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Introducere 

 
MoPYL: Programul mobil pentru tinerii care învață 
 

Educația non-formală este o noțiune utilizată pe scară largă și intens dezbătută în 

domeniul tineretului, care reprezintă o serie de principii cheie de învățare, metodologii și 

abordări în domeniul tineretului, accentuând motivația intrinsecă a cursantului, participarea 

voluntară, participarea la viața democratică și gândirea critică. Este recunoscut faptul că 

educația non-formală oferă tinerilor oportunități unice de învățare în fiecare zi. Această industrie 

sprijină și coordonează educația copiilor, tinerilor și adulților în domeniul educației non-formale, 

sporind înțelegerea și abilitățile generale și academice ale tinerilor și sporește capacitatea și 

dorința de a-și asuma responsabilitatea pentru propria viață și de a promova cetățenia activă. 

Astfel, obiectivul principal al Proiectului MoPYL este de a dezvolta un program mobil 

nou, inovator, calitativ și eficient de educație non-formală pentru tinerii care învață pentru a-și 

dezvolta abilitățile de conducere, responsabilitate, automotivare și sentiment de apartenență, 

precum și competențe cheie. 

 

În ultimii ani, situația sub influența Covid-19 a creat un decalaj în implicarea tinerilor în 

activități sociale. Echipa de proiect a identificat mai multe motive: pierderea motivației, apatie, 

iritabilitate, izolarea de semeni și societate, atacul gândurilor negative, hărțuitoare. Din ce în ce 

mai mulți tineri își petrec viața de zi cu zi în rețelele sociale și în lumea socială, atât studiind, cât 

și lucrând și petrecând timp cu semenii lor. Acesta este un semnal că impactul Covid-19 a creat 

un decalaj imens între relații, comunicare, colaborare și participare la viața socială, promovând 

astfel cetățenia activă în rândul tinerilor (Picarela și Konle-Seidl, 2021). 

 

Echipa de proiect consideră acest context o oportunitate de a umple golul creat prin 

stimularea potențialului tinerilor, oferind încurajări adecvate. Proiectul MoPYL nu numai că 

restabilește automotivarea tinerilor de a se angaja în activități sociale, dar și promovează 

abilitățile de conducere, responsabilitatea, automotivarea, precum și sentimentul de 

apartenență. Consorțiul acestui proiect este format din organizații care acoperă trei sectoare: 

social, educațional și religios. În acest sens, consorțiul de proiect asigură nu numai o abordare 

transsectorială, dar și o transferabilitate a rezultatelor proiectului. Proiectul Programul mobil 

pentru tineri care învață este planificat pentru un an școlar și este similar învățământului general 

din Letonia, Spania și România. 

 

Obiectivul principal al proiectului este de a dezvolta abilitățile de leadership, 

responsabilitate și automotivare ale tinerilor de a-și asuma responsabilitatea pentru a 

învăța/conduce următorii lideri de tineret, precum și de a întări sentimentul de apartenență al 

tinerilor în comunitățile sociale. Echipa de proiect va asigura acest lucru printr-un program de 

formare mobil de un an care dezvoltă competențe cheie pe tot parcursul vieții a) Alfabetizare,  
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b) Limbă, c) Personal, Social și de Învățare, d) Conștientizare și exprimare culturală) 

bazate pe nouă valori de bază creștine: dragostea , bucurie, pace, răbdare, 

bunătate,amabilitate, credincioșie, blândețe și stăpânire de sine. 

 

Tineri, valori sociale si comunitate 
 

Valorile sunt „orientări abstracte, adânc înrădăcinate, care ajută la ghidarea, justificarea 

sau explicarea opiniilor, atitudinilor și acțiunilor oamenilor” (Consorțiul European pentru o 

Infrastructură de Cercetare – ESS ERIC, 2021, pp.6-7). Astfel, ele ajută la prezicerea tiparelor 

de comportament ale oamenilor. Valorile sunt influențate de factori socio-economici și culturali 

și de schimbări în cadrul societăților și epocilor. Prin urmare, cunoașterea sistemului de valori al 

unui grup social poate ajuta la înțelegerea comportamentului acestuia dar, și mai interesant, la 

propunerea de strategii de schimbare socială. În acest sens, Sondajul Social European include 

o scară de 21 de elemente (itemi) pentru evaluarea valorilor umane: Scara Valorilor Umane sau 

Chestionarul Portret conceput de Schwartz (ESS ERIC, 2021). 

 

Folosind datele din European Social Survey (Sondajul Social European), Miles a 

analizat modul în care orientarea universală spre valori ajută la explicarea comportamentului 

relațional față de religie, participare socială, familie, onestitate sau participare politică în 25 de 

țări europene (Miles, 2015 în ESS ERIC, 2021:12-13). În toate aceste țări, comportamentele 

sociale, cum ar fi întâlnirea cu prietenii, erau în concordanță cu valorile participării la activismul 

politic și a-i ajuta pe alții. 

 

Weckkroth și Keemppaiman (2016 în ESS ERIC, 2021:16-17) au descoperit că în țările 

est-europene și nord-europene valorile s-au mutat către valori post-materialiste precum 

performanța economică, auto-exprimarea, cu puține diferențe regionale. În Peninsula Iberică 

însă, aspectele economice sunt de mare importanță în definirea sistemului de valori. Acești 

autori au constatat, de asemenea, diferențe rural-urbane în aceste sisteme, populațiile urbane 

tinzând mai mult spre Deschiderea către Schimbare, iar populațiile rurale către valorile de 

Conservare. 

 

Sistemul de valori este modelat încă din copilărie și atinge un punct critic în adolescență, 

etapa de tranziție între copilărie și maturitate. Continuând, Rudnev și Vaudam (2018 în ESS 

ERIC, 2021:22-23) au descoperit că persoanele evaluate ca fiind mai deschise la schimbare 

(autodirecție, plăcere și delectare) au prezentat o frecvență mai mare a comportamentelor 

riscante, cum ar fi băutura, în timp ce cei care au manifestat valori de conservare (conformitate, 

tradiție și securitate) au băut alcool mai rar. 

 

Din toate motivele de mai sus, este esențial ca valorile tinerilor să fie măsurate și 

exersate, având în vedere că, pe de o parte, aceștia sunt mai susceptibili de a le pune sub 

semnul întrebării și, pe de altă parte, odată ce aceștia ajung la vârsta adultă, flexibilitatea de a 

modifica aceste sisteme de valori este redus. Acest sistem de valori este strâns legat de  
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participarea la viața comunității, agenții de socializare primari (familiei) și secundari 

(școală, grup de școlari, persoane de referință, mass-media) jucând un rol important. 

 

Eurobarometrul European pentru Tineret/ European Youth Eurobarometer (Comisia 

Europeană, 2018) arată că 53% dintre participanți (tineri europeni cu vârsta cuprinsă între 15-30 

de ani) au participat cel puțin o dată într-o organizație în ultimul an. Cei mai mulți dintre ei au 

participat la activități ale unui club sportiv (29%), club de tineret sau de agrement (20%) și ale 

unor organizații culturale (15%). 31% au participat la activități de voluntariat, printre care, cele 

care urmăreau să schimbe realitatea din comunitatea locală (69% dintre cei care s-au oferit 

voluntari). Aproape o treime (28%) au obținut un certificat oficial pentru acest voluntariat. 

Participarea la activități transnaționale a fost mai mică (14%). Acest sondaj arată, de asemenea, 

că prioritățile tinerilor europeni sunt competențele (53%), mediul și schimbările climatice (50%) 

și ocuparea forței de muncă (42%). Educația și competențele sunt cele mai mare priorități în 

toate țările. 

 

În funcție de sex, bărbații participă în acest tip de organizație într-o măsură mai mare 

decât femeile (58% față de 48%). La vârsta de 15 ani, doar 44% au participat în acest tip de 

organizație,  procentaj care scade la 40% în intervalul de vârstă 16-19 ani. Participarea în 

organizații este mult mai mare în rândul celor care au făcut voluntariat (81% în timp ce doar 

40% dintre non-voluntari participă în organizații). Tinerii de 15 ani au făcut parte din cluburi 

sportive (19%), cluburi de tineret sau organizații de agrement (13%), organizații culturale (12%), 

organizații politice (4%), organizații care contribuie la comunitatea locală (7%) și organizații de 

mediu(8%). Doar 12% sunt implicați în activități de voluntariat la vârsta de 15 ani, iar la grupa 

de vârstă 16-19 ani, se remarcă o creștere considerabilă (25%). 

 

În țările acestui proiect, respectiv Letonia, Spania și România, procentul tinerilor care nu 

participă în niciun fel de organizație este peste media europeană, fiind de 50% în Spania, 58% 

în Letonia și 68% în România, media UE-28 fiind de 47%. Participarea în cluburi de tineret sau 

de agrement sau în organizații culturale este sub 20% în toate cele trei țări. Mai puțin de 10% 

sunt implicați în organizații care urmăresc să-și îmbunătățească comunitățile locale. 

Participarea la voluntariat a tinerilor din cele trei țări ale proiectului MoPYL este puțin sub media 

europeană (31%), fiind de 29% în Spania, 27% în România și 25% în Letonia. Certificarea 

(recunoașterea formală) a voluntariatului în România este mult mai mare decât în celelalte două 

țări și media europeană de 28% (România = 43%; Letonia = 29%; Spania = 27%). 

 

Impactul voluntariatului asupra tinerilor se reflectă nu numai în populațiile pe care le 

ajută, ci și în tinerii înșiși, îmbunătățindu-le performanța academică, abilitățile sociale, cognitive 

și profesionale. Voluntariatul mărește abilitățile de rezolvare a conflictelor, de leadership și 

autogestionare (Hernantes et al., 2020), îmbunătățește comportamentele prosociale, precum și 

relația cu adulții și semenii, promovând identitatea comunității. Toate acestea contribuie la  
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îmbunătățirea sănătății mintale a populației tinere, care s-a deteriorat considerabil după 

pandemia de COVID-19 (Sarbu, 2022). 

 

Într-un studiu din Letonia care a analizat valorile dominante ale elevilor din clasele a XI-a 

și a XII-a, dragostea și prietenii buni și de încredere au apărut ca valori principale (Levina, 

Mārtinsone, Mihailova și Gintere, 2015). Această lucrare a arătat evoluția valorilor în diferitele 

perioade analizate. În timp ce în 1994 au apărut valori precum prietenii buni și de încredere, 

dragostea, sănătatea și o viață de familie fericită, în 2007 s-a înregistrat o trecere către valori 

orientate spre încredere în sine, pe când în 2010 familia a apărut ca prioritate, urmată de 

prieteni, sănătate, educație, cariera și în sfârșit, libertate. 

 

În România (Sarbu, 2021), valorile legate de religiozitate sunt legate de climatul familial. 

Acei adolescenți care au manifestat o relație mai bună cu părinții au prezentat, de asemenea, 

niveluri mai ridicate de valori religioase, atât în ceea ce privește credințele, cât și participarea la 

serviciile religioase. Fetele au obținut scoruri mai mari în ceea ce privește credința, dar au 

participat la mai puține servicii decât băieții. A rezultat și faptul că tinerii din medii socio-

economice inferioare au mai multe credințe religioase, dar participă mai puțin la servicii decât 

cei din familii mai bogate. 

 

În Spania a fost realizat un sondaj privind valorile în rândul tinerilor cu vârsta între 15-29 

de ani, dintre care 45,9% se poziționează drept credincioși religioși (INJUVE, 2014). Pentru 

participanți, principalele caracteristici ale bunilor cetățeni ar fi, pe o scară de la 1 la 7, să fie 

toleranți cu ceilalți care au opinii diferite (6,4), să ajute oamenii care trăiesc mai rău (6,3), să nu 

se sustragă de la impozite (6,0). ), să participe în asociații sociale sau politice cu un rating 

mediu de 4,8. 

 

Cu toate acestea, ONG-urile sunt instituțiile cel mai bine cotate (6,1), în timp ce Biserica 

Catolică (2,7) și partidele politice (2,3) sunt cele mai scăzute. Cele mai importante aspecte 

pentru ei au fost familia (88,8%), sănătatea (85,5%) și prietenia (79,3%), munca (68%), studiile 

(64,8%). Religia este o prioritate doar pentru 6,4%.  

 

Un studiu foarte amplu a fost efectuat anterior pe tinerii spanioli din mediul urban legat 

de utilizarea timpului, valorile și comportamentele de risc (Coma, 2003). În sondaj, a avea relații 

de familie bune (medie 8,76), a câștiga bani (8,34) sau a trăi fără a-ți face griji despre ceea ce 

vor spune oamenii (8,26) sunt enumerate ca valori finale, e.g. ceea ce este considerat cel mai 

important în viață (pe o scară de la 0 la 10). A duce o viață morală decentă are nota 6,97, a face 

lucruri pentru a-mi îmbunătăți comunitatea 5,71. Importanța acordată chestiunilor religioase sau 

spirituale 3.16. Dintre participanți, 8,5% s-au declarat catolici practicanți, 47,4% catolici 

nepracticanți, 1,7% credincioși în alte religii, 20,2% agnostici și 7,4% atei. 

 

În ceea ce privește valorile instrumentale, cele mai mari scoruri au fost obținute la 

plăcere (8,82), toleranță și respect față de ceilalți (8,74), onestitate și loialitate (8,49), simțul  
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responsabilității (8,22), solidaritate (8,07), spirit de autoperfecționare (8.04) și efortul la 

locul de muncă (8.03). La un nivel mediu, bunele maniere au obținut (7,88), imaginația și 

creativitatea (7,55), grija pentru aspectul lor fizic (7,34), iar curajul și capacitatea de a-și asuma 

riscuri (7,18). Scorurile sub 7 au fost determinarea și perseverența (6.96), curiozitatea (6.76), 

gestionarea bună a banilor (6.62) și ascultarea (6.15). Sub 5 puncte s-a plasat interesul pentru 

probleme sociale sau politice (4,71) și cu cel mai mic punctaj, credință religioasă (3,49). Pe 

baza acestor valori, se definesc opt tipuri de tineri: cei virtuoși, asociali, cei care încalcă 

autoritatea, nemotivați, contravenienți, nedefiniți, integrați pozitiv și materialiștii retrași. 

 

Obiective 
 

Scopul acestui studiu este de a reflecta asupra valorilor unui grup de tineri cu vârsta 

între 13 și 15 ani, în cadrul Proiectului MOPYL. În acest scop, au fost stabilite următoarele 

obiective: 

1) Evaluarea valorilor tineretului în relație cu cele patru noțiuni de Leadership, 

Responsabilitate, Automotivare și Sentiment de Apartenență. 

2) Măsurarea prioritizării celor nouă valori creștine de bază în diferite contexte: educație, 

timp liber și religie.  

3) Identificarea aspectelor cheie care urmează să fie incluse în programul mobil ca rezultat 

principal al proiectului, ajustându-se la valorile și interesele tinerilor și la opiniile părților 

interesate.  

4) Identificarea factorilor cheie pentru implicarea adolescenților în munca pentru valori, 

voluntariat și formare în leadership. 

 

Metodologie 
 

Participanți 

Eșantionul este compus din 305 adolescenți cu vârsta cuprinsă între 13-15 ani, legați de 

cele trei organizații care participă la proiectul MoPYL: Congregația Luterană Evanghelistă 

Krimuldas din Letonia (n=102); Asociația Scout Society din România (n=101) și Școala Catolică 

‘San Gabriel’ din Spania (n=102). Distribuția pe sexe a fost destul de uniformă, fetele 

reprezentând 52% și băieții 48% din eșantion. 

 

Metode 

Metodologia mixtă a fost aleasă ca fiind cea mai potrivită pentru acest studiu, deoarece 

permite acoperirea aspectelor cantitative (în acest caz despre valorile tinerilor de 13–15 ani 

direct prin chestionare) și a aspectelor calitative, luând în considerare opinia tuturor părților 

interesate implicate în subiectul care urmează să fie abordat (Baran & Jones, 2019; Creswell & 

Plano, 2011). Figura 1 prezintă structura studiului și cei 7 pași ai acestuia. 
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Figura 1. Structura studiului bazat pe metode mixte. 

 

În primul rând, a fost conceput un chestionar de valori format din patru părți (Anexa A). 

Două dintre ele (părțile I și III) s-au bazat pe European Values Survey (Halman, 2001; Comas, 

2003), cu câteva modificări minore, cum ar fi adăugarea unui articol despre valorile de a fi 

recunoscut pe rețelele sociale (considerat relevant în actuala viață de tineret) și eliminarea 

elementului despre satisfacția vieții sexuale, deoarece nu a fost considerat adecvat vârstei și 

mediului (comunitățile creștine) participanților. În ambele părți, o serie de valori legate de 

valorile finale (Partea I) și instrumentale (Partea a III-a) au trebuit să fie punctate de la 0 la 10. 

 

Partea a II-a a fost dedicată întrebărilor despre aspecte legate de participarea la viața 

socială și comunitară a tinerilor și a fost concepută ad-hoc pentru acest studiu și în concordanță 

cu obiectivele proiectului MoPYL. Participanții au fost nevoiți să se poziționeze în legătură cu 17 

elemente (itemi) despre rolul tinerilor în societate, voluntariat, formare non-formală pe o scară 

de tip Likert de 4 puncte de la „Nu sunt de acord” la „Sunt de acord”. Întrebările de aici au 

urmărit să afle următoarele aspecte: rolul tinerilor în societate, atitudinile lor față de educația 

non-formală, solidaritate și voluntariat, abilități de conducere, responsabilitate și automot ivare 

precum și sentimentul de apartenență. 

 

În ultima secțiune (Partea a IV-a), tinerii au fost rugați să clasifice cele nouă valori de 

bază creștine în jurul cărora este articulat proiectul MoPYL, în ordinea relevanței pentru ei.  
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Rezultatele acestui chestionar au fost introduse în scenariul de discuție al celor trei focus 

grupuri eterogene și echilibrate care au fost realizate în faza II a proiectului. Focus-grupul a fost  

compus din câte 6 persoane, trei bărbați și trei femei, cu vârste și profiluri diferite (format 

educațional, traiectorii personale și profesionale etc.) și cu un ghid comun (Anexa B). Profilurile 

care trebuiau acoperite în fiecare dintre ele au fost:  

• 1 profesor de învăţământ gimnazial, liceal sau profesional.  

• 1 asistent social.  

• 1 lucrător în educație nonformală. 

• 1 director sau consiliu al organizației de timp liber/educație informală.  

• 1 tânăr, implicat în acțiuni de voluntariat social.  

• 1 expert în valori creștine. 

 

Analiza datelor 

 

Datele cantitative (Faza I) au fost analizate prin procedee statice. A fost efectuată o 

analiză descriptivă generală a datelor, precum și o analiză descriptivă specifică folosind grafice 

de tip Likert sau grafice ordinale ale variabilelor. Pentru a studia asocierea dintre diferitele 

variabile colectate în chestionar și variabilele sex și țară, s-au folosit modele de regresie 

ordinală. Toate analizele au fost efectuate folosind software-ul R (versiunea 4.2.0) și pachetele 

clickR (versiunea 0.8.0), likert (versiunea 1.3.5) și ordinal (versiunea 2019.12-10). 

 

Analiza de conținut este „o tehnică de cercetare care vizează formularea, din anumite 

date, de inferențe reproductibile și valide care pot fi aplicate contextului lor” (Krippendorf, 1997, 

în C. Fresno, 2017:50). În cazul de față, având în vedere complexitatea de a se desfășura în trei 

contexte foarte diferite, s-a decis pre-proiectarea dimensiunilor de analiză pentru a clasifica 

ulterior diferitele unități de conținut identificate în dezbaterile din cadrul acestora. Dimensiunile 

de analizat au fost: 

- Lucruri importante în viața tinerilor.  

- Rolul tinerilor în societate.  

- Valorile personale ale tinerilor.  

- Valorile creștine si poziționarea tineretului.  

- Încorporarea în viața adulților.  

- Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor.  

- Transferul în proiecte de lecție. 

 

Rezultate 
Rezultate din chestionar 
 

Baza de date constă în 305 de observații aparținând unor indivizi diferiți cărora li s-a 

oferit un chestionar cu patru secțiuni diferite despre stiluri de viață și valori. Din acest chestionar 

a fost generată o bază de date cu 62 de variabile, în care au fost incluse și țara și sexul 
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participantului. Majoritatea variabilelor sunt ordinale. Scopul acestei analize este de a descrie 

stilul de viață și modelele de valoare ale tinerilor din cele trei țări studiate, precum și de a 

contrasta existența diferențelor între tinerii din țări diferite sau de sexe diferite. 

 

Rezultatele pentru valorile finale (cele mai importante lucruri din viață) pentru totalul 

participanților arată că a avea relații bune de familie primește cea mai multă atenție, urmat de a 

duce o viață morală demnă, de a avea succes la locul de muncă, de a respecta autoritatea și de 

a avea mulți prieteni și cunoștințe. Libertatea de a-și conduce viața în felul lor, de a avea un 

nivel bun de educație, de a câștiga bani și de a face lucruri pentru a-și îmbunătăți comunitatea 

este la al doilea nivel. În cele din urmă, opțiunile cel mai puțin aprobate au fost orientarea către 

problemele religioase sau spirituale, interesul față de politică sau să ai mulți adepți pe rețelele 

sociale. 

 

 

Figura 2. Reprezentarea gradului de acord cu fiecare dintre afirmațiile făcute în întrebările din partea I a chestionarului (valori finale). 

Răspuns la întrebarea: „În ceea ce privește subiectele enumerate mai jos, evaluează relevanța acestora pe o scară de la 1 la 10, 1 

fiind cel mai puțin important și 10 fiind cel mai important pentru tine” 

 

Tabelul 1 prezintă datele (media și deviația standard) pe țară, cu diferențe semnificative 

între cele trei țări participante. În timp ce în Letonia și Spania familia și munca sunt cele mai 

importante aspecte, al treilea aspect este viața morală pentru letoni și câștigul de bani pentru 

spanioli. Cu toate acestea, participanții români au dat punctaje deosebit de mici la toate 

elementele, fără a atinge măcar 6 puncte. Cu toate acestea, cele trei elemente cele mai 

apreciate sunt prietenii, religia și libertatea de a trăi viața în felul propriu. 
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Tabelul 1. Valori finale pe țară 

 

ELEMENT Latvia România Spain 

Succesul la muncă 7.2 (1.77) 5.26 (2.83) 8.43 (1.57) 

Relații de familie bune 8.79 (1.86) 5.63 (2.97) 8.9 (2.03) 

Mulți prieteni și cunoștințe 7.12 (2.33) 5.87 (2.91) 7.09 (2.03) 

A trăi așa cum îi place fiecăruia, fără să se 

gândească la ce se va spune 

6.98 (2.69) 5.77 (2.76) 7.97 (2.28) 

A face lucruri pentru a-mi îmbunătăți cartierul, 

orașul sau comunitatea 

5.68 (2.3) 5.43 (2.94) 6.02 (2.24) 

Interesul față de problemele politice 4.08 (2.38) 5.43 (2.65) 4.77 (2.52) 

A avea grijă de problemele religioase sau 

spirituale 

4.68 (2.94) 5.91 (2.95) 4.15 (2.37) 

A obține un nivel bun de pregătire culturală și 

profesională 

6.25 (2.33) 5.43 (2.75) 7.48 (1.98) 

A câștiga bani 5.63 (3.22) 5.63 (2.6) 8.34 (1.78) 

A respecta autoritatea 6.54 (2.39) 5.57 (2.84) 8.11 (2) 

A duce o viață morală demnă 7.35 (2.13) 5.19 (2.77) 8.05 (2.06) 

A avea mulți urmăritori și aprecieri pe rețelele 

sociale 

4.68 (2.83) 5.42 (2.76) 3.38 (2.56) 
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Legat de valorile instrumentale (măsurate în partea a III-a a chestionarului), care 

reprezintă un set de instrumente pentru dezvoltarea abilităților relevante precum leadership, 

responsabilitate, automotivare și apartenență sunt reprezentate în Figura 3. Niveluri ridicate de 

sprijin se găsesc în general pentru toate propunerile, cu excepția leadershipului (63%), a 

interesului pentru probleme sociale sau politice (61%) sau a credinței religioase (51%). Printre 

cele mai susținute au fost sentimentul motivat (81%), determinarea și perseverența (81%), 

plăcerea (81%), onestitatea și loialitatea (80%) și aspectul fizic (80%). 

 

 

 
Figura 3. Reprezentarea gradului de acord cu fiecare dintre afirmațiile făcute în întrebările din partea a III -a a chestionarului. 

Răspunzând la întrebarea „Evaluează de la 1 la 10, de la cel mai mic la cel mai mare, importanța următoarelor aspecte ale vieții 

pentru tine”. 

 

Grupat pe concepte, Tabelul 2 prezintă rezultatele pentru fiecare țară din punct de 

vedere al valorilor instrumentale. În Letonia, automotivarea (8,2), urmată de responsabilitate 

(7,8) și conducere (7,6) a obținut cea mai mare medie. Apartenența a fost cea mai scăzută, cu  
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6,9 puncte. Românii au obținut din nou scoruri mult mai mici decât celelalte țări, având 

toate elementele la un nivel similar între 5,5 și 5,6. În cele din urmă, în Spania, responsabilitatea 

(8,5) și automotivarea (8,3) au obținut cele mai mari scoruri, urmate de leadership (7,8) și 

apartenență (7,3) 
 

 

Tabelul 2. Valori instrumentale grupate în concepte. 

 

ELEMENT Latvia România Spain  

Conducere        

  Independență, autonomie 7.78 (2.09) 5.12 (2.94) 8.26 (1.67)  

  Toleranță și respect față de 

ceilalți 

7.91 (1.81) 5.55 (2.78) 9.11 (1.31)  

  Curaj, capacitatea de a-și 

asuma riscuri 

7.93 (1.83) 5.92 (2.78) 8.11 (1.79)  

  Conducere 7.17 (1.85) 5.45 (2.64) 5.95 (2.46)  

Responsabilitate        

  Efort la locul de munca 7.12 (2.19) 5.19 (2.94) 8.75 (1.58)  

  Simțul răspunderii 8.05 (1.75) 5.17 (2.79) 8.71 (1.41)  

  Bunele maniere 7.86 (2.00) 5.77 (2.91) 8.76 (2.07)  

  Determinare si perseverenta 8.22 (1.59) 6.09 (3.06) 7.87 (2.02)  

Automotivarea        

  Capacitatea de a se bucura 8.72 (1.81) 5.5 (2.81) 9.03 (1.44)  

  Spirit de auto-îmbunătățire 8.72 (1.33) 5.36 (2.88) 8.63 (1.55)  
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  Curiozitate 7.63 (1.81) 5.55 (2.97) 7.33 (2.04)  

  Imaginație, creativitate 7.91 (1.74) 5.78 (2.85) 7.79 (2.02)  

  Senzație motivată 8.25 (1.81) 5.84 (2.88) 8.66 (1.84)  

Sentiment de apartenență        

  Solidaritate 6.93 (2.07) 5.56 (2.76) 7.9 (1.72)  

  Onestitate, loialitate 8.59 (1.59) 5.45 (2.76) 8.89 (1.48)  

  Ascultare 6.69 (2.25) 5.77 (2.97) 8.06 (1.66)  

  Interes pentru probleme de 

natură socială sau politică 

5.96 (2.31) 5.76 (2.69) 6.21 (2.65)  

  Credință religioasă 5.79 (2.81) 5.46 (2.88) 4.86 (2.85)  

  Sentimentul că fac parte 

dintr-o comunitate 

7.65 (2.17) 5.96 (3.08) 8.06 (1.92)  

Valori materiale        

  Grija față de aspectul tău fizic 8.95 (7.06) 5.5 (2.85) 7.76 (1.91)   

  Abilitatea de a gestiona banii, 

economiile 

7.63 (1.95) 5.33 (2.83) 8.34 (1.74)   

  

 

 

În funcție de element, Letonia evidențiază grija față de aspectul fizic (8,95), capacitatea 

de a se bucura și de auto-îmbunătățire (8,72), onestitate, loialitate (8,59), motivație (8,25), 

determinare și perseverență (8,22) și simțul responsabilității (8,05). Românii prețuiesc mai mult 

determinarea și perseverența (6,09), sentimentul de a fi parte a unei comunități (5,96), curajul și 

asumarea riscurilor (5,92), motivația (5,84). Pentru spanioli, scoruri mari sunt acordate toleranței  
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și respectului (9,11), capacității de a se bucura (9,03), onestității, loialității (8,89), bunelor 

maniere (8,76) și efortului la locul de muncă (8,75). 

 

Partea a II-a a evaluat rolul tinerilor în societate, răspunzând într-o scală Likert la diferite 

propuneri (Figura 4). 

 

Figura 4. Reprezentarea gradului de acord cu fiecare dintre afirmațiile făcute în întrebările din partea a II-a a chestionarului într-o 

scară Likert de 4 puncte de la total dezacord (1) la puternic acord (4). 

 

Diferiții itemi se bazează, de asemenea, pe conceptele cheie ale proiectului, așa cum se 

arată în Tabelul 3, de data aceasta pe baza ce cred tinerii despre ceilalți și cum cred ei despre 

opiniile altora despre tineret. 
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Tabelul 3. Rolul tinerilor în societate pe țară [(1 min.-4max); * element invers]. 

 

ELEMENT Latvia România Spain  

Conducere        

Tinerii adaugă valoare comunității lor 3.03 (0.54) 2.6 (1.18) 3.08 (0.71)  

Tinerii sunt preocupați de viitorul lor 2.33 (0.67) 2.37 (1.09) 3.52 (0.58)  

Tinerii pot fi modele pentru tinerele generații 3.04 (0.7) 2.56 (1.09) 2.77 (0.81)  

Responsabilitate        

În general, societatea îi consideră puțin sau 

deloc responsabili pe tineri* 

2.66 (2.09) 2.35 (1.1) 2.83 (0.83)  

În general, societatea consideră tinerii puțin sau 

deloc respectuoși* 

2.69 (0.72) 2.44 (1.09) 2.7 (0.71)  

În general, societatea crede că tinerii sunt 

violenți* 

2.27 (0.8) 2.46 (1.1) 2.36 (0.82)  

Tinerilor le pasă de ceilalți 2.89 (0.67) 2.39 (1.12) 3.13 (0.61)  

Automotivarea        

Tinerii sunt angajați 3.07 (0.6) 2.48 (1.12) 2.85 (0.58)  

A fi voluntar presupune să te oferi altora, dar și 

să primești învățări valoroase 

3.05 (0.57) 2.54 (1.19) 3.26 (0.56)  
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Ar fi interesant dacă un număr mai mare de 

tineri ar fi implicați în activități de voluntariat 

3.07 (0.65) 2.39 (1.09) 3.2 (0.6)  

Sentiment de apartenenta        

În general, societatea consideră tinerii egoiști* 2.46 (0.79) 2.65 (1.14) 2.43 (0.82)  

În general, societatea consideră că tinerii 

participă puțin la activități de solidaritate și/sau 

voluntariat* 

2.46 (0.68) 2.59 (1.07) 2.84 (0.74)  

Noi, tinerii, ne dorim o societate mai bună 3.24 (0.69) 2.46 (1.04) 3.41 (0.62)  

Voluntariatul contribuie la o societate mai bună 2.99 (0.64) 2.52 (1.15) 3.13 (0.61)  

Subiecte transversale        

Tinerii se comportă în conformitate cu valorile 

creștine 

2.1 (0.7) 2.67 (1.09) 1.99 (0.75)   

Doar prin educația formală (oficială) se 

dobândesc abilitățile și cunoștințele cheie 

pentru viitor* 

2.34 (0.75) 2.5 (1.15) 1.92 (0.87)   

  

Este posibil să dobândiți cunoștințe și 

experiențe relevante pentru viitor prin 

participarea la activități culturale, sportive, 

religioase etc. 

3.03 (0.65) 2.46 (1.11) 3.36 (0.56)   

 

 

În cele din urmă, partea a IV-a a chestionarului a întrebat despre cele nouă valori 

fundamentale creștine, solicitând ordonarea lor în ordinea priorităților. Figura 5 prezintă 

distribuția clasamentului pe fiecare dintre valori. 
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Figura 5. Estimarea distribuției de clasificare alocată pentru fiecare dintre cele 9 valori studiate (de la 1- prima până la 9- ultima). 
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Figura 6 reflectă poziția medie pentru fiecare valoare și țară, unde valorile cele mai 

apropiate de centru sunt cele mai relevante, iar cele mai îndepărtate sunt cele care au fost 

retrogradate în poziții minore. S-a putut observa că participanții letoni sunt mai aproape de 

Centrul Valorilor Fundamentale, în timp ce românii sunt destul de aproape de bucurie, iubire și 

pace, dar mai departe de bunătate, răbdare și Dumnezeu. Participanții spanioli se aseamănă 

mai mult cu românii, cu un offset puțin mai mare în dragoste, bucurie și pace. 

 
 

Pentru a încheia această secțiune, harta termică arată diferențele pe țară și sex pentru 

toate variabilele, arătând trei modele distincte (Figura 7). Acest lucru face esențială luarea în 

considerare a acestor rezultate nu numai la proiectarea sesiunilor de program mobil (rezultate 

generale), ci și la adaptarea acestora la fiecare dintre contextele de implementare (rezultate pe 

țară). Tiparele sunt mai semnificative în funcție de țară decât de sex. 
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Figura 7. Hartă termică care arată intensitatea fiecărei variabile (de la 10 la -10). 
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Rezultatele focus grupului  

 

Tabelul 4 rezumă cele discuțiile celor 3 focus-grupuri, permițând încorporarea punctelor 

de vedere a 18 părți interesate din trei țări diferite în evaluarea sondajului, identificarea 

oportunităților, din cunoștințele și experiența lor, integrarea învățării în planurile de lecții pentru 

curriculum MoPYL. Tabelul este structurat în dimensiuni (în culoare), unități de conținut 

identificate și citate din traducere pentru a ilustra ceea ce s-a discutat. 

 

Tabelul 4. Analiza de conținut a celor 3 întâlniri de grup tematice. 

 

Lucruri importante în viața tinerilor  

Răspunsuri surprinzătoare din partea tinerilor 

În diferitele grupuri, rezultatele cu privire la valorile finale ale tinerilor 

participanți au fost o surpriză, întrucât se credea că aceștia ar tinde 

către valori mai puțin tradiționale. 

„Am fost surprins pozitiv 

că tinerii ar dori să trăiască așa 

cum își doresc, fără să se 

gândească la ce spun alții” 

(RO01) 

„Am fost foarte surprins 

că tinerii apreciază foarte mult 

relațiile în familie, onestitatea și 

auto-îmbunătățirea” (LV01) 

„Vreau să subliniez că 

importanța relațiilor în familiile lor 

a fost o surpriză plăcută pentru 

mine” (LV06) 

„… De asemenea, este 

ciudat că rețelele sociale sunt pe 

locul 10, deoarece tinerii cu care 

lucrez petrec mult timp online 

(RO02) 
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Sistemul de valori 

Răspunsurile portretizează tinerii, în ciuda tinereții lor, având un 

sistem de valori puternic. Cu toate acestea, două opinii critice 

reflectă: 1) că poate aceste valori sunt prezente în grupurile 

analizate, dar nu la nivel general; și 2) că eroarea dezirabilității 

sociale nu ar trebui exclusă, deoarece tinerii participanți știu ce se 

așteaptă de la ei în ceea ce privește problemele. 

  

Mai mult, dinamismul acestui sistem de valori iese în evidență și într-

o societate în schimbare, ceea ce face sistemul de valori (lucruri 

importante în viață) să depindă și de mediul adolescenților, fiind 

influențați în acest sens încă de la o vârstă fragedă. 

  

Perspectiva generală a participanților este pozitivă cu privire la 

valoarea acordată valorilor de bază. 

„În calitate de asistent 

social, sunt foarte încântat că 

rezultatele sondajului arată că 

sistemul nostru de valori pentru 

tineri este pe un teren solid” 

(LV02) 

„… Dar când ies afară 

într-o societate deschisă, pierd 

cumva acest sentiment și nu pot 

vedea toate acele valori pozitive 

menționate în raport. În acest fel, 

văd mai multă iresponsabilitate 

decât responsabilitate” (LV03) 

„Tinerii de 14-15 ani sunt 

inteligenți și în acest caz specific 

știu ce căutăm atunci când ne 

răspund la întrebări. Există o linie 

foarte fină între răspunsuri și ar 

trebui să interpretăm acest lucru 

în consecință” (RO04) 

„…chiar dacă sunt de 

acord cu concluziile raportului în 

general, acestea sunt foarte 

dinamice și se schimbă foarte 

mult de la o generație la alta” 

(RO03) 

„În ceea ce privește 

valorile creștine, ca și alte lucruri 

în viață, acestea pot foarte mult 

varia în timp și fluctua. În acest 

caz și la această vârstă, Bucuria 

este destul de normal să fie în 

top. Trebuie să ne asigurăm că în 

timp toate sunt bine echilibrate” 

(RO03) 

„Există o mulțime de 

diferențe în rândul tinerilor în 

funcție de mediul lor și de la ce 

școală merg, din ce familie 

provin” (RO06) 

„Un alt fapt semnificativ 

este că vor o lume mai bună” 

(LV04) 
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Relevanța familiei 

Familia pare să continue să fie elementul de referință pentru tinerii 

din studiu, în ciuda faptului că în această etapă este asumată în mod 

tradițional o anumită distanță. 

  

„Aprecierea familiei 

numărul 1 este un lucru bun, 

deoarece oamenii sunt animale 

sociale. Din păcate, comunitatea 

este lăsată în urmă” (RO02) 

Situația post-pandemie 

Unele dintre reflecții au avut de-a face cu vremurile foarte grele cu 

care s-au confruntat tinerii cu COVID-19, afectați în special relațiile 

sociale. 

Se evidențiază faptul că tinerii din ultimele decenii iau din ce în ce 

mai mult asupra lor, ceea ce este bine în general, dar asta are un 

impact mare asupra sănătății lor psihologice. 

 

  

„Cel mai important lucru 

pe care l-am observat este că 

tinerii nu și-au pierdut 

capacitatea de a se bucura și de 

a simți bucurie, chiar dacă ultimii 

doi ani au dus la singurătate” 

(LV04) 

„Este o prioritate; este 

încă o etapă care trebuie trecută 

pentru a ajunge la maturitate” 

(SP02). 

Rolul tinerilor în societate 

  

Responsabilitate vs. iresponsabilitate 

Exista o discuție despre scorurile mari acordate valorii 

responsabilității și valorii de a trăi așa cum alege cineva, indiferent 

de ceea ce spun alții. 

„Tinerii se văd 

responsabili pentru ceea ce se 

întâmplă în societate și au o 

motivație puternică de a crea o 

comunitate mai bună” (RO01) 

„…Ei fac să se considere 

iresponsabili afirmând că fiecare 

poate face ce vrea” (LV01) 

„După cum au subliniat 

ei, valorile lor de bază sunt 

familia, succesul la școală, pe 

care le putem traduce sau explica 

mai larg ca educație și o 

personalitate liberă care 

acționează în conformitate cu 

sine însuși, indiferent de ceea ce 

spun alții. Și dacă nu o fac încă, 

măcar țintesc. Este o veste bună” 

(LV02) 
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Fiind modele și îndrumare 

Două dintre cele trei focus grupuri subliniază importanța de a fi 

ghidați prin procesul adolescenței pentru a fi modele pentru ceilalți. 

  

„Dacă sunt îndrumați, 

sunt modele pentru generațiile 

următoare, dar dacă se dezvoltă 

doar între ei – fără nicio 

îndrumare a vreunui adult, ei ca 

generație par să fie pierduți” 

(LV03) 

Opinia adulților despre rolul tinerilor 

În general, tinerii din studiu au o viziune mult mai pozitivă despre 

tineret, despre valoarea sa socială și sunt mai pozitivi cu privire la 

viitor decât ceea ce cred ei că adulții așteaptă de la ei. Această 

evaluare scăzută înseamnă că, în multe cazuri, aceștia nu sunt luate 

în considerare la luarea deciziilor care îi afectează, acest lucru fiind 

la fel de adevărat în toate cele trei țări participante. 

 

  

Tinerii vor să se așeze la masă și vor ca vocea lor să fie auzită. După 

cum a arătat sondajul, tinerii își simt contribuția la societate, dar 

societatea nu le apreciază rolul. 

  

Se presupune că tinerii care participă la activități de voluntariat sau 

de îmbunătățire a comunității ar putea avea o imagine mai bună 

asupra modului în care adulții îi privesc. 

 

„Tinerii își prețuiesc rolul 

în societate, este important 

pentru ei mai mult decât ceea ce 

cred adulții despre ei” (LV04) 

„Tinerii concentrați pe 

sprijinul comunității: ajutor, 

sprijin, voluntariat, impact pe 

termen lung, ceea ce este un 

lucru foarte pozitiv” (RO04) 

„...desigur, tinerii 

contribuie și contribuie chiar 

foarte mult, dar adesea nu li se 

acordă o voce sau un vot” (SP05) 

„Dar este trist că aproape 

jumătate dintre tinerii participanți 

la sondaj se subestimează în 

ochii adulților. Este posibil ca 

aceștia să fie tinerii care nu 

participă în mod regulat la 

activități sociale la școală sau în 

comunitatea lor locală și nu 

lucrează voluntar. La rândul lor, 

cei care fac acest lucru contribuie 

la societate și se prețuiesc în 

consecință” (LV02) 
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Viitorul 

În societățile digitale în care trăim, informațiile la care tinerii sunt 

expuși sunt uneori prea multe (inclusiv știri false). 

Mass-media și rețelele sociale îi pot prezenta pe tineri ca fiind egoiști 

și violenți, ceea ce, într-o profeție care se împlinește, poate duce la 

un comportament egoist și violent. 

Ca adulți ai viitorului, ei par să fie din ce în ce mai conștienți de aceste 

situații și de efectele lor. 

 

  

„Tinerii percep că 

societatea și comunitatea îi 

consideră egoiști și violenți și 

asta ar putea duce exact la asta. 

De asemenea, în această etapă 

tinerii se află într-o fază de 

tranziție și încep să se 

gândească la viitorul lor” (RO02) 

„Tineretul are cel mai 

important rol în societate, ei fiind 

noi adulți în câțiva ani și vor 

influența credința tuturor. Lucrul 

bun este că au început să fie 

conștienți și cu o îndrumare 

bună, lucrurile se pot îmbunătăți” 

(RO03) 

Valorile personale ale tinerilor 

  

Succes la școală 

În timp ce participanții sunt conștienți de importanța de a se descurca 

bine la școală, ei percep ca negativ faptul că rezultatele sunt 

prioritizate față de învățare, sau cea mai recunoscută definiție a 

succesului școlar este cea a notelor, fără a considera că școala este 

un loc fizic, mental și social în care sunt dobândite multe aptitudini și 

competențe de tot felul. 

  

Ar trebui făcut mai mult pentru ceea ce ei consideră a avea succes 

în școală. Primele trei valori subliniate de tineri probabil nu pot fi 

dobândite doar prin conținuturile educației formale. 

„E trist că tinerii sunt mai 

degrabă concentrați pe un 

succes la școală decât pe 

obținerea de noi cunoștințe, 

deoarece succesul și 

cunoștințele nu sunt același 

lucru” (LV01) 
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Valori hedoniste 

În grupul leton, una dintre participante consideră că scorul pe care l-

a obținut (precum și alte valori precum ambiția și motivația) ar trebui 

să fie mai sus pe lista de priorități. Cu toate acestea, după cum se 

poate observa în rezultatele distribuite pe țări, această valoare este 

de fapt evaluată mai mult în Letonia decât în celelalte țări. 

  

Într-o etapă între copilărie și maturitate, plăcerea este una dintre cele 

mai importante valori personale. Acest lucru se potrivește și cu 

societățile avansate în care plăcerea, fericirea și manifestările 

publice de fericire reală sau fictivă par să fie în creștere. Prin urmare, 

ratingul scăzut al acceptării sociale în rețele este surprinzător, deși 

ar putea fi un răspuns părtinitor. 

 

  

Se spune că poate valorile nu s-au schimbat atât de mult de atunci, 

dar că noi, adulții, nu ne amintim care erau interesele noastre când 

eram adolescenți. 

 

  

„Un mic minus pare să fie 

faptul că aspectul fizic este doar 

după valorile de top, care ar 

trebui să fie printre valorile de top 

pentru mine. Și, de asemenea, 

motivația și ambițiile ar fi putut fi 

evaluate înalt după părerea mea” 

(LV04) 

„Valorile vieții sunt în 

general influențate de alți 

semeni, cum ar fi familia și 

prietenii, dar este capacitatea de 

a se bucura de ceea ce este 

izbitor” (RO01) 

„Tinerii pun multă 

energie în a se distra, aspectul lor 

fizic este unul dintre cele mai 

importante lucruri în viață, mai 

ales că alți prieteni și colegi îi pot 

hărțui foarte ușor” (RO06) 

„Lista de valori nu s-a 

schimbat atât de mult de-a lungul 

timpului, uneori problema este că 

nu ne amintim care erau 

prioritățile noastre când aveam 

acea vârstă sau vrem să sfătuim 

tinerii cu privire la valorile noastre 

actuale” (SP02) 
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Valorile creștine și poziționarea tineretului 

  

Prioritizarea Valorilor de bază 

Sortarea celor nouă valori de bază creștine poate fi cea mai dificilă 

sarcină pentru participanți. În discuție, alegerile făcute de tineri au 

fost evaluate în mod pozitiv. 

  

Individualismul și hedonismul de a prefera valori precum bucuria în 

detrimentul valorilor comunitare este din nou în dezbatere. 

 

  

  

„Foarte lăudabil este 

faptul că ei consideră bucuria, 

dragostea și credința ca fiind 

extrem de importante” (LV01) 

„Bucuria subliniază că, 

din perspectivele diferite pe care 

participanții la focus grupuri le 

aduc la masă, acest lucru este, 

de asemenea, foarte pozitiv” 

(LV03). 

„Bucuria este pe locul 1 

pe piață, așa cum blândețea 

este pe 9 și aceasta reflectă o 

tendință de a se concentra mai 

degrabă pe propria plăcere 

decât pe bunăstarea comunității” 

(RO01) 

„Există o schimbare 

generală în societate, deoarece 

oamenii se concentrează mai 

mult pe propria lor fericire decât 

pe alții, iar noua generație își ia 

acest obicei” (RO02) 

Valori și abilități de viață 

În discuția de grup valorile creștine sunt legate de abilitățile de viață 

care trebuie dezvoltate în proiect: leadership, responsabilitate, 

motivație și apartenență. 

  

Grupul spaniol a subliniat necesitatea ca aceste valori să fie lucrate 

în mod ghidat, ca adolescenții să se simtă însoțiți, dar și ca ei să fie 

protagoniști, ca părerea lor să fie luată în considerare. 

„Mi-a făcut mare plăcere 

să citesc că, deși poate nu sunt 

conștienți că, de exemplu, 

bucuria este o valoare creștină, 

principalele valori importante ale 

vieții tinerilor se bazează pe 

aceste 9 valori creștine” (LV06) 

„Folosiți unele dintre 

valori pentru a le preda și a le 

sublinia pe altele. Toate sunt 

importante și nu le poți avea pe 

una fără cealaltă” (RO04) 

„... ar putea avea succes 

dacă sunt îndrumați, însoțiți, dar 

fiind ei înșiși protagonisti” (SP04) 
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Încorporarea în viața adulților 

  

Responsabilitate 

În general, sistemul de valori arătat pare solid și poate contribui ca 

tinerii de astăzi să devină adulți responsabili mâine. 

  

Cu toate acestea, supraprotecția parentală, cultura imediată și 

dorința multor tineri de a ajunge la maturitate fără procesul de 

transformare necesar sunt obstacole în calea acestui proces. 

„În orice caz, direcția și 

valorile noii noastre generații au 

urmat cursul corect și dă 

speranța că activitatea civică și 

voluntariatul sunt pe mâini bune” 

(LV02) 

„Cu ajutorul programului 

MoPYL, poate că ar putea fi 

posibil să îi ajutăm și pe părinți să 

vadă tineri adulți în copiii lor” 

(LV06) 

„Tinerii se concentrează 

să trăiască momentul și există un 

decalaj imens între această 

mentalitate și viața responsabilă 

a adulților” (RO01) 

„Din păcate, tinerii la 

această vârstă ar dori să facă 

niște pași în viață și să evite 

unele învățăminte pentru a 

deveni adulți direct de succes” 

(RO02) 

Sincronizare 

Adolescența este în general considerată a fi momentul ideal pentru 

a dezvolta aceste valori într-un mod consecvent, așa că toate 

valorile trebuie încurajate la tineri. 

„Vârsta de 14-15 ani 

este o vârstă foarte bună pentru 

a influența tinerii în adoptarea de 

valori pentru o lungă perioadă 

de timp” (RO03) 

„Tinerii sunt conștienți de 

alegerile lor și își asumă 

responsabilitatea pentru ceea ce 

își doresc în viață. Așadar, 

începând de la această vârstă ei 

încorporează valori pe care le 

vor purta cu ei pentru tot restul 

vieții” (RO04) 
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Abilități de viață pentru vârsta adultă 

Una dintre modalitățile de a învăța, exersa și îmbunătăți anumite 

abilități pentru viața adultă este prin voluntariat. 

  

„Autoritățile ar trebui să 

demareze niște programe de 

introducere a mai multor 

informații despre avantajele 

voluntariatului în școli pentru ca 

tinerii să fie încurajați să-l 

practice” (RO03) 

Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor 

  

Contribuția la comunitate 

Voluntariatul, activitățile de învățare non-formală și alte activități la 

care tinerii pot participa în afara mediului formal pot adăuga valoare 

comunităților lor. 

  

Printre beneficii se evidențiază capacitatea de a comunica (mai ales 

după acești doi ani de izolare), respectul față de ceilalți, auto-

îmbunătățirea și automotivarea. 

  

„Un lucru extrem de 

lăudabil este faptul că tinerii 

creează o valoare pozitivă pentru 

voluntariat, educație non-formală 

și activitățile lor și oferă o valoare 

adăugată comunităților lor” 

(LV04) 

„Ce obțin tinerii prin 

voluntariat: 

1. Învață scopul / sensul 

lucrurilor / circumstanțelor. Va 

avea un impact pozitiv asupra 

modului în care acţionează în 

comunitate, ceea ce, la rândul 

său, va crea un viitor mai bun 

pentru ceilalţi. 

2. Oportunitate de a fi 

independent, de a câștiga 

încredere de la ceilalți, de 

responsabilitate pentru muncă / 

acțiuni proprii. 

3. Autoritatea ca 

exemplu de a fi voluntar. Dacă 

vrei ca adolescenții să facă 

voluntariat, o autoritate ar trebui 

să fie prima care să arate un 

exemplu. Deși adolescenții nu 

sunt întotdeauna cei mai buni 

ascultători, ei urmăresc și imită 

activitățile adulților din viața lor. 

Aceasta ar fi, de asemenea, o 
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modalitate bună de a eradica 

frica de eșec. 

4. Feedback pozitiv. 

Tinerii apreciază că 

munca/acțiunile lor sunt 

recunoscute și mulțumite. 

Organizatorii trebuie să 

împărtășească modul în care 

tinerii au făcut o diferență 

tangibilă pentru altcineva. 

Recunoașterea eforturilor 

adolescenților îi poate încuraja 

să se întoarcă și să facă 

voluntariat” (LV05) 

„... acele acțiuni în care 

trebuie să dea de la sine și să 

învețe de la alții o experiență care 

le va oferi o experiență de 

învățare care nu este dobândită 

prin conținut academic” (SP01) 

Dezacord 

Un participant nu este neapărat de acord cu voluntariatul pentru tineri 

  

  

Recunoaştere 

O dezbatere aprinsă a avut loc asupra faptului dacă activitățile de 

voluntariat ar trebui să fie recunoscute oficial într-un fel sau dacă 

recompensa ar trebui să fie experiența în sine. 

  

„Adulții ar trebui să 

promoveze mai mult voluntariatul 

pentru tineri ca o modalitate de a 

dezvolta abilități de viață 

valoroase. Pe de altă parte, tinerii 

ar trebui să fie recunoscuți pentru 

că lucrează în domeniu” (RO02) 

„Recompensa personală 

este experiența” (SP04) 
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Interesul tinerilor pentru voluntariat și educație non-formală 

Se evidențiază numărul redus de tineri care participă la activități de 

educație comunitară, voluntară și non-formală, susținut de sondaje la 

nivel național și european. Cu toate acestea, unii participanți sunt 

optimiști și văd un interes din ce în ce mai mare pentru acest tip de 

activități. Educația non-formală și voluntariatul nu sunt recunoscute 

pe scară largă în societate. De asemenea, satisfacția imediată se 

ciocnește de satisfacția pe termen lung a altor tipuri de activități. 

  

Pe de altă parte, a fi un grup minoritar este văzut și ca un element de 

diferențiere care poate contribui la o mai bună integrare în societate 

și, în general, la o mai bună adaptare la viața adultă. 

  

Voluntariatul favorizează angajabilitatea deoarece sunt dobândite o 

serie de competențe care fac diferența în profilurile candidaților. 

  

Situația dintre țări este diferită; de fapt, în timp ce în România tinerii 

au multiple opțiuni de colaborare, în Spania acest tip de activități este 

foarte necunoscut, nelegat de sistemul educațional, ceea ce îi face 

pe cei mai mulți tineri să nu conștientizeze oportunitățile și beneficiile 

lor.  

„Poate este o tendință, 

dar tot mai mulți tineri sunt 

interesați de societatea din jurul 

lor și încep să se implice în 

voluntariat și alte acțiuni civice 

încă de la o vârstă mică” (RO04) 

„Societatea 

„recompensează” și valorifică 

activitățile altele decât 

voluntariatul” (SP01) 

„Tinerii concentrați pe 

sprijinul comunității: ajutor, 

sprijin, voluntariat, impact pe 

termen lung, ceea ce este un 

lucru foarte pozitiv” (RO04) 

‘(Voluntariat)... la școală 

e ceva care nu apare, care ni se 

spune, că nu știi’… (SP05)  

DECALOG- Concluzii & Transfer în lecții de proiect 

  

1 
Literatura anterioară: Rezultatele obținute în acest studiu se situează în aceeași direcție cu 

literatura anterioară, sugerând că Sondajul Learning for Life, Learning for You ar putea 

deveni un instrument util pentru evaluarea valorilor, abilităților de viață și a valorilor religioase 

în populații similare. 

Este clar că valorile (atât finale, cât și instrumentale), abilitățile și comportamentul pro-social 

sunt strâns legate. 

2 
Diferențele de sex și țară pentru a adapta lecțiile: Există diferențe considerabile în funcție 

de țară, dar nu atât de mult în funcție de sex, băieții și fetele răspunzând în mod similar în 

fiecare dintre grupurile de țară. 

Există diferențe de sex semnificative statistic pentru unele dintre întrebări, de exemplu, 

femeile acordă scoruri mai mici decât bărbații la întrebările „Relații bune de familie”, „Respect 

pentru autoritate” și „Credință religioasă” și scoruri mai mari la întrebările „A fi voluntar implică 

a te oferi celorlalți, dar și a primi o învățare valoroasă” și „Independență, autonomie”. În ceea 

ce privește valorile, femeile au acordat o prioritate semnificativ mai mare decât bărbaților 

valorii - „Iubire” și o prioritate mai mică valorii - „Răbdare”. 
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3 
Sistemul de valori care trebuie consolidat: În ciuda faptului că au dat dovadă de un sistem 

de valori puternic, iar tinerii sunt motivați, hotărâți și responsabili, le lipsesc unele valori de 

bază precum curiozitatea și conducerea, așa că în cele din urmă vor fi ușor de controlat. În 

acest sens, trebuie acordată o atenție deosebită mixului potrivit de valori și modului în care 

acestea sunt exprimate/predate, deoarece poate deveni nesănătos. Este important să fii 

realist și să te concentrezi pe dezvoltarea ființelor umane echilibrate și să nu încerci să ai 

supraoameni. 

4 
Un design colaborativ: Având în vedere rezultatele chestionarelor și feedback-ul 

specialiștilor focus-grupului, împărțirea în număr egal a tuturor celor 13 valori ale proiectului 

ar putea fi reconsiderată și mai multe lecții ar putea fi dedicate valorilor evidențiate de tineri 

și evidențiate de specialiștii focus-grupului. De asemenea, luarea în considerare a nevoilor 

și opiniilor tinerilor este relevantă pentru a-i implica. Luați în considerare feedback-ul de la 

tineri chiar și după elaborarea lecțiilor pentru a le adapta cel mai bine nevoilor lor. Unii tineri 

pot deveni chiar agenți ai diseminării și pot promova valorile și lecțiile proiectate către colegii 

lor. 

5 
Valori evidențiate: O atenție deosebită trebuie acordată unor calități precum bucuria, 

dragostea, credința drept categorii importante pentru tineri și responsabilitatea drept calitate 

de dezvoltat. 

Bucuria a fost scoasă în evidență dintre toate valorile proiectului, așa că trebuie luată în 

considerare la pregătirea lecțiilor și a activităților. Asta nu înseamnă să lași alte valori 

deoparte, ci să le folosești pe cele mai motivante pentru tineri drept cârlig. Dragostea ar 

trebui folosită pentru a promova alte valori care sunt foarte importante pentru o ființă umană 

funcțională, cum ar fi răbdarea și bunătatea. 

6 
Deconstruirea valorilor: Toate cele 4 valori ale proiectului menționate direct și indirect vor 

avea o atenție deosebită în elaborarea planurilor de lecție. În acest sens, operaționalizarea 

pentru măsurarea acestora servește și la separarea acestora și abilitatea de a lucra nu numai 

cu diferite concept abstract, ci cu abilități mai gestionabile atunci când le încorporăm în lecții.  

Putem transfera valorile în trepte tinerilor pentru a nu-i copleși și a-i speria. În acest scop, a 

fost utilă separarea lor în sub-valori concrete, măsurabile și comparabile. 

7 
Voluntariatul și dezvoltarea valorilor creștine: Echipa de proiect vede o posibilitate de a 

transfera o parte din activitățile de voluntariat în planurile de lecție, permițându-le celor mai 

în vârstă să conducă unele clase sau o parte a unei clase. Având în vedere potențialul pe 

care voluntariatul îl are pentru dezvoltarea valorilor creștine, ar fi, de asemenea, un plus, 

conștientizarea în timpul activitățile de voluntariat, e.g. prin intermediul sarcinilor de reflecție. 

Voluntariatul ar putea fi folosit pentru a transfera lecțiile proiectului către grupul țintă. 
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8 
Relevanța părinților pentru tineri: Implicarea familiilor în unele activități ale programului ar 

fi relevantă pentru tineri. În cadrul programului MoPYL ar fi valoroasă includerea unor sarcini 

sau pași care accentuează și favorizează relațiile în familiile lor, în sensul că prin aceste 

sarcini părinții ar putea recunoaște o individualitate la adolescenți. 

9 
Efectele COVID-19 asupra aptitudinilor tinerilor: Pentru tineri, pandemia le-a oprit 

relațiile, ceea ce este necesar în această etapă pentru a-i pregăti pentru maturitate. Cu toate 

acestea, le-a permis și să avanseze digital și să dobândească alte abilități care le vor fi foarte 

utile. 

Carantina a schimbat accentul de la „privind” în afară, la a-ți permite să privești înăuntru. De 

asemenea, se insistă și pe o revalorizare a familiei și a timpului în familie. Multe dintre aceste 

noi comportamente și tendințe sunt aici pentru a rămâne și va trebui să știm cum să le 

aplicăm voluntariatului, catehezei și tuturor domeniilor. De exemplu, în timpul pandemiei s-a 

evidențiat o creștere a solidarității și a voluntariatului. 

10 
Limitări: 

§ Eșantionul analizat nu provine doar din trei țări diferite cu caracteristicile socio-culturale 

corespunzătoare, ci și din trei „ecosisteme” specifice care nu pot fi comparate decât într-o 

anumită măsură, ceea ce face necesar să fim precauți în interpretarea acestor rezultate.  

§ Participanții au vârsta cuprinsă între 13 și 15 ani; sub 15 ani, fiabilitatea măsurilor este 

îndoielnică din cauza lipsei de maturitate de a răspunde în termeni de valori, care sunt 

izolate, concepte schimbătoare, și care sunt, de asemenea, puse sub semnul întrebării și 

poziționate în perioada adolescenței.  

§ Este foarte greu pentru oricine să sorteze toate aceste valori în ordinea relevanței, 

deoarece toate sunt foarte bune și pozitive, diferențele dintre ele sunt destul de marginale. 

Ar fi bine să testați ceea ce este important pentru ei fără a le oferi opțiuni, deși chestionarele 

deschise sunt mai costisitoare, ele ar oferi în acest caz informații mai valoroase, dar mai 

puțin standardizate. 
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ANEXE 

Anexa 1 - Chestionar de opinii, atitudini și valori 
 

 
 

Învățând pentru viață, învățând pentru tine 

Chestionar de opțiuni, atitudini și valori 

 

Instrucțiuni: 

 

În primul rând, vă mulțumim pentru participarea la acest studiu. 

 

Trebuie să răspundeți la o serie de întrebări, selectând opțiunea pe care o considerați cea mai 

apropiată de opiniile dvs. 

 

Nu există un răspuns corect sau greșit, deoarece acestea sunt opinii și toate sunt valabile. 

Dacă aveți îndoieli, ridicați mâna și responsabilul va veni să vă ajute. 

 

Acest chestionar este complet anonim, astfel că niciun răspuns sau document nu se poate 

corela cu un anumit participant. 

 

Dacă în orice moment în timp ce îl completați, preferați să nu continuați, trebuie doar să 

anunțați persoana responsabilă și să părăsiți sala de clasă. În acest caz, sondajul dvs. va fi 

marcat (barat) și distrus. 

 
DATA 

Sex Bărbat   Femeie  

 

Vârsta   

 

 

PARTEA I: În ceea ce privește subiectul enumerat mai jos, evaluează relevanța acestora 

pe o scară de la 1 la 10, 1 fiind cel mai puțin important și 10 fiind cel mai important pentru 

tine. 

1. Reușita la locul de muncă.      ………….……… 

2. Relații de familie bune.      …………………. 
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3. A avea mulți prieteni și cunoștințe.       …………………. 

4. A trăi așa cum îi place fiecăruia, fără să se gândească la ce se va spune.       ……… 

5. A face lucruri pentru a-ți îmbunătăți cartierul, orașul sau comunitatea. ……………….. 

6. Interesul față de problemele politice.                 ………………….. 

7. Intersul față de problemele religioase sau spirituale.     ………………….. 

8. A obține un nivel bun de pregătire culturală și profesională.    ………………….. 

9. A castiga bani.         ………………….. 

10. A respecta autoritatea.       …………………… 

11. A duce o viață morală demnă.      …………………… 

12. A avea mulți urmăritori și aprecieri pe rețelele sociale.     …………………. 

 

 

Chestionar de opinii, atitudini si valori  1 
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PARTEA II: În ceea ce privește următoarele afirmații, marcați cu un X căsuța care se 

potrivește cel mai bine cu punctele dvs. de vedere despre problema în cauză: 

  Puternic 
dezacord 

Dezacord Acord Puternic acord 

1. În general, societatea îi consideră puțin 
sau deloc responsabili. 

    

2. În general, societatea îi consideră pe 
tinerii puțin sau deloc respectuoși. 

    

3. În general, societatea consideră tinerii 
egoiști. 

    

4. În general, societatea consideră că tinerii 
sunt violenţi. 

    

5. În general, societatea consideră că tinerii 
participă puțin la activități de solidaritate 
și/sau voluntariat. 

    

6. Tinerii sunt devotați.     

7. Tinerii adaugă valoare comunității lor.     

8. Noi, tinerii, ne dorim o societate mai 
bună. 

    

9. Tinerii sunt preocupați de viitorul lor.     

10. Tinerilor le pasă de ceilalți.     

11. Tinerii pot fi modele pentru tinerele 
generații. 

    

12. Tinerii se comportă în conformitate cu 
valorile creștine. 

    

13. Doar prin educația formală (oficială) se 
dobândesc abilitățile și cunoștințele cheie 
pentru viitor. 

    

14. Este posibil să dobândiți cunoștințe și 
experiențe relevante pentru viitor prin 
participarea la activități culturale, 
sportive, religioase etc. 

    

15. Voluntariatul contribuie la o societate mai 
bună. 
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16. A fi voluntar presupune a te oferi altora, 
dar și să primești învățări valoroase. 

    

17. Ar fi interesant dacă un număr mai mare 
de tineri ar fi implicați în activități de 
voluntariat. 

    

 

 

Chestionar de opinii, atitudini si valori 2 

 

 

 
PARTEA III Evaluează de la 1 la 10, de la cel mai mic la cel mai mare, importanța 

următoarelor aspecte ale vieții pentru tine. 

 

1. Efortul la munca.      ………………….. 

2. Capacitatea de a se bucura.     …………………. 

3. Toleranță și respect față de ceilalți.    ………………… 

4. Simțul răspunderii.      …………………. 

5. Grijă față de aspectul tău fizic.    ………………… 

6. Grijă față de aspectul tău fizic.    ………………… 

7. Solidaritate.       ………………… 

8. Independență, autonomie.               ………………… 

9. Bune maniere.       ………………… 

10. Onestitate, loialitate.      ………………… 

11. Curiozitate.       ………………… 

12. Ascultare.       ………………… 

13. Imaginații, creativitate.     …………………. 

14. Interes pentru probleme de natură socială sau politică. …………………. 

15. Abilitatea de a gestiona banii, economiile.   ………………… 

16. Curaj, capacitatea de a-și asuma riscuri.   ………………… 

17. Credință religioasă.      ………………… 

18. Determinare și perseverență.     ………………… 

19. Conducere.       ………………… 

20. Senzație motivată.      ………………… 

21. Sentimentul că fac parte dintr-o comunitate.   …………………. 

 

   

Chestionar de opinii, atitudini si valori 3 
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PARTEA IV: Pentru a termina, ordonați de la 1 la 9 (numărul 1 fiind cel cu cea mai mare 

valoare pentru dvs. și al 9-lea cea mai mică) următoarele valori: 

  

 Valori Pozitie (1-9) 

1. Dragoste  

2. Fericire  

3. Pace  

4. Răbdare  

5. Amabilitate  

6. Bunătate  

7. Fidelitate  

8. Blândețe  

9. Autocontrol  

  

 

 

 

Vă mulțumim foarte mult pentru participare, 

părerea dumneavoastră este foarte importantă! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestionar de opinii, atitudini si valori 4 
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Anexa B 

SCENARIU DE INTERVIU PENTRU FOCUS GRUP 

„Învățare pentru viață, învățare pentru TINE: chestionar de 

opinii, atitudini și valori în tineret” 
 

 

 

Toți participanții sunt bineveniți, se colectează consimțământurile informate semnate, se rezolvă 

orice îndoieli și se solicită permisiunea pentru a începe înregistrarea. 

 

Înregistrarea audio începe. 

 

Bună dimineața/ ziua,  

 

Ne-am întâlnit la (data și ora) în sala (adăugă) (locului) (Oraș, Țară), pentru a realiza focus-

grupul pe sondajul privind opiniile, atitudinile și valorile tinerilor, ca parte a Proiectului European 

Mobile Program for Youth Learners - MoPYL (Erasmus + Ref: KA220- YOU-928B0D9F), care 

își propune să dezvolte un nou program de educație non-formală, inovator, adaptabil și eficient 

pentru tinerii studenți pentru a-și dezvolta abilitățile de conducere, responsabilitatea, auto-

autonomie, motivația și sentimentul de apartenență, precum și competențele cheie – a) 

Alfabetizare, b) Limbă, c) Personal, social și de învățare, d) Conștientizare și exprimare 

culturală.  

 

În acest sens, toți participanții au primit raportul preliminar al rezultatelor sondajului menționat în 

timp util pentru a-l analiza, nu-i așa? (răspunsuri). 

 

Din experiența dumneavoastră și intrând în subiect, sondajul evidențiază următoarele puncte pe 

care aș dori să le discutăm. 

 

Intervievatorul rezumă principalele puncte și concluziile sondajului și de acolo deschide 

dezbaterea punct cu punct (cele șapte dimensiuni prestabilite). Un accent deosebit se pune pe 

analiza cauzelor rezultatelor, precum și pe posibilele strategii de dezvoltat. 

 

 

Cercetările anterioare evidențiază că „experții subliniază faptul că tinerii educați în perioada 

pandemiei ar putea avea un handicap atunci când vine vorba de a concura pe piața muncii cu 

alți lucrători care au fost instruiți personal în etapele anterioare sau ulterior”, precum și că „o altă 

dificultate cu care se pot confrunta generațiile educate în timpul COVID-19 are de-a face cu 

efectul de socializare al școlilor. Astfel, psihologii sociali atrag atenția asupra importanței 

contactului direct între elevi pentru dezvoltarea abilităților sociale și educația în valorile 

comunitare”. 
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După doi ani de la începutul pandemiei de COVID-19, care au fost sau vor fi principalele 

dificultăți ale tinerilor în ceea ce privește încorporarea lor în viața de adult (studii, muncă, 

relații personale etc.) și participarea tinerilor în societate? 

 

Același studiu relevă din punct de vedere al obiceiurilor de petrecere a timpului liber faptul că 

tinerii au raportat că au participat, în ordine, la următoarele activități: ascultarea muzicii sau 

radioului, vizionarea TV sau seriale pe platforme, mersul în baruri sau cluburi, practicarea 

sportului, lectura, vizitele la muzee sau teatre, consumul de băuturi în parcuri și/sau zone izolate 

și, în final, colaborarea cu ONG-uri (sub 20% și într-o măsură mai mare în rândul femeilor de 

peste 20 de ani). 

 

Ce fel de strategii ar putea fi luate în considerare pentru a promova voluntariatul în 

rândul tinerilor? 

 

În concluzie, și având în vedere că scopul proiectului este conceperea unui curriculum de 

educație non-formală care să favorizeze formarea tinerilor în conformitate cu cele nouă valori 

creștine de referință, dintre toate cele comentate până acum, ce ne putem integra in acest 

rezumat? 

 

Toate propunerile sunt adunate sub formă de concluzii, punct cu punct. 

 

Mulțumim tuturor pentru participare. Vă vom ține la curent cu evoluția proiectului. Și în acest fel, 

dacă nimeni nu are altceva de adăugat, încheiem sesiunea la (ora). 
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Anexa C - Șablon de focus grupuri. 
Programul mobil pentru tinerii care învață - MoPYL (ERASMUS + REF: KA220-YOU-928BOD9F) 

ȚARA  

DATA ȘI LOCAȚIA  

TIMPUL DE 
ÎNCEPERE 

 TIMPUL DE 
ÎNCHEIERE 

  

 

PROFILUL PARTICIPANTILOR 

CODUL VARSTA SEXUL 
(FEMEIE/BĂRBAT) 

CRITERII DE SELECȚIE 

    

    

    

    

    

    

 

DIMENSIUNE CONȚINUT COD 

Data generala (introducere)   

Lucruri importante în viață   

Rolul tinerilor în societate   

Valori personale   

Valorile proiectului   

Încorporarea în viața adultă   

Promovarea voluntariatului 
în rândul tinerilor 

  

Transferul în lecții de proiect   

Concluzii   

 


