programele 

acesteia; 

h) participarea la cursuri de instruire organizate, iniţiate sau propuse de instituţia gazdă pentru o mai 

bună desfăşurare a voluntariatului. 

i)  

(2) Voluntarul are următoarele obligaţii: 

a) să îndeplinească sarcinile primite din partea instituţiei gazdă; 

b) în exercitarea contractului de voluntariat, să se subordoneze conducerii instituţiei gazdă cu care a 

încheiat contractul; 

c) să ocrotească bunurile utilizate în cadrul activităţii de voluntariat; 

d) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat; 

e) să nu admită transmiterea obligaţiilor sale contractuale altor persoane fără acordul instituţiei gazdă; 

f) să respecte alte obligaţii care decurg din contractul de voluntariat. 

Articolul 7. Responsabilităţile instituţiei gazdă 

Instituţia gazdă are următoarele responsabilităţi: 

a) recrutarea voluntarilor numai pentru activitatea de utilitate publică prevăzută în contractul de 

voluntariat; 

b) efectuarea preselecţiei beneficiarilor voluntariatului cu care urmează să contacteze voluntarii; 

c) asigurarea prestării activităţii de voluntariat cu respectarea cerinţelor de protecţie şi igienă a muncii; 

d) asigurarea protecţiei intimităţii beneficiarilor voluntariatului cu care contactează voluntarul; 

e) elaborarea unui program de voluntariat şi a unui regulament intern care vor prevedea condiţii de 

recrutare şi standarde de activitate a voluntarilor în baza unor standarde minime de calitate pentru activitatea 

de voluntariat stabilite de Guvern, precum şi metode şi instrumente de monitorizare şi evaluare a activităţii 

acestora; 

f) instruirea şi dezvoltarea profesională a voluntarilor, inclusiv privind modul de operare cu anumite 

echipamente tehnice şi condiţiile de securitate a muncii, pentru realizarea prevederilor contractului de 

voluntariat; 

g) neadmiterea voluntarilor la prestarea unor munci periculoase sau care pot dăuna vieţii şi sănătăţii 

acestora; 

h) asigurarea serviciilor medicale în caz de accident sau de boală care decurg din nat ura activităţii. În 

cazul în care voluntarul nu este asigurat, costul serviciilor medicale este suportat integral de către instituţia 
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gazdă; 

i) rambursarea integrală sau parţială a cheltuielilor indispensabile pentru desfăşurarea activităţii de 

voluntariat (transport, cazare, alimentare, asigurare medicală facultativă contra riscurilor ce decurg din 

natura activităţii, diurnă etc.), în cazul în care voluntarul îşi exprimă acordul; 

j) oferirea, la cerere, la finele perioadei de activitate a voluntarului, a unui certificat nominal de 

voluntariat, care să confirme desfăşurarea de către acesta a activităţii de voluntar, experienţa şi abilităţile 

dobîndite şi care va fi înregistrat într-un registru de evidenţă a certificatelor respective; 

k) eliberarea carnetului de voluntar şi a scrisorii de recomandare dacă voluntarul este implicat în 

activitatea de voluntariat mai mult de 20 de ore lunar; 

l) ţinerea unui registru de evidenţă a voluntarilor, care să includă datele personale ale fiecărui voluntar, 

numărul contractului de voluntariat, numărul orelor prestate în calitate de voluntar şi persoana responsabilă 

de supervizarea voluntarului în cadrul instituţiei gazdă; 

m) asigurarea accesului voluntarului la instrumentele de lucru şi la resursele informaţionale de care 

dispune; 

n) informarea periodică a voluntarului asupra progreselor realizate şi asupra noilor activităţi 

preconizate; 

o) îndeplinirea altor responsabilităţi incluse în contractul de voluntariat, în temeiul legislaţiei.  

Articolul 8. Răspunderea şi soluţionarea litigiilor 

(1) Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat 

este reglementată de prevederile privind răspunderea persoanei juridice şi răspunderea patrimonială a 

persoanei fizice din Codul civil al Republicii Moldova. 

(2) Instituţia gazdă poartă răspundere în faţa beneficiarului voluntariatului pentru pagubele cauzate 

acestuia de către voluntar, cu excepţia cazurilor în care pagubele respective sînt urmare a unei contravenţii 

sau infracţiuni comise de voluntar, caz în care răspunderea îi revine nemijlocit voluntarului. 

(3) Litigiile izvorîte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat 

ţin de competenţa instanţelor judecătoreşti dacă părţile contractului nu le pot soluţiona pe cale amiabilă. 

Capitolul III CADRUL INSTITUTIONAL  

Articolul 9. Competenţa Guvernului 

Pentru a promova şi facilita participarea cetăţenilor Republicii Moldova, a cetăţenilor străini şi a 

apatrizilor la activitatea de voluntariat organizată de persoane juridice de drept public şi de drept privat 

fără scop lucrativ, Guvernul aprobă cadrul normativ şi metodologic necesar implementării prezentei legi. 

Articolul 10. Competenţa organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi a altor 

autorităţi administrative centrale 

(1) Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi alte autorităţi administrative centrale: 
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a) elaborează cadrul normativ şi metodologic necesar implementării prezentei legi; 

b) participă la elaborarea, monitorizarea şi evaluarea implementării documentelor de politici cu 

privire la voluntariat ce ţin de domeniile lor de competenţă. 

(2) Organul abilitat să implementeze politica de stat în domeniul dezvoltării resurselor umane şi 

ocupării forţei de muncă, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale şi organizaţiile 

neguvernamentale din domeniu, gestionează ofertele de voluntariat, coordonează bazele de date ce conţin 

informaţii referitoare la ofertele şi solicitările de voluntariat. 

(3) Organul central de statistică organizează cercetări statistice privind voluntariatul, inclusiv privind 

numărul voluntarilor şi contribuţia economică a voluntariatului. 

Articolul 11. Competenţa autorităţilor administraţiei publice locale 

Autorităţile administraţiei publice locale cooperează cu organele centrale de specialitate ale 

administraţiei publice, cu alte autorităţi administrative centrale şi cu organizaţiile neguvernamentale din 

domeniu în vederea aplicării prezentei legi şi realizării politicilor de stimulare şi dezvoltare a 

voluntariatului prin implementarea activităţilor relevante la nivel local. 

Articolul 12. Rolul organizaţiilor neguvernamentale 

Organizaţiile neguvernamentale din domeniu participă la realizarea politicilor de stimulare şi 

dezvoltare a voluntariatului prin gestionarea ofertelor de voluntariat şi a bazelor de date ce conţin 

informaţii referitoare la ofertele şi solicitările de voluntariat pentru sectorul neguvernamental. 

 

Capitolul IV POLITICI ŞI MĂSURI DE STIMULARE A VOLUNTARIATULUI 

Articolul 13. Politici de stimulare şi dezvoltare a voluntariatului 

(1) Statul promovează şi sprijină activitatea de voluntariat pe plan naţional, european şi internaţional, 

atît în sectorul public, cît şi în sectorul neguvernamental, prin intermediul politicilor de stimulare şi 

dezvoltare a voluntariatului, în condiţiile prezentei legi. 

(2) Politicile de stimulare şi dezvoltare a voluntariatului vor fi elaborate în conformitate cu principiul 

transparenţei decizionale şi cu principiile de bază ale voluntariatului prevăzute la art. 3. Articolul 14. 

Măsuri de stimulare a voluntariatului 

(1) Standardele minime de calitate pentru activitatea de voluntariat, condiţiile de aplicare a măsurilor 

de stimulare a voluntariatului şi procedura de eliberare a certificatelor nominale de voluntariat, a 

scrisorilor de recomandare şi a carnetelor de voluntar sînt stabilite prin regulamente aprobate de Guvern. 

(2) Voluntarul primeşte un certificat nominal de voluntariat şi scrisori de recomandare ce confirmă 

prestarea activităţii de voluntariat şi atestă experienţa şi abilităţile obţinute. 

(3) La angajarea în muncă a unui candidat sau la atestarea şi promovarea unui angajat, voluntariatul 

prestat în sectorul public şi în cel neguvernamental, confirmat prin certificatul nominal de voluntariat, 

scrisoarea de recomandare şi carnetul de voluntar, va fi considerat de angajator ca experienţă de muncă, 
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în condiţiile în care aceasta constituie criteriu de selecţie. 

(4) La înmatricularea în instituţiile de învăţămînt superior, la oferirea de burse sau la cazarea în 

cămine studenţeşti, voluntariatul prestat de voluntar în sectorul public şi în cel neguvernamental în 

domenii conexe profilului şi specialităţii de studiu, confirmat prin carnetul de voluntar şi certificatul 

nominal de voluntariat, va fi luat în considerare în cazul acumulării punctajului egal de către doi sau mai 

mulţi candidaţi şi, respectiv, în cazul obţinerii de către doi sau mai mulţi studenţi a rezultatelor de egalitate 

evaluate anual. 

(5) Voluntariatul va fi considerat vechime în muncă dacă voluntarul a activat în acelaşi domeniu cu 

specialitatea deţinută, fapt confirmat prin carnetul de voluntar, certificatul nominal şi contractul de 

voluntariat. 

(6) Instituţiile de învăţămînt superior, în baza acordurilor de colaborare cu instituţiile gazdă, acordă 

anual 5 credite de studiu transferabile pentru stagiile de practică în domenii de utilitate publică conexe 

profilului şi specialităţii de studiu a voluntarului. 

(7) Voluntariatul prestat de studenţi în scopul dezvoltării aptitudinilor şi formării experienţei 

profesionale, confirmat prin carnetul de voluntar, certificatul nominal şi contractul de voluntariat, va fi 

considerat practică de iniţiere sau practică de licenţă daca s-au confirmat cel puţin 40 de ore. 

 

Articolul 15. Măsuri de recunoaştere publică a voluntariatului 

(1) În semn de recunoştinţă şi apreciere a meritelor în promovarea şi desfăşurarea activităţilor de 

voluntariat, persoanelor fizice şi juridice le pot fi conferite distincţii de stat ale Republicii Moldova în 

condiţiile legii. 

(2) Autorităţile publice, în cooperare cu organizaţiile neguvernamentale din domeniu, desfăşoară: 

d) Săptămîna Naţională a Voluntariatului - eveniment anual de promovare a voluntariatului şi de 

recrutare a voluntarilor; 

e) Festivalul Voluntarilor - eveniment anual de recunoaştere a meritelor în domeniul voluntariatului; 

f) Conferinţa Naţională a Voluntariatului - eveniment organizat o dată la doi ani, care identifică 

principalele obiective şi deziderate ale voluntarilor la nivel de politici. 

Articolul 16. Stimularea instituţiilor gazdă 

(1) Autorităţile administraţiei publice locale, în baza condiţiilor de aplicare a măsurilor de stimulare 

a voluntariatului stabilite de Guvern, pot acorda instituţiilor gazdă scutiri şi înlesniri la plata taxelor locale 

conform Codului fiscal. 

(2) Organizaţiile neguvernamentale din domeniu care au statut de utilitate publică vor beneficia de 

un drept preferenţial la procurarea serviciilor sociale publice în condiţiile legii. 

Articolul 17. Voluntariatul internaţional 

(1) Participarea la programele şi activităţile de voluntariat european şi internaţional este coordonată 

de către instituţia gazdă, care va încheia cu voluntarul în mod obligatoriu un contract de voluntariat pe o 

perioadă limitată. 

(2) Voluntarilor cetăţeni străini li se va facilita obţinerea vizei de intrare în Republica Moldova şi a 

vizei de reşedinţă pe durata desfăşurării activităţii de voluntariat. 

(3) Statul va asigura cadrul legal pentru desfăşurarea şi recunoaşterea voluntariatului deopotrivă 

pentru cetăţenii moldoveni şi cei străini, atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi pe teritoriul altor state, 
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în conformitate cu convenţiile şi programele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

(4) Instituţiile de învăţămînt superior permit participarea studenţilor la activităţi de voluntariat 

european şi internaţional dacă aceştia prezintă invitaţia din partea instituţiei gazdă din ţara respectivă, în 

care vor fi indicate domeniul activităţii de voluntariat, locul şi perioada desfăşurării acesteia, precum şi 

confirmarea scrisă a organizaţiei sau instituţiei din Repu blica Moldova care deleagă voluntarul. La 

revenirea în ţară, voluntarul este obligat să prezinte copia certificatului nominal de voluntariat împreună 

cu documentul original eliberat de instituţia gazdă din străinătate şi un raport asupra activităţii de 

voluntariat prestate, iar instituţia de învăţămînt va crea condiţii favorabile de reluare a procesului de studii 

persoanelor revenite după perioadele de voluntariat internaţional. 

 

Capitolul V DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII  

Articolul 18. Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va elabora 

şi aproba: 

a) standardele minime de calitate pentru activitatea de voluntariat; 

b) modelul contractului de voluntariat; 

c) procedura de eliberare şi modelul certificatului nominal de voluntariat şi al carnetului de voluntar; 

d) modelul registrului de evidenţă a voluntarilor, a contractelor de voluntariat, a certificatelor 

nominale de voluntariat şi a carnetelor de voluntar; 

e) condiţiile de aplicare a măsurilor de stimulare a voluntariatului 
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ANEXA 3.  

 
Republica Moldova 

GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 158  

din  12.03.2012  

cu privire la implementarea 

Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010 

Publicat : 16.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 49-52     art Nr : 187  

    MODIFICAT 

    HG859 din 01.11.13, MO252-257/08.11.13 art.965 

 

    În temeiul alin.(1) art.14 şi lit. a), b), c) şi d) art.18 din Legea voluntariatului nr.121 

din 18 iunie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179-181, art.608), 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

    1. Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 

2010 (se anexează). 

    2. Autorităţile publice centrale şi locale vor asigura, conform domeniului de 

competenţă, implementarea prevederilor din Regulamentul de aplicare a Legii 

voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010. 

    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului 

Tineretului şi Sportului. 

 

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT 

 

    Contrasemnează: 

    Viceprim-ministru                                                         Mihail Moldovanu 

    Ministrul tineretului şi sportului                                   Ion Cebanu 

    Ministrul muncii, protecţiei 

    sociale şi familiei                                                            Valentina Buliga 

    Ministrul educaţiei                                                        Mihail Şleahtiţchi 

 

     Nr. 158. Chişinău, 12 martie 2012. 

http://lex.justice.md/md/350198/
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Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.158  

din 12 martie  2012 

 

REGULAMENTUL  de aplicare a Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010 

 

Capitolul I 

 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

    1. Cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii pot să se ofere ca 

voluntari pentru o perioadă scurtă sau mai lungă de timp, putînd, concomitent, să fie 

voluntari activi în mai multe instituţii gazdă, nelimitîndu-se perioada de timp pentru 

efectuarea activităţii de voluntariat. 

    2. Principalele obiective de implicare ale voluntarilor sînt: 

    a) creşterea responsabilităţii civice, participării şi interacţiunii în societate; 

    b) promovarea schimbării şi dezvoltării prin identificarea şi reacţionarea la nevoile 

comunităţii; 

    c) creşterea capacităţii organizaţiilor de a realiza obiectivele stabilite şi oferirea 

de  oportunităţi de dezvoltare şi creştere pentru voluntari; 

    d) dezvoltarea unei societăţi unitare prin integrare, includere socială, generarea de 

încredere şi solidaritate; 

    e) dezvoltarea capitalului social; 

    f) promovarea nediscriminării şi a egalităţii şanselor. 

    3. În sensul prezentului regulament, sînt utilizate următoarele noţiuni: 

    standarde minime de calitate pentru activitatea de voluntariat – norme obligatorii la 

nivel naţional, criterii măsurabile, a căror aplicare garantează asigurarea unui nivel 

minim de calitate al procesului de prestare a serviciilor de voluntariat; 

    program de voluntariat – planul anual al activităţilor de voluntariat, în care sînt 

prezentate corespunzător unor obiective stabilite, în ordine, etapele de desfăşurare a 

activităţilor propuse; 

    supervizare – procesul de măsurare sistematică şi continuă a eficienţei voluntarului în 

realizarea unei sarcini, care are ca scop sprijinirea şi ghidarea lui; 

    feedback –  mecanism în procesul de comunicare care permite expeditorului de mesaj 

să monitorizeze şi să evalueze răspunsul receptorului pentru a modifica următoarea 

acţiune planificată. 

Capitolul II 

STANDARDE MINIME DE CALITATE PENTRU  

ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT 

Secţiunea 1 

Resurse umane 
    4. Voluntarii sînt bineveniţi şi trataţi ca membri ai echipei instituţiei gazdă. 

    5. Cerinţe: 

    1) contribuţia voluntarilor este binevenită şi solicitată la fiecare etapă a 

managementului programului de voluntariat; 



117 

 
 

Ghid metodologic pentru activităţi de la egal la egal 
 

 

 

    2) instituţia gazdă este deschisă pentru implicarea voluntarilor aparţinînd diverselor 

medii şi categorii sociale care reflectă necesităţile beneficiarilor săi; 

    3) voluntarii nu reprezintă un substitut pentru angajaţi; 

    4) calitatea muncii solicitată de la angajaţi şi voluntari pentru acelaşi tip de activitate 

este aceeaşi. 

 

Secţiunea 2 

Misiune şi valori 
    6. Instituţia gazdă stabileşte valorile privind implicarea voluntarilor, recunoaşte şi 

sprijină rolul voluntarilor în realizarea misiunii acesteia. 

    7. Cerinţe: 

    1) programul de voluntariat dispune de o misiune formulată şi de un cod de valori 

privind implicarea voluntarilor; 

    2) organul de conducere  aprobă obiectivele generale privind implicarea voluntarilor şi 

recunoaşte rolul voluntarilor în realizarea misiunii instituţiei gazdă, prevederi care se 

regăsesc în statutul şi/sau regulamentul intern; 

    3) membrii echipei instituţiei gazdă cunosc misiunea şi valorile programului de 

voluntariat. 

 

Secţiunea 3 

Politici şi proceduri de voluntariat 
    8. Instituţia gazdă posedă politici şi proceduri scrise, bazate pe principii de 

nediscriminare, egalitate şi diversitate, care definesc şi sprijină implicarea voluntarilor. 

    9. Cerinţe:  

    1) instituţia gazdă elaborează un regulament intern cu privire la implicarea voluntarilor 

în conformitate cu legislaţia naţională şi internaţională în vigoare; 

    2) politicile şi procedurile de voluntariat sînt comunicate întregului personal şi 

voluntarilor; 

    3) politicile şi procedurile sînt urmate în mod constant şi echitabil; 

    4) politicile şi procedurile de voluntariat sînt revizuite cu regularitate cu implicarea 

conducerii, personalului şi a voluntarilor. 

 

Secţiunea 4 

Planificarea şi administrarea programului de voluntariat 
    10. Instituţia gazdă desemnează o persoană, numită coordonator de voluntari, care este 

responsabilă de planificarea şi administrarea programului de voluntariat. 

    11. Cerinţe: 

    1) coordonatorul de voluntari deţine pregătire şi experienţă corespunzătoare, îşi 

exercită atribuţiile în conformitate cu fişa de post elaborată şi revizuită cu regularitate de 

conducerea instituţiei gazdă şi este numit prin ordin/decizie/dispoziţie/hotărîre de 

instituţia gazdă; 

    2) coordonatorul de voluntari este responsabil de realizarea planului de acţiuni anual al 

programului de voluntariat; 

    3) scopul şi obiectivele programului de voluntariat sînt cunoscute de către angajaţi şi 

sînt revizuite cu regularitate; 
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    4) instituţia gazdă identifică şi planifică resurse financiare şi materiale pentru a acoperi 

cheltuielile aferente programului de voluntariat necesare pentru desfăşurarea activităţilor; 

    5) în cadrul şedinţelor interne ale instituţiei gazdă este alocat timp pentru a discuta 

despre programul de voluntariat. 

 

Secţiunea 5 

Sarcinile voluntarului 
    12. Coordonatorul de voluntari elaborează sarcini pentru voluntari în conformitate cu 

nevoile beneficiarilor, ale instituţiei gazdă şi ale voluntarilor pentru a atinge scopul şi 

obiectivele programului de voluntariat. 

    13. Cerinţe: 

    1) în procesul de elaborare şi revizuire a sarcinilor pentru voluntari este consultată 

întreaga echipă a instituţiei gazdă; 

    2) coordonatorul de voluntari elaborează fişele postului pentru voluntari în cadrul 

instituţiei gazdă; 

    3) sarcinile din fişa de post sînt adaptate abilităţilor, pregătirii şi intereselor individuale 

ale voluntarilor şi sînt orientate spre obţinerea de rezultate specifice. 

 

Secţiunea 6 

Recrutarea şi selecţia 
    14. Instituţia gazdă asigură un proces de recrutare şi selecţie a voluntarilor echitabil, 

transparent,  eficient şi consecvent. 

    15. Cerinţe: 

    1) coordonatorul de voluntari analizează şi consultă cu personalul necesitatea 

implicării voluntarilor; 

    2) mesajul de recrutare şi selecţie este clar şi corespunde realităţii; 

    3) instituţia gazdă utilizează un formular de înscriere pentru potenţialii voluntari; 

    4) recrutarea şi selecţia voluntarilor este realizată în baza sarcinilor, fişei de post 

prestabilite. 

 

Secţiunea 7 

Orientarea şi instruirea 
    16. Potenţialilor voluntari li se asigură prezentarea instituţiei gazdă, iar în caz de 

necesitate, atît voluntarii, cît şi personalul sînt instruiţi pentru îndeplinirea sarcinilor. 

    17. Cerinţe: 

    1) potenţialii voluntari primesc informaţii despre istoria, misiunea, structura, politicile 

şi procedurile organizatorice ale instituţiei gazdă; 

    2) noii voluntari sînt prezentaţi personalului şi voluntarilor cu care vor veni în contact; 

    3) voluntarii participă la cursuri de instruire organizate în instituţiile gazdă; 

    4) personalului i se acordă instruire şi motivare pentru a lucra eficient cu voluntarii; 

    5) coordonatorul de voluntari beneficiază cu regularitate de oportunităţi de dezvoltare 

profesională. 
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Secţiunea 8 

Supervizarea 
    18. Instituţia gazdă supervizează continuu activitatea voluntarilor în scopul îndeplinirii 

eficiente şi în termenele stabilite a sarcinilor. 

    19. Cerinţe: 

    1) voluntarii sînt sprijiniţi în procesul de îndeplinire a sarcinilor şi sînt încurajaţi de a 

oferi şi primi feedback; 

    2) complexitatea şi riscul fiecărei sarcini determină nivelul de supervizare; 

    3) supervizorul utilizează o fişă de supervizare. 

 

Secţiunea 9 

Evaluarea 
    20. Impactul şi contribuţia voluntarilor, a programului de voluntariat sînt evaluate 

continuu pentru a îndeplini nevoile instituţiei gazdă. 

    21. Cerinţe: 

    1) instituţia gazdă evaluează periodic, în baza fişei de post, implicarea şi performanţa 

fiecărui voluntar în parte; 

    2) procedura de evaluare se comunică voluntarului în momentul semnării contractului 

şi/sau a ordinului/deciziei/ dispoziţiei/hotărîrii în temeiul căreia persoana a fost acceptată 

ca voluntar; 

    3) gradul de atingere a obiectivelor programului de voluntariat este evaluat cu 

regularitate de către instituţia gazdă; 

    4) voluntarii şi personalul sînt implicaţi în procesul de evaluare a programului de 

voluntariat; 

    5) instituţia gazda aplică diverse instrumente de evaluare. 

 

Secţiunea 10 

Motivarea şi recunoaşterea 
    22. Instituţia gazdă aplică metode de motivare şi recunoaştere a meritelor voluntarilor 

ţinînd cont de motivaţia individuală a fiecăruia. 

    23. Cerinţe: 

    1) contribuţiile şi eforturile voluntarilor sînt recunoscute de instituţia gazdă, în mod 

sistematic, adecvat şi în timp util, prin aplicarea de diverse metode de motivare şi 

recunoaştere; 

    2) aptitudinile şi experienţa dobîndite în activitatea de voluntariat, precum şi timpul 

alocat sînt recunoscute prin documente oficiale (scrisoare de recomandare, certificat 

nominal de voluntariat sau carnet de voluntar) eliberate de instituţia gazdă conform 

legislaţiei în vigoare. 

 

 

Secţiunea 11 

Evidenţa şi păstrarea datelor 
    24. Pentru evidenţa şi păstrarea datelor cu referire la activitatea voluntarului, instituţia 

gazdă utilizează instrumentele standardizate din prezentul Regulament. 

    25. Cerinţe: 
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    1) coordonatorul de voluntari ţine evidenţa activităţii fiecărui voluntar în dosarul 

personal al voluntarului;  

    2) datele personale ale voluntarului şi cele care ţin de activitatea de voluntariat se 

înregistrează la timp în registrele întocmite conform modelelor prevăzute în prezentul 

Regulament; 

    3) informaţiile de natură statistică sînt împărtăşite, cu regularitate, cu voluntarii, 

personalul şi Biroul Naţional de Statistică. 

 

Capitolul III 

MODUL DE ÎNREGISTRARE ŞI PĂSTRARE A 

DATELOR ÎN ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT 
    26. Datele cu caracter personal ale voluntarilor sînt prelucrate în conformitate cu 

cadrul normativ care reglementează domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. 

    27. La sediul instituţiei gazdă se ţin trei registre: 

    1) Registrul de evidenţă a voluntarilor, conform modelului prevăzut în anexa nr.1 la 

prezentul Regulament; 

    2) Registrul de evidenţă a contractelor de voluntariat şi a certificatelor nominale de 

voluntariat, conform modelului prevăzut în anexa nr.2 la prezentul Regulament, care 

conţine două secţiuni: 

    Secţiunea 1: Înregistrarea contractelor de voluntariat; 

    Secţiunea 2: Înregistrarea certificatelor nominale de voluntariat. 

    3) Registrul de evidenţă a carnetelor de voluntar, conform modelului prevăzut în anexa 

nr.3 la prezentul Regulament, care conţine două secţiuni: 

    Secţiunea 1: Evidenţa carnetelor de voluntar; 

    Secţiunea 2: Evidenţa circulaţiei carnetelor de voluntar. 

    28. Registrele trebuie să fie numerotate, şnuruite şi certificate prin semnătura 

conducătorului şi ştampila instituţiei gazdă. 

    29. Registrele se completează de către coordonatorul de voluntari. 

    30. Rectificarea datelor înscrise greşit sau incomplet se face printr-o linie uşoară, în 

aşa fel ca textul să rămînă vizibil. Sub textul rectificat se indică numărul şi data actului în 

temeiul căruia s-a efectuat rectificarea, ştampila, semnătura coordonatorului de voluntari 

şi data efectuării rectificării. 

    31. În cazul registrelor, menţionate la subpunctele 1) şi 2) punctul 27 al prezentului 

Regulament, la sfîrşitul anului calendaristic, pentru a nu se mai adăuga în listele din 

registre date noi, după ultima înregistrare se va trage o linie sub forma literei Z şi se va 

trece la o pagină nouă unde vor începe înregistrările pentru anul următor. În cazul în care 

registrele se termină, se face următoarea inscripţie „lista continuă în registrul nr. __”, 

urmat de ştampila, semnătura coordonatorului de voluntari şi data efectuării înscrierii. În 

acest caz, următorul registru va începe cu textul „începutul listei se află în registrul nr. 

__”,  urmat de ştampila, semnătura coordonatorului de voluntari care face înscrierea şi 

data efectuării înscrierii. 

    32. Registrele se numerotează în ordine crescătoare, pe coperta lor se trec anii 

înregistraţi şi se păstrează într-un spaţiu protejat. Registrele se păstrează în arhiva 

instituţiei gazdă timp de 5 ani, iar după expirarea acestei perioade pot fi distruse în 

acelaşi mod ca şi carnetele de muncă. 
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Secţiunea 1 

Registrul de evidenţă a voluntarilor 
    33. Datele se completează manual şi trebuie să conţină în coloane următoarele 

informaţii cu privire la: 

    a) numărul de ordine; 

    b) datele cu caracter personal ale voluntarilor (numele, prenumele şi patronimicul); 

    c) numărul de contract de voluntariat, urmat de poziţia de înregistrare în Registrul de 

evidenţă a contractelor de voluntariat şi a certificatelor nominale de voluntariat; 

    d) perioada activităţii de voluntariat desfăşurate, unde se specifică data începerii 

activităţii de voluntariat şi data încheierii activităţii de voluntariat; 

    e) numărul de ore lucrate în anul 20__, unde se specifică numărul efectiv de ore de 

voluntariat şi numărul de ore folosite în scop personal; 

    f) semnătura coordonatorului de voluntari. 

    34. În coloana „Data începerii activităţii” se indică ziua şi luna cînd voluntarul începe 

să efectueze prima oră de voluntariat şi nu data încheierii contractului de voluntariat. 

    35. În coloana „Data încheierii activităţii” se indică ziua şi luna cînd voluntarul a 

efectuat ultima oră de voluntariat din an. În cazul în care o persoană, în decursul unui an, 

participă la o singură activitate de voluntariat, se indică aceeaşi dată atît în coloana „Data 

începerii activităţii”, cît şi în coloana „Data încheierii activităţii”. 

    36. Datele cu caracter personal ale voluntarilor (nume, prenume şi patronimic) se 

înscriu în Registrul de evidenţă a voluntarilor în cel mult 5 zile lucrătoare calculate din 

momentul efectuării primei ore de voluntariat. 

    37. Datele în coloana „numărul contractului / poziţia de înregistrare în Registrul de 

evidenţă a contractelor de voluntariat şi a certificatelor nominale de voluntariat” se 

înscriu imediat după ce voluntarul semnează pentru primirea unui exemplar al 

contractului de voluntariat şi după ce acesta a fost înregistrat în Registrul de evidenţă a 

contractelor de voluntariat şi a certificatelor nominale de voluntariat. 

    38. Datele în coloana „numărul de ore lucrate în anul 20__” se înscriu cel tîrziu pînă la 

sfîrşitul lunii ianuarie a anului următor. 

    39. Numărul de ore lucrate într-un an se transcriu din documentul prin care se ţine 

evidenţa lunară şi / sau anuală a activităţii voluntarului înregistrat în dosarul personal al 

voluntarului. 

    40. Dosarul personal al voluntarului include, pe lîngă datele personale, toate 

documentele elaborate pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii de voluntariat în 

instituţia gazdă, şi anume: 

    a) copia buletinului şi / sau a paşaportului; 

    b) formularul de înscriere/aplicare; 

    c) CV (opţional); 

    d) contractul de voluntariat şi/sau ordinul/decizia/ dispoziţia/hotărîrea în temeiul căreia 

persoana a fost acceptată ca voluntar; 

    e) actul(ele) adiţional(e) de prelungire/renegociere a contractului de voluntariat, dacă 

este cazul; 

    f) acordul de încetare a contractului de voluntariat, decizia de desfacere a contractului 

de voluntarat, dacă este cazul; 

    g) documentul prin care se ţine evidenţa lunară şi / sau anuală a activităţii voluntarului; 
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    h) fişa(ele) de post; 

    i) fişa(ele) de supervizare; 

    j) fişa(ele) de evaluare; 

    k) diverse cereri şi plîngeri etc. 

    41. Documentul prin care se ţine evidenţa lunară şi / sau anuală a activităţii 

voluntarului trebuie să includă, în mod obligatoriu, pe lîngă alte date ale voluntarului pe 

care instituţia gazdă le consideră necesare, următoarele informaţii: data, activitatea, 

numărul efectiv de ore de voluntariat şi numărul de ore folosite în scop personal. 

Evidenţa se poate ţine la alegere: manual sau electronic. În cazul în care evidenţa se ţine 

electronic, documentul printat, ştampilat şi semnat de coordonatorul de voluntari va fi 

depus în dosarul personal al voluntarului pînă la sfîrşitul lunii ianuarie a anului 

următor.  În cazul în care contractul de voluntariat încetează pe parcursul anului 

calendaristic, dosarul personal al voluntarului se completează în cel mult 5 zile lucrătoare 

de la încetarea activităţii voluntarului. 

    42. Coordonatorul de voluntari este obligat să întocmească pentru fiecare voluntar 

acceptat un dosar personal al voluntarului, să îl ţină la zi şi să îl prezinte persoanelor 

autorizate care controlează activitatea de voluntariat a instituţiei gazdă. 

    43. Dosarele personale ale voluntarilor se păstrează cu respectarea măsurilor de 

confidenţialitate şi securitate, prevăzute de legislaţia care reglementează protecţia datelor 

cu caracter personal.  După încetarea activităţii voluntarului în instituţia gazdă dosarul 

personal al voluntarului se păstrează timp de 5 ani, după care acesta se distruge. 

    44. Registrul de evidenţă a voluntarilor constituie documentul de bază din care se 

extrag datele statistice legate de activitatea de voluntariat care se vor comunica, în mod 

obligatoriu, Biroului Naţional de Statistică, pînă la 1 martie a fiecărui an. 

 

Secţiunea 2 

Registrul de evidenţă a contractelor de voluntariat  

şi a certificatelor nominale 

de voluntariat 
    45. Registrul de evidenţă a contractelor de voluntariat şi a certificatelor nominale de 

voluntariat la Secţiunea 1: Înregistrarea contractelor de voluntariat se va completa 

manual şi va conţine: 

    a) numărul de ordine; 

    b) datele cu caracter personal ale voluntarilor (numele, prenumele şi patronimicul); 

    c) numărul contractului; 

    d) perioada contractului; 

    e) în temeiul cărui act are loc suspendarea, renegocierea sau rezilierea contractului, 

numărul şi data; 

    f) semnătura coordonatorului de voluntari; 

    g) semnătura voluntarului. 

    46. În coloana „În temeiul cărui act are loc suspendarea, renegocierea sau rezilierea 

contractului, numărul şi data” se înscrie, dacă este cazul, 

ordinul/decizia/dispoziţia/hotărîrea în baza căruia se face suspendarea, renegocierea sau 

rezilierea contractului de voluntariat, data şi numărul acestuia, în caz contrar se va trage o 

liniuţă. 
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    47. Datele înscrise în Secţiunea 2: Înregistrarea certificatelor nominale de voluntariat 

vor conţine informaţii cu privire la: 

    a) numărul de ordine; 

    b) datele cu caracter personal ale voluntarilor (numele, prenumele şi patronimicul); 

    c) numărul certificatului; 

    d) data eliberării; 

    e) semnătura coordonatorului de voluntari; 

    f) semnătura voluntarului. 

    48. Datele se vor înscrie în Registrul de evidenţă a contractelor de voluntariat şi a 

certificatelor nominale de voluntariat la primirea contractului de voluntariat sau a 

certificatului nominal de voluntariat. 

 

Secţiunea 3 

Registrul de evidenţă a carnetelor de voluntar 
    49. În Secţiunea 1 a Registrului: Evidenţa carnetelor de voluntar se înscriu toate 

operaţiile ce ţin de achiziţionarea şi folosirea carnetelor de voluntar, cu indicarea seriei şi 

numărului fiecărui carnet. 

    50. Datele din Secţiunea 1 a Registrului: Evidenţa carnetelor de voluntar se înscriu în 

cel mult 5 zile lucrătoare din momentul primirii facturii de achiziţionare a carnetelor de 

voluntar. 

    51. În Secţiunea 2 a Registrului: Evidenţa circulaţiei carnetelor de voluntar este 

reflectată circulaţia tuturor carnetelor de voluntar noi emise voluntarilor de instituţia 

gazdă, precum şi a carnetelor vechi de voluntari emise de către o altă instituţie şi 

transmise spre păstrare în instituţia gazdă. 

    52. Datele din  primele şase coloane din Secţiunea 2 a Registrului: Evidenţa circulaţiei 

carnetelor de voluntar se înscriu la data emiterii de către instituţie a noilor carnete de 

voluntar sau transmiterea spre păstrare în instituţia gazdă a carnetelor vechi de voluntar, 

emise de către o altă instituţie, iar datele din ultimele două coloane se înscriu la finalul 

încheierii activităţii de voluntariat, ocazie cu care voluntarul primeşte şi semnează că a 

primit carnetul de voluntar. 

    53. Operaţiile ce ţin de achiziţionarea, folosirea, păstrarea şi completarea carnetelor de 

voluntar, precum şi înscrierile din ambele secţiuni ale Registrului de evidenţă a 

carnetelor de voluntar se fac de către coordonatorul de voluntari. 

 

Capitolul IV 

INSTRUMENTE DE LUCRU OPŢIONALE 

FOLOSITE ÎN ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT 
    54. Principalele instrumente de lucru pentru care voluntarii pot opta sînt: contractul de 

voluntariat, certificatul nominal de voluntariat, carnetul de voluntar şi scrisoarea de 

recomandare. 

    55. Aceste instrumente de lucru se emit şi se completează doar de instituţia gazdă a 

activităţii de voluntariat, care demonstrează desfăşurarea activităţilor în unul din 

domeniile de utilitate publică şi care sînt certificate de către o comisie de pe lîngă 

Ministerul Tineretului şi Sportului în vederea îndeplinirii standardelor minime de 

calitate. Emiterea şi înscrierea instrumentelor de lucru opţionale cu date false sau în 
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perioadele în care instituţia gazdă nu desfăşoară activităţi din motive, cum ar fi lipsa de 

finanţare sau lipsa de proiecte, este interzisă şi se pedepseşte conform legislaţiei în 

vigoare. 

 

Secţiunea 1 

Contractul de voluntariat 
    56. Contractul de voluntariat se încheie pe o perioadă de timp determinată sau 

nedeterminată. 

    57. În cazul în care voluntarul este implicat în activităţi de voluntariat mai mult de 20 

de ore lunar instituţia gazdă este obligată să încheie cu acesta un contract de voluntariat. 

În cazul voluntarilor care au depăşit vîrsta de 14 ani, dar nu au atins vîrsta de 16 ani este 

necesar acordul scris al reprezentantului legal al voluntarului. 

    58. Contractul de voluntariat se încheie în termen de 5 zile lucrătoare după efectuarea 

primelor 20 de ore de voluntariat, considerate ca perioada  de probă. După încheierea 

contractului, instituţia gazdă va emite un ordin/decizie/ dispoziţie/hotărîre prin care 

persoana va fi acceptată ca voluntar şi care confirmă prin semnătura voluntarului că 

acestuia i s-a prezentat regulamentul intern cu privire la implicarea voluntarilor, şi i s-a 

adus la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile acestuia prevăzute de Legea Voluntariatului. 

    59. Contractul de voluntariat se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr.4 

la prezentul Regulament şi include, pe lîngă clauzele conţinute în art. 5 al Legii 

Voluntariatului, următoarele elemente:  

    a) numărul de înregistrare al contractului; 

    b) părţile contractului: 

    - instituţia gazdă (denumire, cod fiscal, adresa sediului, date de contact, date de 

înregistrare, date bancare); 

    - voluntarul (numele, prenumele, codul numeric personal, seria actului de identitate, 

domiciliul, datele de contact, şcoala absolvită, profesia); 

    c) obiectul contractului; 

    d) descrierea activităţii de voluntariat sau a serviciilor care sînt furnizate; 

    e) locul de desfăşurare a voluntariatului sau precizarea locurilor în care serviciile vor fi 

prestate, dacă nu există o poziţie permanentă; 

    f) data încheierii contractului; 

    g) semnăturile părţilor şi ştampila instituţiei gazdă. 

    60. Indiferent de durata prestaţiilor încheierea contractului de voluntariat este 

obligatorie în cazul voluntarilor străini. 

    61. În cazul în care voluntarul desfăşoară concomitent activităţi de voluntariat în mai 

multe instituţii gazdă, fiecare instituţie gazdă, în care voluntarul efectuează mai mult de 

20 de ore lunar, este obligată să încheie, separat, contract de voluntariat cu acesta. 

    62. În cazul în care voluntarul efectuează mai puţin de 20 de ore lunar şi nu se încheie 

contract de voluntariat, persoana va fi acceptată ca voluntar în baza 

ordinului/deciziei/dispoziţiei/hotărîrii care confirmă prin semnătura voluntarului că 

acestuia i s-a prezentat regulamentul intern cu privire la implicarea voluntarilor, şi i s-a 

adus la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de Legea voluntariatului. Nu se 

emite ordin/decizie/dispoziţie /hotărîre în cazul persoanelor care fac parte dintr-un grup 

de zeci sau mii de persoane pe care instituţia gazdă le implică într-o singură acţiune de 
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voluntariat de scurtă durată. 

    63. Contractul de voluntariat poate să înceteze sau poate fi renegociat conform art. 5 

din Legea voluntariatului, precum şi în alte cazuri convenite în contractul între ambele 

părţi. 

    64. În cazul în care, din motive întemeiate, în anumite luni ale anului, voluntarul cu 

contract de voluntariat este în imposibilitatea de a efectua în fiecare lună 20 de ore de 

voluntariat, acesta este obligat ca, în decurs de trei luni, incluzînd prima lună în care nu 

şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contract, să efectueze orele de voluntariat restante, 

însumînd la sfîrşitul perioadei menţionate minimum 60 de ore de voluntariat. 

    65. În caz de neîndeplinire a cerinţei de la punctul 64 din prezentul Regulament, 

instituţia gazdă este obligată ca, în termen de 5 zile lucrătoare, să desfacă contractul de 

voluntariat, voluntarul putînd să-şi continue activitatea în aceeaşi instituţie. 

    66. Contractul de voluntariat se poate suspenda, o singură dată pe an, la cererea 

voluntarului, pe o perioadă determinată de maximum 3 luni. 

    67. Cheltuielile legate de voluntariat, convenite prin contractul de voluntariat, vor 

putea fi compensate lunar pentru un voluntar doar atunci cînd sînt însoţite de documente 

justificative. 

Secţiunea 2 

Certificatul nominal de voluntariat 
    68. Certificatul nominal de voluntariat se eliberează, la cererea voluntarului, 

persoanelor care sînt implicate în activitatea de voluntariat mai puţin de 20 de ore lunar 

fără contract de voluntariat. 

    69. În cazul în care voluntarul desfăşoară concomitent activităţi de voluntariat în mai 

multe instituţii gazdă, toate instituţiile gazdă la care voluntarul efectuează mai puţin de 

20 de ore lunar sînt obligate, la cererea voluntarului, să elibereze certificate nominale de 

voluntariat. 

    70. Certificatul nominal de voluntariat trebuie să conţină: 

    a) numărul de înregistrare şi data eliberării certificatului nominal de voluntariat; 

    b) datele de identificare ale voluntarului (numele, prenumele, patronimicul; codul 

numeric personal şi/sau numărul paşaportului, data şi locul naşterii); 

    c) denumirea completă a instituţiei gazdă; 

    d) numărul de ore de voluntariat efectuate; 

    e) domeniul de activitate de utilitate publică; 

    f) tipul activităţii; 

    g) perioada de desfăşurare a activităţii/activităţilor; 

    h) cursurile de instruire (a căror durată este de minimum 3 zile) ; 

    i) diplomele/certificatele primite pe durata programului (vor fi anexate); 

    j) numele, semnătura coordonatorului de voluntari şi a persoanei care conduce 

instituţia gazdă; 

    k) ştampila instituţiei gazdă. 

    71. Certificatul nominal de voluntariat se întocmeşte conform modelului prevăzut în 

anexa nr.5 la prezentul Regulament. 

    72. Certificatul nominal de voluntariat se eliberează la încheierea colaborării cu 

voluntarul sau în termenul stabilit  în regulamentul intern cu privire la implicarea 

voluntarilor, în termen de 5 zile lucrătoare din momentul depunerii cererii. 
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    73. Cetăţenii străini pot solicita un certificat nominal de voluntariat la încheierea 

contractului, acesta fiind completat în limba engleză. 

Secţiunea 3 

Carnetul de voluntar 
    74. Pentru fiecare voluntar care a efectuat activităţi de voluntariat se întocmeşte un 

carnet de voluntar, în baza unui contract de voluntariat, în termen de 5 zile lucrătoare de 

la semnarea contractului. 

    75. Fiecare voluntar poate fi titular al unui singur carnet de voluntar. În cazul în care 

sînt completate toate paginile carnetului de voluntar, se întocmeşte un nou carnet de 

voluntar, înscrierile numerotîndu-se consecutiv. În acest caz noul carnet se coase de 

primul. 

    76. Deţinerea mai multor carnete de voluntar atrage după sine nulitatea de drept a 

înscrierilor din toate carnetele de voluntar deţinute, cu excepţia celui eliberat iniţial şi a 

celui întocmit suplimentar potrivit punctului 75 din prezentul Regulament. 

    77. Costul noilor carnete de voluntar sînt suportate de către instituţia gazdă. 

    78. Carnetele de voluntar noi şi / sau carnetele vechi de voluntar emise de alte instituţii 

sînt păstrate în instituţia gazdă de către coordonatorul de voluntari într-un spaţiu bine 

protejat, ca documente de strictă evidenţă, pe perioada în care voluntarul efectuează 

voluntariat în instituţia gazdă. 

    79. Atunci cînd voluntarul desfăşoară concomitent activităţi de voluntariat în mai 

multe instituţii gazdă în bază de contract şi posedă (sau nu posedă) carnet de voluntar, 

carnetul se păstrează (sau se emite şi se păstrează) în prima instituţie gazdă cu care 

voluntarul a încheiat contract. În acest caz, voluntarul este obligat să informeze în scris 

celelalte instituţii de acest fapt. 

    80. Carnetul de voluntar este legat şi acoperit cu un material de culoare verde deschis. 

    81. Dimensiunile carnetului sînt: 9,5 cm x 14 cm. 

    82. Carnetul de voluntar conţine 80 de pagini şi se completează conform anexei nr.6 la 

prezentul Regulament. 

    83. Pe pagina copertei este imprimată Stema de Stat a Republicii Moldova şi textul 

„CARNET DE VOLUNTAR”. 

    [Pct.83 modificat prin HG859 din 01.11.13, MO252-257/08.11.13 art.965] 

    84. Carnetul de voluntar se completează în limba de stat de către coordonatorul de 

voluntari. 

    85. Prima pagină a carnetului de voluntar conţine: 

    a) seria şi numărul carnetului de voluntar; 

    b) numele şi prenumele voluntarului; 

    c) denumirea instituţiei gazdă emitente; 

    d) localitatea, ziua, luna şi anul eliberării carnetului; 

    e) ştampila şi semnătura conducătorului instituţiei gazdă. 

    86. Pagina a doua conţine la capitolul I. Date privind identitatea titularului carnetului 

de voluntar: 

    a) numărul de identificare; 

    b) data naşterii (ziua, luna şi anul naşterii); 

    c) localitatea şi raionul; 

    d) semnătura titularului. 
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    87. Pagina a treia conţine la capitolul II. Schimbări privind numele titularului după 

întocmirea carnetului de voluntar, un tabel, cu următoarele coloane: 

    a) numărul de ordine al înscrierii; 

    b) data (ziua, luna şi anul); 

    c) schimbarea intervenită; 

    d) denumirea, numărul şi data documentului, autoritatea emitentă; 

    e) ştampila şi semnătura coordonatorului de voluntari. 

    88. Datele referitoare la identitate se înscriu în carnetul de voluntar în baza buletinului 

de identitate sau a certificatelor de stare civilă. În cazul în care numele se schimbă, se 

şterge printr-o linie uşoară numele şi prenumele de pe prima pagină şi se înscriu datele 

noi la capitolul II. 

    89. Pe paginile 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 şi 12-13 la capitolul III. Educaţia nonformală 

(cursuri de instruire), se conţine un tabel cu următoarele coloane: 

    a) numărul de ordine al înscrierii; 

    b) cursul de instruire (a cărui durată este de minimum 3 zile); 

    c) denumirea, numărul şi data certificatului/diplomei, autoritatea emitentă; 

    d) ştampila şi semnătura coordonatorului de voluntari. 

    90. Cursurile de instruire se organizează pe o perioadă de minimum 3 zile consecutive, 

sau, dacă acest lucru nu este posibil, se pot organiza cicluri de minimum 3 zile 

neconsecutive de instruire, a căror teme se pot ţine săptămînal/lunar/trimestrial. 

Voluntarul poate participa la cursurile de instruire organizate în instituţiile gazdă, în 

funcţie de interesele sale. 

    91. Pe paginile 14-15, … , 48-49 la capitolul IV. Date referitoare la activitatea de 

voluntariat, se conţine un tabel cu următoarele coloane: 

    a) numărul de ordine al înscrierii; 

    b) data (ziua, luna şi anul); 

    c) denumirea completă a instituţiei gazdă; 

    d) date cu privire la începerea şi încetarea activităţii, suspendarea, renegocierea sau 

rezilierea contractului; actul în baza căruia se face înscrierea, data şi numărul acestuia; 

    e) domeniul de activitate de utilitate publică; 

    f) ştampila şi semnătura coordonatorului de voluntari. 

    92. În cazul schimbării denumirii instituţiei gazdă, în carnetul de voluntariat în coloana 

3 se face următoarea înscriere: „Instituţia gazdă cu începere de la data de se numeşte”, iar 

în coloana 4 se indică actul în baza căruia se face înscrierea, data şi numărul acestuia. 

    93. În caz de suspendare a contractului de voluntariat, pe o perioadă de maximum 3 

luni, la cererea voluntarului, în coloana 4 se indică motivul concret de suspendare şi actul 

în baza căruia se face înscrierea, data şi numărul acestuia. 

    94. La expirarea perioadei de suspendare, în coloana 4 se face înscrierea „Reintegrat ca 

voluntar” prin ordinul/decizia/dispoziţia/hotărîrea, data şi numărul acesteia. 

    95. Dacă în perioada suspendării, voluntarul alege să nu mai presteze voluntariat în 

instituţia gazdă, după înscrierea privind suspendarea contractului de voluntariat se trece 

în coloana 4 „Eliberat la cererea voluntarului”, indicîndu-se data şi numărul cererii. 

    96. În cazul aplicării faţă de voluntar a pedepsei penale cu privarea dreptului de a 

exercita activitatea de voluntariat, instituţia gazdă face o înscriere în coloana 4, în strictă 

corespundere cu sentinţa pronunţată de instanţa de judecată, indicînd temeiul şi termenul 
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în care nu i se permite să desfăşoare activităţi de voluntariat. 

    97. Înscrierile în coloana 4 se efectuează, în toate aceste cazuri, în cel mult 5 zile 

lucrătoare, indicîndu-se articolul, punctul şi litera din contract, Legea Voluntariatului, 

prezentul Regulament sau numărul sentinţei judecătoreşti. 

    98. În carnetul de voluntar, la capitolul IV, se înscriu datele referitoare la activitatea de 

voluntariat a tuturor instituţiilor gazdă cu care voluntarul are concomitent contracte. 

Pentru ca aceste date să fie înscrise, la cererea scrisă a voluntarului, instituţia de bază este 

obligată să înmîneze voluntarului carnetul pe o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare. 

    99. La paginile 50-51, … , 58-59 la capitolul V. Recunoaşterea meritelor (distincţii), se 

conţine un tabel cu următoarele coloane: 

    a) numărul de ordine al înscrierii;  

    b) distincţia obţinută; 

    c) denumirea, numărul şi data actului, autoritatea emitentă; 

    d) ştampila şi semnătura coordonatorului de voluntari. 

    100. La capitolul V se înscriu datele privind decorarea cu ordine şi medalii şi 

conferirea de distincţii de către instituţia gazdă, alte instituţii, autorităţi publice sau în 

cadrul Festivalului Voluntarului. 

    101. Toate înscrierile referitoare la primirea de distincţii se efectuează de instituţia 

gazdă, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea acestora. 

    102. La paginile 60-61, , 72-73 la capitolul VI. Date privind numărul de ore de 

voluntariat, se conţine un tabel cu următoarele coloane:     a) lunile anului; 

    b) anul / numărul de ordine al înscrierii din capitolul IV unde apare denumirea 

completă a instituţiei gazdă şi sînt înscrise date cu privire la începerea activităţii; 

    c) numărul total de ore efectuate; 

    d) ştampila şi semnăturile conducătorului, coordonatorului de voluntari şi a titularului. 

    103. În tabelul de la capitolul VI se înscrie numărul total de ore de voluntariat 

efectuate lunar şi anual. Orele de voluntariat efectuate care se găsesc notate în Registrul 

de evidenţă al voluntarilor şi în dosarul personal al voluntarului se confirmă prin 

semnătura conducătorului instituţiei gazdă, a coordonatorului de voluntari şi a titularului 

carnetului de voluntar, semnături care vor fi însoţite de ştampila instituţiei gazdă. 

    104. Tabelul de la capitolul VI se completează cel tîrziu pînă la sfîrşitul lunii ianuarie a 

anului următor. În cazul în care contractul de voluntariat încetează pe parcursul anului 

calendaristic, tabelul se completează în cel mult 5 zile lucrătoare de la încetarea activităţii 

voluntarului. 

    105. În cazul în care, în acelaşi an, voluntarul desfăşoară activităţi de voluntariat în 

mai multe instituţii gazdă în bază de contracte, în carnet se înscriu separat orele de 

voluntariat efectuate în fiecare din aceste instituţii gazdă. Pentru aceasta, se notează 

acelaşi an, urmat de semnul ”/” şi de numerele de ordine ale înscrierilor din capitolul IV, 

unde apare denumirea completă a instituţiilor gazdă şi sînt înscrise datele cu privire la 

începerea activităţii. De exemplu, 2012/1 şi 2012/5 indică că în anul 2012 voluntarul a 

desfăşurat ore de voluntariat în instituţiile gazdă a căror denumiri complete apar înscrise 

la poziţiile 1 şi 5 din capitolul IV.  

    106. În lunile în care voluntarii nu efectuează nici o oră de voluntariat, din cauza 

suspendării contractului sau din diferite motive personale, se trage o liniuţă. 

    107. La paginile 74-75 şi 76-77 la capitolul VII. Certificarea rectificărilor făcute 
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pentru eventuale date înscrise greşit sau incomplet, se conţine un tabel cu următoarele 

coloane: 

   a) pagina; 

   b) numărul de ordine al înscrierii; 

   c) coloana; 

   d) textul rectificat; 

    e) ştampila, semnătura coordonatorului de voluntari şi data efectuării rectificării. 

    108. În cazul constatării unei înscrieri eronate sau incomplete, rectificarea sau 

completarea se face de către instituţia gazdă care a efectuat înscrierea, în corespundere cu 

ordinul/decizia/dispoziţia/hotărîrea instituţiei gazde şi registrele care se ţin la sediul 

instituţiei gazdă. 

    109. Rectificarea datelor înscrise greşit sau incomplet se face printr-o linie uşoară, în 

aşa fel ca textul să rămînă vizibil, indicîndu-se la capitolul VII din carnetul de voluntar 

pagina, numărul şi coloana înscrierii eronate sau incomplete şi înregistrîndu-se textul 

corect. În cazul în care înscrierea a fost anulată integral, acest lucru se consemnează în 

coloana „textul rectificat”, cu indicarea actului care a servit drept temei pentru anulare. 

    110. Sub textul rectificat din orice loc din carnet se indică numărul şi data actului în 

temeiul căruia s-a efectuat rectificarea. 

    111. La paginile 78 şi 79 sînt cuprinse menţiuni, unde sînt înregistrate datele 

referitoare la activitatea de voluntariat, care nu pot fi înregistrate în oricare din secţiunile 

din carnet. 

    112. În caz de necesitate, la solicitare, instituţia gazdă este obligată să elibereze 

voluntarului, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase autentificate ale datelor din carnetul 

de voluntar. 

    113. În caz de furt, pierdere sau distrugere a carnetului de voluntar, ultima instituţie la 

care voluntarul activează, sau a activat, este obligată să-i elibereze, în termen de 15 zile 

calendaristice din momentul adresării, un duplicat al carnetului de voluntar. 

    114. Duplicatul carnetului de voluntar se completează în acelaşi mod ca şi carnetul de 

voluntar original, pe prima pagină a acestuia făcîndu-se înscrierea „Duplicat”, cu 

indicarea numărului şi a seriei carnetului de voluntar original. Datele de voluntariat se 

vor înscrie, în ordine, de către fiecare instituţie gazdă unde voluntarul a desfăşurat 

anterior activităţi de voluntariat în baza registrelor din instituţii. 

    115. În cazul deteriorării carnetului de voluntar (ars, rupt, pătat etc.), ultima instituţie îi 

eliberează voluntarului un duplicat, pe prima pagină a carnetului deteriorat făcîndu-se 

înscrierea „A fost eliberat un duplicat”, cu indicarea numărului şi a seriei duplicatului. 

Carnetul de voluntar deteriorat se restituie titularului, acesta fiind obligat să utilizeze 

pentru înregistrări doar duplicatul carnetului de voluntar. 

    116. Costul duplicatelor carnetelor de voluntar sînt suportate de către voluntari, în 

cazul în care aceştia sînt vinovaţi de pierderea, distrugerea sau deteriorarea lor. 

    117. Carnetul de voluntar sau duplicatul acestuia, care nu a fost ridicat de voluntar la 

sfîrşitul perioadei de activitate, se păstrează în decurs de 2 ani în instituţia gazdă, separat 

de carnetele de voluntar ale persoanelor active implicate în voluntariat. Ulterior carnetele 

de voluntar nesolicitate se păstrează în arhiva instituţiei gazdă timp de 5 ani, iar după 

expirarea acestei perioade pot fi distruse în acelaşi mod ca şi carnetele de muncă. 
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Secţiunea 4 

Scrisoarea de recomandare 
    118. Scrisoarea de recomandare se eliberează, la cererea voluntarului, de către 

conducătorul instituţiei gazdă şi este contrasemnată de către coordonatorul de voluntari, 

în termen de 5 zile lucrătoare. În cazul în care coordonatorul de voluntari a instituţiei 

gazdă este rudă cu voluntarul, aceasta va fi realizată şi contrasemnată de alte persoane 

din organul de conducere al instituţiei gazdă. 

    119. Scrisoarea de recomandare trebuie să fie întocmită cît mai obiectiv şi 

argumentativ posibil, în baza înregistrărilor din Registrul de evidenţă a voluntarilor şi a 

dosarului personal al voluntarului, şi trebuie să conţină: 

    a) numele complet al voluntarului; 

    b) cuprinsul propriu-zis al scrisorii (postul ocupat de voluntar, perioada de timp, 

responsabilităţile revenite şi abilităţile cerute, măsura de îndeplinire a sarcinilor, 

comportamentul la locul de desfăşurare a activităţii, situaţiile de lucru concrete care au 

evidenţiat anumite abilităţi, calităţi şi disponibilităţi intelectuale, afective şi practice, 

tangenţiale poziţiei pe care o vizează); 

    c) concluzia scrisorii de recomandare (părerea exprimată succint şi propunerea 

explicită pentru ocuparea poziţiei pentru care se aplică); 

    d) data, semnătura şi datele de identificare ale persoanei care face recomandarea 

(numele, prenumele, funcţia în instituţia gazdă, adresa, telefonul şi e-mail-ul instituţiei). 

    120. Scrisorile de recomandare, atunci cînd sînt solicitate, pot fi o completare a 

metodelor de selecţie a voluntarilor. 

    121. Voluntariatul confirmat prin scrisoarea de recomandare va fi considerat de către 

angajator ca experienţă de muncă în condiţiile în care experienţa de muncă constituie 

criteriu de selecţie la angajare. Veridicitatea conţinutului scrisorii de recomandare va fi 

confirmată prin certificat(e) nominal(e) de voluntariat şi / sau carnetul de voluntar 

anexat(e). 

 

Capitolul V 

CONDIŢII DE APLICARE A MĂSURILOR DE STIMULARE A 

VOLUNTARIATULUI 

Secţiunea 1 

Recunoaşterea voluntariatului prestat de către studenţii din instituţiile de 

învăţămînt superior ca stagiu de practică 
    122. Instituţiile gazdă, care desfăşoară activităţi de voluntariat în domenii de utilitate 

publică conexe domeniului de formare profesională şi specialităţii de studiu a uneia sau 

mai multor catedre de specialitate din cadrul unei instituţii de învăţămînt superior, care 

pot şi care vor să asigure  studenţilor voluntari îndeplinirea parţială sau totală a 

programei stagiului de practică, vor încheia cu instituţia de învăţămînt superior un acord 

de colaborare. 

    123. Voluntariatul va fi recunoscut ca stagiu de practică pentru studenţii care îl 

prestează opţional, în acelaşi timp sau consecutiv, în una sau mai multe instituţii gazdă cu 

care instituţia de învăţămînt superior a încheiat acord de colaborare. 

    124. La cererea studentului voluntar, depusă înainte de momentul începerii stagiului de 

practică propriu-zis, însoţită de raportul/rapoartele care indică măsura în care a fost 
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îndeplinită programa stagiului de practică, precum şi de numărul de ore de voluntariat 

efectuate, confirmate prin carnetul de voluntar şi/sau certificatul(ele) nominal(e) de 

voluntariat, catedra organizatoare a stagiului de practică va acorda studentului voluntar 

anual 5 credite de studiu transferabile. 

    125. Catedra care organizează stagiul de practică împreună cu instituţiile gazdă 

partenere stabilesc, după caz, din numărul total de 150 de ore de voluntariat necesare 

pentru obţinerea celor 5 credite de studiu transferabile, numărul de ore de voluntariat 

necesare pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv din programa stagiului de practică. 

Voluntariatul prestat de studenţi, în scopul dezvoltării aptitudinilor şi formării experienţei 

profesionale, confirmat prin carnetul de voluntar, certificatul nominal şi contractul de 

voluntariat, va fi considerat practică de iniţiere sau practică de licenţă, dacă s-au 

confirmat, cel puţin 40 de ore. 

    126. În cazul în care voluntarul nu realizează integral volumul de ore (credite) 

planificate pentru stagiul de practică din planul de învăţămînt, studentul voluntar este 

obligat să recupereze orele nerealizate, conform orarului instituţiei de învăţămînt 

superior. Acesta se va organiza şi desfăşura conform Regulamentului-cadru privind 

organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în învăţămîntul superior. 

Secţiunea 2 

Recunoaşterea voluntariatului ca experienţă şi vechime în muncă 
    127. La angajarea în muncă a unui candidat sau la atestarea şi promovarea unui 

angajat, voluntariatul prestat în sectorul public şi în cel neguvernamental, confirmat prin 

certificatul nominal de voluntariat, scrisoarea de recomandare şi carnetul de voluntar, va 

fi considerat de angajator ca experienţă de muncă, în condiţiile în care aceasta constituie 

criteriu de selecţie. 

    128. În cazul în care voluntarul a activat în acelaşi domeniu cu specialitatea deţinută, 

fapt confirmat prin carnetul de voluntar, certificatul nominal şi contractul de voluntariat, 

perioada de prestare a voluntariatului se va include: 

    a)  în vechimea în muncă ce dă dreptul de a primi sporul pentru vechime în muncă; 

    b) în vechimea în muncă ce dă dreptul la concediul de odihnă anual suplimentar plătit 

pentru vechime în muncă. 

    129. Perioada de prestare a voluntariatului nu se include în stagiul de cotizare. 

Capitolul VI 

DISPOZIŢII SPECIALE 

    130. Biroul Naţional de Statistică, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a 

prezentului Regulament, va introduce, în formularele de raportare existente ale 

organizaţiilor/instituţiilor, rubrici care furnizează informaţii despre activitatea de 

voluntariat a instituţiei gazdă. 

    131. Pentru instituţia gazdă a activităţii de voluntariat, îndeplinirea standardelor 

minime de calitate pentru activitatea de voluntariat reprezintă nivelul minim de atingere 

pentru ca serviciile să fie acreditate. 

    132. Ministerul Tineretului şi Sportului, în termen de 6 luni de la data intrării în 

vigoare a prezentului Regulament, va înfiinţa pe lîngă Minister o comisie care include 

reprezentanţi ai societăţii civile, buni cunoscători ai managementului voluntarilor, care va 

certifica instituţiile gazdă care îndeplinesc standardele minime de calitate. 
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    133. Comisia de Certificare pe lîngă Ministerului Justiţiei, în termen de 6 luni de la 

data intrării în vigoare a prezentului Regulament, va realiza o listă completă a domeniilor 

de utilitate publică  şi a activităţilor de utilitate publică aferente acestora. 

    134. Vînzarea-cumpărarea ilicită sau falsificarea carnetelor de voluntar, precum şi 

falsificarea celorlalte instrumente de lucru cu voluntarii, se pedepseşte în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 

    135. Litigiile legate de întocmirea, completarea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea 

carnetelor de voluntar, contractelor, registrelor, certificatelor nominale de voluntariat, 

scrisorilor de recomandare se consideră litigii individuale de muncă şi se soluţionează în 

modul stabilit de legislaţie. 

 

Vezi Anexele: 

http://www.mts.gov.md/Sites/sport_ro/Uploads/Regulament%20Voluntariat.FC17217BB

4044BF091991E805358F162.pdf  

 

 

http://www.mts.gov.md/Sites/sport_ro/Uploads/Regulament%20Voluntariat.FC17217BB4044BF091991E805358F162.pdf
http://www.mts.gov.md/Sites/sport_ro/Uploads/Regulament%20Voluntariat.FC17217BB4044BF091991E805358F162.pdf


133 

 
 

Ghid metodologic pentru activităţi de la egal la egal 
 

 

 

ANEXA4.  

Model formular de înscriere a educatorilor de la egal la egal/voluntarilor 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE * 
I. DATE PERSONALE 

Numele Prenumele: ______________________________________________________________  

Sexul: (bifaţi) □ feminin, □ masculin 

Data, luna, anul naşterii _________________________________  Vârsta: _______________  ani 

Adresa de reşedinţă : _____________________________________________________________  

 

Adresa curentă : (se completează numai dacă diferă de cea de reşedinţă) 

Date de contact: 

Telefon: fix ___________________________ , mobil ___________________________  

E-mail: ________________________________________________________________  

Ocupaţia de bază: _______________________________________________________  

II. EDUCAŢIE: 
5 

Studii: (menţionaţi instituţia, domeniul de studiu, anul de studiu sau nivelul absolvit)  

 

Cursuri extraşcolare: 

 

III. EXPERIENŢA CA VOLUNTAR 

Aţi mai activat în calitate de voluntar(ă)? □ da □ nu 

(bifaţi) Dacă răspunsul este "Da" vă rugăm să completaţi 

următorul tabel: 

 

Aptitudini şi Competenţe: 

 

Aptitudini: Specificaţi Nivelul 

Limba maternă 
  

Limbi străine 
  

Utilizare calculator 
  

Nr. Numele instituţiei gazdă Perioada Responsabilităţi 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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IV. INFORMAŢII PENTRU ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT 

Câte ore pe săptămână puteţi acorda activităţii de voluntariat? 

□ 1-5 ore □ 6-10 ore □ 11-20 ore □ alt interval (specificaţi) 

Specificaţi perioada în care sunteţi disponibil(ă): 

 

Activităţile în care vă interesează să vă implicaţi: (bifaţi una sau mai multe) 

□ Lucru cu beneficiarii 

□ Căutare informaţii 

□ Monitorizare pagini web 

□ Activităţi de strângere (colectare) de fonduri 

□ Organizare de evenimente comunitare 

□ Redactare documente 

□ Design web şi/sau materiale promoţionale 

□ Traduceri 

□ Training 

□ Curat în birou 

□ Altele: (detaliaţi) 

□ Aveţi vreo problemă fizică sau medicală care ar limita tipul de activităţi de voluntariat, de 

exemplu, sarcină, probleme de spate etc.? 

 □ da  

□ nu (bifaţi)Dacă DA, vă rugăm să explicaţi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zilele săptămânii 

Perioada zilei 

 
Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică 

Dimineaţa 
(10.00-13.00) 

        

 
După amiază (13.00-

16.00) 

        

 
Seara 

(16.00-19.00) 
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Anexa 5. Model de scrisoare de recomandare [Data] 
 

Doamnei/Domnului [Prenume, nume], 

[funcţia], [denumirea organizaţiei/instituţiei] 

[Prenume, nume] a activat ca voluntar în [denumirea organizaţiei/instituţiei] timp de [perioada 

de timp]. In [luna şi anul] a fost promovat(ă) în postul de [poziţie/denumireapostului] care 

reprezintă poziţia sa actuală în cadrul programului de voluntariat al organizaţiei/instituţiei. 

Responsabilităţile lui [prenume] ca voluntar includeau [responsabilitatea 1], [responsabilitatea 

2] şi [responsabilitatea 3]. După ce a preluat postul de [poziţie/denumirea postului] 

responsabilităţile sale de lucru s-au modificat pentru a include şi [responsabilitatea 4], 

[responsabilitatea 5] şi [responsabilitatea 6]. Abilităţile cerute în fişa sa de post au fost 

următoarele: [lista abilităţilor cerute]. 

Domnul/Doamna [nume] şi-a îndeplinit sarcinile [măsura de îndeplinire a sarcinilor]. 

Printre realizările sale se numără: [realizarea 1], [realizarea 2] şi [realizarea 3]. 

[Prenume] este un voluntar devotat [comportamentul la locul de desfăşurare al activităţii]. 

Punctele sale tari sunt [lista abilităţilor şi calităţilor]. [enumerarea unor situaţii de lucru 

concrete care au evidenţiat anumite abilităţi, calităţi şi disponibilităţi intelectuale, afective 

şi practice, tangenţiale poziţiei pe care o vizează] 

În încheiere, aşa cum am detaliat mai sus, bazându-mă pe experienţa lucrului efectuat 

împreună, o/îl recomandăm cu încredere pe [prenume, nume] pentru a ocupa 

[poziţie/denumirea postului]. 

Cu respect, 

[Prenume, nume] 

[funcţia], [denumirea organizaţiei/instituţiei]  _______________________  
(semnătura) 

[Prenume, nume] 
 
Coordonator de Voluntari, [denumirea organizaţiei/instituţiei]  ________________  

(semnătura) 

[adresa, telefonul şi e-mail-ul organizaţiei/instituţiei] 
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ANEXA 6. Lista filmelor artistice pentru adolescenţi 
 

1.Alvin și veverițele 

 
Date generale:  

     Alvin și veveritele - David este un compozitor nu prea talentat 

sau de succes. Insă toate acestea se vor schimba după ce îi cunoaste 

pe cei trei nebunatici: bătăiosul Alvin, tăcutul Simon și sensibilul 

Theodore, trei veverițe talentate ce vorbesc și cantă.  

 

        Surprinzătoarea colaborare dintre aceștia și David vor duce la 

rezolvarea problemelor profesionale ale compozitorului, dar și la a 

celor sentimentale.  

 Vîrsta copil: 4 - 5 ani; 5 - 7 ani; 7 - 10 ani; 10 - 12 ani. 

 Genul filmului: comedie; animație; familie  

 

2. O Cenuşăreasă modernă 

Drăguţa, dar tocilara liceeană Samantha Montgomery (Hilary 

Duff), e pur şi simplu dărâmată de moartea prematură a tatălui său, 

tragedie care o lasă singură cu Fiona, ticăloasa ei mamă vitregă 

(Jennifer Coolildge). Fiona o forţează să facă cele mai murdare 

treburi din casă. Nici şcoala nu-i oferă vreo consolare, mai ales 

când Shelby e prin preajmă: răsfăţată, bogată şi foarte populară, 

Shelby o tratează pe Samantha aproape la fel de rău ca Fiona. 

Viaţa Samanthei e irevocabil schimbată, totuşi, de două 

evenimente: o modificare de look de proporţii epice şi o 

neaşteptată corespondenţa electronică pe care o întreţine cu un 

tânăr misterios. Din cauza unui telefon greşit şi a unei serii de 

coincidenţe mânate de destin, Samantha şi Făt-Frumosul ei încep 

un roman prin sms-uri şi e-mail-uri, cu speranţa că, în cele din 

urmă, se vor întâlni faţă în faţă. Bineînţeles, Samanthei nu îi e 

foarte uşor să ajungă până în acel punct. Ea ar putea pierde chiar 

şansa de a se întâlni cu băiatul viselor sale, nimeni altul decât Austin, cel mai popular băiat din 

şcoală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.copilul.ro/Filme-pentru-copii-u48/Alvin-si-veveritele-s1282.html
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3. Rocky (1976) 

     Recompensat cu premiul Oscar în 1977 pentru cel mai bun film, 

Rocky I este cea mai valoroasă ecranizare dintre cele cinci realizate, 

care spun povestea celui mai faimos boxer din istoria cinematografiei. 

Sylvester Stallone a găsit drumul spre gloria absolută după ce acest film 

a început să ruleze în  cinematografele de pe tot globul, personajul său 

creând o adevărată isterie în rândul fanilor filmelor de acţiune. Ca să 

nu mai vorbim că însăşi povestea de viaţa a lui Stallone este la fel de 

fascinantă. Pentru a realiza acest film (al cărui scenariu îi aparţine) şi 

pentru a juca el însuşi în rol, Stallone şi-a vândut până şi câinele. Pe 

care l-a recuperat apoi (la suprapreţ) după semnarea contractului pentru 

film. 

 

4.  Gladiator / Gladiatorul (2000) 

      Marele general roman Maximus (Russell Crowe) a condus legiunile 

repurtând victorie după victorie pe câmpul de luptă. Şi odată terminat 

războiul, se gândeşte să se întoarcă acasă, la soţia şi la fiul său. Cu toate 

acestea, muribundul împărat Marcus Aurelius (Richard Harris) mai are încă 

o sarcină pentru general: să-i transmită puterea. Moştenitorul tronului, 

Commodus (Joaquin Phoenix), nu este deloc încântat şi ordonă execuţia 

familiei lui Maximus. Deşi scapă cu viaţă, acesta ajunge sclav şi este 

antrenat ca gladiator. Faima lui creşte de la zi la zi, şi gladiatorul învaţă că 

singura putere mai mare decât cea a regelui este voiţa poporului. 

 

5. În căutarea fericirii 

       În căutarea fericirii regăsim drama fiecăruia dintre noi 

care trăieşte într-o societate nedreapta cu unul sau cu altul, 

unde poti razbi doar daca esti puternic , o jungla de beton. 

Chris Gardner (Will Smith) este un tata , un american 

familist care incerca cu toate fortele sale sa supraviețuiască 

vânzând aparatura medicala fără prea mare succes. Şi cum 

necazurile nu vin întotdeauna singure se desparte și de soția 

lui (Thandie Newton) care nu mai simte nici o protectie 

financiara.Cum este să te trezești dimineața, să vezi că nu 

mai ai nici un ban în cont, să găsești pe parbrizul mașinii amenda de parcare, proprietarul 

imobilului în care locuiesti să iți spună că nu mai poți locui acolo pentru că nu ai plătit chiria 

de cîteva luni iar mama copilului tău nu mai vrea să audă de tine? Devenit acum singurul parinte 

Chris Gardner (Will Smith) continua cu o ambiție ieșită din comun să caute o slujba mai bine 

platita și va fi acceptat în cele din urma ca stagiar la o mare companie lucrand zi și noapte. 

Acest film online gratis poate fi povestea fiecaruia dintre noi, poate fi povestea ta cel care nu 

te-ai nascut cu parinti bogati care sa-ti puna pe tava totul.”Cînd m-am nascut în lumea mea n-

am primit nimic Decat spirit de luptator” 



138 

 
 

Ghid metodologic pentru activităţi de la egal la egal 
 

 

 

 

6. Coach Carter / Antrenorul Carter (2005) 

   

  Având la bazã o în credibilã poveste adevãratã, Antrenorul Carter 

îl prezintã pe controversatul antrenor de baschet Ken Carter (Samuel 

L. Jackson), care a fost lãudat şi criticat, dupã ce a ajuns faimos, în 

urma sechestrării întregii sale echipe neînvinse, care a avut o serie 

de eşecuri. Jucãtorii, pãrinţii şi comunitatea încearcã sã aducã echipa 

înapoi, pe teren, iar Carter trebuie sã depãşeascã obstacolele 

mediului sãu şi sã le arate tinerilor un viitor care trece dincolo de 

bandele de stradã, drogurile, închisoarea şi chiar baschetul. 

 

7. «Billie Elliott» 

      Viaţa lui Billy Elliot (Jamie Bell), un 

copil de 11 ani - fiu de miner - s-a schimbat 

pentru totdeauna în ziua în care a descoperit 

din întâmplare o clasă de balet în timpul unor 

lecţii săptămânale de box pe care le urma. 

Curând el se regăseşte în dans manifestând 

genul de talent rar întâlnit. Cu o limbă 

ascuţită şi cu nesfârşita ţigară în mână, 

entuziasmul doamnei Wilkinson pentru 

predare renaşte când realizează uriaşul 

potenţial al lui Billy. Dar Billy trebuia sa ţină 

secretă participarea la lecţiile de dans atât 

faţă de tatăl său (Gary Lewis) rămas văduv 

cât şi faţă de autoritarul său frate (Jamie 

Draven). Cei doi, aflaţi în grevă pentru slujba lor din mină, se zbat doar pentru a asigura 

mâncarea pe masă. Frustările lor explodează în final când descoperă că Billy iroseşte banii 

pentru lecţiile de box în cu totul alte scopuri. Preocupat de balet şi îngrijorat de alterarea 

sănătăţii mentale a bunicii sale (Jean Heywood), Billy găseşte consolare la prietenul şi colegul 

său de şcoală Michael (Stuard Wells), iar prietenia lor se adânceşte. Între timp, doamna 

Wilkinson îl încurajează pe Billy să încerce la Şcoala de Balet Royal din Londra unde poate să-

şi îmbunătăţească dasul şi totodată să evadeze din mediul apăsător în care se află. Billy este 

îndurerat de lupta interioară care-l trage atât către responsabilitatea pentru familia sa, dar şi spre 

minunatul dar cu care a fost binecuvântat. Dorinţa de a dansa este pasiunea şi destinul său.  
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8. Inside I'm Dancing 

 
 

Filmul este povestea a doi prieteni, ambii suferind 

de handicapuri fizice severe, care iau viaţa pe cont 

propriu şi o trăiesc la maximum, cu bunele şi relele 

ei. Timidul Michael şi extrovertitul Rory se 

întâlnesc la azilul Carrigmore şi decid să plece la 

drum împreună pentru a gusta din tot ce le poate 

oferi viaţa mai intens - dragoste, durere, libertate.  

 

 

 

 9.Interstate 60 

    A inceput ca o dorinta, a devenit o aventură, 

și s-a sfârsit ca o ultima calatorie. 

Neal Oliver (James Mardsen) este un tânar 

artist, dar tatălui său nu-i convine alegerea 

facută și vrea ca el să ajunga la Oxford. Totul 

se schimbă după întâlnirea lui Neal cu One 

Wish Grant ("Indeplinesc O Dorinta" - Gary 

Oldman), care exact asta face, după cum îi 

sugerează și numele: îndeplinește  o singură 

dorinta de persoana. Neal doreste răspunsuri, 

și astfel el va trebui să călătorească către 

inexistentul Dunver pe inexistenta Autostrada 

60. În această călătorie el speră să întâlnească 

fata visurilor sale, ghidându-se dupa fotografiile ei din panourile publicitare intâlnite în drum. 

Multe intâmplari îl asteapta, va primi el oare ceea ce a cerut?  

10. Copii Cerului «Bacheha-Ye aseman» 

În drum spre casă, Ali pierde pantofii 

vechi ai surorii sale Zahra, pe care îi luase de la 

pantofar. Pentru a nu îngreuna și mai mult situația 

materială a familiei, cei doi se înteleg pe ascuns 

să foloseasca pe rand pantofii lui Ali. Ali se 

hotarăște să participe la o întrecere sportivă 

deoarece locul trei îi poate aduce o pereche noua 

de pantofi. 
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11. Pay It Forward 

      Eugene Simonet (KEVIN SPACEY) este un profesor de 

studii sociale care nu se asteaptã la o schimbare a clasei a șaptea 

din acest an fatã de cea din anul trecut. “Eugene are același 

discurs pentru elevii sãi în fiecare an, sperând, fãrã o certitudine, 

că unul dintre ei îl va lua în serios”, spune Kevin Spacey. Un 

om ale cãrui cicatrici fizice scot în evidentã mult mai adâncile 

cicatrici emotionale, Simonet este cu toate acestea un profesor 

pasionat. “Îsi transferã speranta cãtre elevii sãi, deoarece el nu 

mai are sperante pentru propria persoanã. Din punct de vedere 

emotional, el este la pãmânt”.  

 

12. Culorile 

      Irina Vacarciuc şi Ion Guzu alias Guz într-o frumoasă 

poveste de iubire. Dar câte feţe are un sentiment ca 

iubirea? 

Filmul spune o poveste de dragoste, care se transformă 

într-un coşmar. Ana, o fată de la ţară pasionată de pictură, 

se pomeneşte la oraş într-un anturaj nou. În viaţa ei apare 

Andrei, un tânăr de 25 de ani, care o duce într-o altă lume. 

"Fetei îi pare totul foarte frumos, inclusiv această relaţie 

plină de speranţe şi momente duioase. Dar relaţia lor se schimbă în timp, aşa cum se schimbă 

culorile când le amesteci", povesteşte regizoarea Viorica Meşină. 

Guz, în rolul principal, apare ca un personaj îndrăgostit peste cap de a sa jumătate. Fapt ce îl 

transformă dintr-un iubăreț, într-un bărbat posesiv, care își lipsește partenera de liberate și vise. 

Durata filmului - 1:10 ore. 

 

 

13. Decizia îţi aparţine 

        Este un film trist, dar necesar atât adolescentilor, cât şi parintilor, maturilor în egala 

masura. Din pacate suntem nevoiti să recunoastem, ca în lumea modernă a mileniului trei 

pericolul poate aparea de oriunde şi nu rareori în varianta unei mîini ce-ţi oferă în aparenţă 

ajutor. Filmul poate fi solicitat de la Centru Internaţional “La Strada” 
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14. Zbor de Fluture 

 
De-a lungul copilãriei sale, Evan a fost 

supravegheat de un psiholog, care l-a încurajat sã 

tinã un jurnal, în care sã povesteascã cele mai 

neînsemnate întâmplãri de zi cu zi. Acum la colegiu, 

Evan citește fragmente dintr-un jurnal, și se trezește 

aruncat înapoi în timp. Îşi dã seama cã jurnalele pe 

care le ţine ascunse sub pat sunt un fel de masinã a 

timpului, cu ajutorul cãrora se poate întoarce în 

trecut, în încercarea de a-și recupera amintirile. Dar 

aceste aduceri-aminte îl fac pe Evan sã se simtã 

rãspunzãtor pentru viețile prietenilor sãi din 

copilãrie, dar mai ales pentru Kayleigh, iubita sa de 

pe bãncile scolii, la care ține și acum.  

 

Hotãrât sã facã acum tot ce-i stã în putință pentru a repara greșelile trecutului, Evan cãlãtoreste 

înapoi în timp, și pune stãpânire pe trupul copilului de odinioarã, încercând cu disperare sã 

modifice istoria și sã-i cruțe pe cei dragi de o serie de întâmplãri traumatizante. Schimbând 

cursul trecutului, Evan sperã sã rescrie prezentul.  

 

Dar de fiecare datã când Evan schimbã ceva în trecut, îsi dã seama cã acțiunile sale au 

consecințe neasteptate, dezastruoase, în prezent. Oricât ar încerca, nu poate crea o realitate în 

care sã trãiascã alãturi de Kayleigh “pânã la adânci bãtrîneți”.  

 

 

15. Vagabondul milionar 

        Jamal Malik este eroul principal al Slumdog 

Millionaire, un orfan care a trăit toata viata la 

periferiile orașului indian Mumbai. Fiind la un pas 

de câștigarea marelui premiu de 20 milioane de 

rupii (aprox 500.000 USD), Jamal este arestat de 

politie sub suspiciunea de fraudă. Întrebarea 

tuturor este cum poate ajunge un copil al strazii, 

analfabet, să cunoască toate răspunsurile 

emisiunii. Jamal începe să le povestească 

polițiștilor întreaga sa viață, de când era mic și 

până în ziua în care a ajuns în concurs. Fiecare 

capitol din viața sa poate oferi raspunsul la o întrebare din concurs, Jamal parand că se afla în 

emisiune mai degrabă pentru regăsirea unei dragoste pierdute decât pentru suma de bani pusă  

în joc. Este puştiul un geniu? Are noroc? Sau este vorba de destin? Iar scopul lui Jamal este să 

câştige cele 20 de milioane de rupii puse în joc sau un altul, mai personal?  
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16. Intouchables 

           În urma unui teribil accident cu parapanta, Philippe 

(Francois Cluzet), un artistocrat înstărit, e nevoit să angajeze un 

asistent personal și, surprinzător, îl alege pe Driss (Omar Sy), un 

tânăr din suburbii, proaspăt ieșit din închisoare. Pe scurt, cea mai 

nepotrivită persoană pentru job. 

 

         Lăsând la o parte lipsa lui de experiență, când vine vorba 

despre umor lucrurile se schimbă radical. Și astfel, toate barierele 

dispar, lăsând loc celor mai nebunești, ciudate și incredibil de 

amuzante aventuri, în care Philippe și Driss se antrenează constant, 

clădind o prietenie puternică, deși improbabilă. 

 

       Pentru că pe cei doi tocmai ceea ce îi desparte îi transformă în 

Invincibilii, doi prieteni capabili să mute munții împreună, să-l facă pe Vivaldi să trăiască din 

nou alături de Earth, Wind and Fire, într-un cuvânt să creeze cu foarte mult umor un univers 

comun din  două lumi aparent incompatibile. 

 

        Cu un joc actoricesc remarcabil, un scenariu genial, bazat pe întâmplări reale, dialoguri 

inteligente și umor de calitate, Invincibilii este unul dintre puținele filme aclamate de critici și 

iubite de public în egală măsură. Filmul a doborât atât recorduri de premii, cât și de box-office, 

fiind al treilea cel mai vizionat film din toate timpurile în Franța și primind 10 nominalizări la 

Premiile Cesar, premiul Cesar pentru cel mai bun actor (Omar Sy), premiul pentru cel mai bun 

actor (pentru Omar Sy și Francois Clouzet), precum și Tokyo Grand Prix pentru cel mai bun 

film la Tokyo International Film Festival.  

 

17. 6 Gloanţe 

 
 

6 Gloante - 6 Bullets este un film cu Jean Claude Van 

Damme unde acesta are rolul principal al unui cunoscut fost 

mercenar pentru faptul că acesta poate găsi copii dispăruţi. Un 

mafiot fură fata unui luptator de arte martiale iar Van Damme este 

angajat pentru a găsii fata acestuia și are o misiune foarte grea unde 

poate plăti cu viaţă . 

 

Categoria: Trafic copii 

 
 
 

 
 

 

http://kino-for-you.ru/drama/427-film-neprikasaemye-2011.html
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18. Oamenii ai nimănui 

      „Oameni ai nimănui” este un spectacol despre noi înşine şi 

despre ceea ce se întâmplă chiar sub ochii noştri”, a explicat 

autorul piesei în cadrul conferinţei de presă organizată  cu 

această ocazie. Menţionăm că fenomenul exodului 

moldovenilor, care a atins, la această oră, cote maxime, este 

reflectat în premieră pe scena teatrală de la noi. 

 

      „Am scris piesa plecând de la mai multe istorii reale pe 

care mi le-au povestit rudele mele, colegii de şcoală, pictorii 

care muncesc la negru în Europa, poeţii care au lucrat ca 

hamali, actorii care au simţit pe pielea lor ce înseamnă să fii 

chelner. Am scris acest text plecând şi de la câteva rânduri 

dintr-un articol al lui Gh. Bâtcă, unde acesta povesteşte cum a întâlnit, în ITALIA , o femeie 

bolnavă de cancer care a venit să muncească la negru pentru a-şi ajuta familia. Nici una dintre 

aceste istorii nu este inventată. Toate s-au întâmplat în realitate şi multe încă se mai întâmplă. 

Eu doar le-am dezvoltat”, notează dramaturgul în caietul-program. 

 

Atât autorul, cât şi regizorul au stăruit asupra faptului că miza spectacolului este de a prezenta, 

de a scruta, prin mijloace artistice, nu publicistice, adevărul despre migraţia ilegală şi despre 

impactul acesteia asupra celor care pleacă, dar şi asupra celor ce rămân acasă. Totodată, ei au 

remarcat că nici Teatrul „E. Ionesco” nu a fost ferit de acest „tăvălug” - unii dintre actorii săi 

fie că pleacă în fiecare an peste hotare ca să lucreze ca zidari, chelneri sau slugi în casele 

străinilor, fie că au rude ce au ales acest drum. 
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