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Proiectul YIPPEE își propune să introducă metodologia Povestirii Digitale (Digital Storytelling) pentru profesori și asistenți sociali ca o 
modalitate de a angaja tinerii, de a-și dezvolta managementul talentului prin consiliere de locuri de muncă și de a aborda inegalitățile 
prin creșterea gradului de conștientizare față de educația globală. În acest fel, acest proiect gravitează spre trei aplicații distincte, dar 
foarte interconectate, pentru Povestirea Digitală: pentru împuternicirea personală, consilierea pentru locuri de muncă / carieră și creș-

terea conștiinței față de problemele globale și Obiectivelor Dezvoltării Durabile (SDG).

Împuternicirea

Experiența unică pe care o oferă Povestirea Digitală este împuternicirea în sensul că creează un spațiu sigur pentru ca indivizii să re-
flecteze asupra trecutului și prezentului privindu-și viața și interacțiunile cu oamenii într-un mod critic. Actul de a crea povestiri digitale 
poate oferi tinerilor o înțelegere mai clară a modului în care evenimentele vieții formează cine sunt, iar produsele finale pot deveni 
instrumente de învățare pentru autorii înșiși. Cu alte cuvinte, poveștile digitale îi provoacă pe oameni să gândească și să reflecteze asu-
pra vieții lor în ceea ce privește imaginea socială și istorică de ansamblu. Acest lucru la rândul său permite povestitorului să înțeleagă 
și să se simtă mai încrezători în sentimentul de identitate. În acest sens, Povestirea Digitală este deosebit de important pentru tineri, 
deoarece ei se află în faza de tranziție de la copilărie la maturitate, realizându-și identitatea atât în cadrul comunității, cât și într-un 
context profund personal. 

În plus, pasul final al metodei de Povestire Digitală este de a împărtăși, de a reflecta și de a primi feedback. Ascultând povestea cuiva, 
oamenii se pot conecta unul cu altul. Persoanele pot simți impactul povestirilor lor asupra celorlalți și, în același timp, asupra lor înșiși, 
deoarece reflectă mai profund asupra cine sunt și ce doresc să devină. Astfel, procesul este la fel de important ca produsul și etapele 
pe care participantul pentru a-și crea povestea este plină de satisfacții atât în ceea ce privește dezvoltarea de sine, cât și exprimarea 
de sine.

Dincolo de stimularea imaginației și a creativității, metoda Digital Storytelling poate construi încrederea prin lustruirea anumitor abili-
tăți practice, inclusiv comunicarea, scrisul, munca în echipă și abilitățile tehnice. Deși nu este principalul obiectiv al procesului, dobân-

direa și exercitarea acestor abilități într-un cadru nonformal poate acționa ca o formă suplimentară de împuternicire.

Capitolul 1: 
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Consilierea pentru locuri de muncă

Pe lângă împuternicire, Povestirea Digitală are un potențial unic în domeniul consilierii pentru locuri de muncă și al managementului 
talentului. Funcția unui consilier pentru locuri de muncă este de a pune calificările, experiența, punctele forte și slăbiciunile unei persoa-
ne într-o perspectivă largă, luând în considerare și salariul dorit, hobby-urile personale și interesele, locația, piața muncii și posibilitățile 
educaționale. Prin consilierea și abilitățile de predare, consilierii de carieră pot sprijini în plus oamenii în a înțelege mai bine ce este 
important pentru ei personal, cum își pot planifica cariera în mod autonom sau îi pot ajuta să ia decizii dificile și să treacă prin momente 
de criză. Cu alte cuvinte, consilierea joacă un rol semnificativ în deciziile majore pe care indivizii trebuie să le ia pe parcursul întregii 
vieți. Acest lucru este aplicabil în mod specific tinerilor, deoarece aceștia sunt fie la începutul carierei profesionale, fie se află încă în 
faza pregătitoare. În acest sens, consilierea poate contribui la împuternicirea indivizilor de a-și gestiona propriile căi de carieră într-un 
mod mai sigur în contextul pieței muncii și pentru a obține un echilibru mai bun între viața personală și cea profesională.

Aici metoda Povestirii Digitale poate fi implementată, deoarece, în centrul său, metoda este despre auto-realizare prin exprimare și 
reflecție creativă. Trecând prin procesul de elaborare a povestirilor, tineri își pot identifica talentele și abilitățile unice și își pot explora 
scopurile și ambițiile de viață. În plus, oferă tinerilor platforma de a explora ceea ce consideră că este o alegere profesională viabilă și 
personală, oferindu-le mai mult control asupra viitorului lor. În acest sens, consilierii de locuri de muncă pot direcționa aceste informații 
către conectarea persoanei la un loc de muncă / carieră adecvată. Pentru tinerii care participă la atelierul românesc, aceasta este o 
trăsătură importantă, deoarece acestea provin din medii diverse cu provocări și dezavantaje. Procesul de consiliere pentru locuri de 

muncă este util pentru a-și realiza abilitățile și potențialul.

Obiectivele dezvoltării durabile

În final, acest proiect pune accentul pe legătura dintre metodologia Povestirii Digitale și conștientizarea tinerilor asupra problemelor 
globale (inclusiv Obiectivele Dezvoltării Durabile ale Națiunilor Unite). În timp ce, la prima vedere, cei doi pot părea independenți, 
Povestirea Digitală are o modalitate profundă de a afecta percepția oamenilor asupra lumii din jurul lor. Pentru tineri, acest lucru este 
un mijloc deosebit de important de a aduce chestiuni mari și îndepărtate aproape de casă. După cum explică ONU în sine, viitorul lumii 
aparține tinerilor de astăzi, care până în 2030 vor ajunge la maturitate pentru a asista la culminarea SDG-urilor. Prin urmare, este crucial 
să se implice în procesul de punere în aplicare și de luare a deciziilor a acestor obiective. 

În esența sa, Povestirea Digitală invocă imaginația și auto-exprimarea. Procedând astfel, procesul oferă o platformă pentru schimbarea 
socială, deoarece schimbarea se poate întâmpla numai atunci când oamenii se gândesc la noi modalități de a vedea și de a imagina 
lumea. În plus, crearea personală a unei povestiri și natura socială a împărtășirii ei provoacă un sentiment de construire a comunității 
care este combinat cu o experiență autentică de învățare. Din acest motiv, metoda Povestirea Digitală este atât de potrivită pentru 
lărgirea orizontului tinerilor și pentru sporirea gradului lor de conștientizare față de anumite evoluții globale. Îi încurajează pe oameni 
să privească dincolo de împrejurimile lor imediate, permițându-le simultan să își exprime interesele și constatările într-un mod profund 
personal. 

În special, acest proiect se concentrează pe șase SDG-uri specifice care sunt relevante pentru tineri:

• SDG 1 vizează să pună capăt tuturor sărăciei de pretutindeni; acest lucru este semnificativ, deoarece 
sărăcia afectează în mod disproporționat tinerii, care sunt mai vulnerabili și pot fi printre cei săraci care 
muncesc. 

• SDG 4 este preocupat de asigurarea unei educații incluzive, echitabile și de înaltă calitate, pentru care 
tinerii sunt subiectul principal. Asigurarea accesului egal la instrumentele de angajare și îmbogățire este 
esențială pentru tinerii care intră în societate ca membri ai forței de muncă. 

• SDG 8 promovează o economie durabilă cu creștere economică și muncă decentă pentru toți. Aceasta 
include reducerea proporției persoanelor care nu sunt angajate, în educație sau formare profesională 
(NEET), corelarea formării cu cererile de muncă și extinderea accesului la finanțare și servicii de împrumut, 
toate aspectele relevante în rândul tinerilor care sunt deosebit de vulnerabili în ceea ce privește ocuparea 
forței de muncă și securitatea salariilor.

Capitolul 1



9

• SDG 10 se concentrează asupra reducerii inegalităților economice, sociale și de mediu între țări. Pe măsură 
ce inegalitatea veniturilor crește între națiunile “dezvoltate” și “în curs de dezvoltare”, aceasta sporește 
disparitățile sociale și de mediu care pun în pericol creșterea și dezvoltarea pe termen lung. 

• SDG 11 își propune să creeze orașe care sunt sigure și durabile. În fața urbanizării rapide, tinerii sunt 
supuși exploatării, traficului și sărăciei urbane, ceea ce duce și la riscuri pentru sănătate și siguranță. Din 
acest motiv, este important să se planifice o locuință urbană care este lipsită de poluare și este sigură și 
incluzivă. 

În cele din urmă, SDG 16 promovează pacea și justiția pentru un viitor stabil. Mai exact, urmărește să reducă conflictul violent și să 
dezvolte instituții care să ofere acces egal la justiție, precum și să încurajeze participarea politică și civică în societate. Fără pace și ca-
pacitatea fundamentală de a ne ocupa de viața noastră, este imposibil să afectează societatea. Ca atare, acestea sunt aspecte cruciale 
de promovat, deoarece acestea reprezintă instrumentele cu care tinerii pot forma un viitor mai bun.

În concluzie, proiectul YIPPEE se concentrează pe trei aplicații distincte ale metodologiei Povestirii Digitale. În primul rând, urmărește 
să stimuleze tineretul prin încurajarea creativității și a exprimării de sine prin procesul de creare și partajare a unei povestiri digitale. 
În plus, încurajează încrederea și înțelegerea de sine care pot fi aplicate în stabilirea consilierii de locuri de muncă, deoarece tinerii pot 
avea un sentiment mai bun despre ceea ce sunt capabili și ce doresc în carieră. În cele din urmă, Povestirea Digitală este folosit pentru a 
încuraja explorarea într-un context mai larg și mai global. Oferă tinerilor ocazia de a face față diferitelor probleme cu care se confruntă 
lumea și de a înțelege relevanța inițiativelor, cum ar fi SDG-urile, care afectează profund viitorul lor. În acest sens, Povestirea Digitală 

acționează ca o platformă pentru inspirație și acțiune.

Scopuri și obiective
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Obiectivele 
pedagogice ale 
mobilității

Capitolul 2: 

Tineretul în dezvoltarea globală -  
Educație, ocuparea forței de muncă și 
participarea civică

Există mai mulți tineri în lume decât oricând. În prezent, 1,8 miliarde de peroane din populația globală are vârsta cuprinsă 
între 15 și 29 de ani. Cu toate acestea, în timp ce proporția tinerilor din Africa crește rapid, în Europa, aceasta este în 
declin. O treime din populația UE28 era sub 30 în 2014, însă este o rată scăzută care se așteaptă să continue. Într-adevăr, 
până în 2004, în Europa numărul persoanelor în vârstă (în vârstă de 65 de ani sau mai mult), era egal cu numărul copiilor, 
crescând povara asupra tinerilor atunci când aceștia încep să lucreze fiindcă ei lucrează pentru a menține sistemele 
de sănătate și de bunăstare a tinerilor și a vârstnicilor. În contrast, se preconizează că populația tinerilor din Africa (și, 
în special, din Benin) va crește cu 42% până în 2030, generând atât oportunități, cât și amenințări la adresa dezvoltării. 

Tinerii pot fi agenți ai schimbării pentru dezvoltarea globală, în special în ceea ce privește atingerea obiectivelor 
de dezvoltare durabilă. Acesta este unul dintre motivele pentru care problemele legate de tineret sunt în prezent o 
prioritate globală, după cum demonstrează crearea Trimisului Secretarului General al ONU pentru tineret în 2013 și 
lansarea în 2006 a Cartei Africane a Tineretului, care subliniază importanța educației și a dezvoltării competențelor 
pentru îmbunătățirea mijloacelor de trai ale tinerilor.1 Cu toate acestea, rolul tinerilor ca forță de dezvoltare globală este 
subminat de problemele inegalității și șomajului. Femeile tinere, de exemplu, sunt, în general, mult mai puțin probabil 
să se bucure de acces la educație, servicii de sănătate, servicii financiare și tehnologie digitală decât bărbații tineri;2 iar 

1 UN Economic Commission for Africa & UN Programme on Youth, 2010. Regional Overview: Youth in Africa. https://social.
un.org/youthyear/docs/Regional%20Overview%20Youth%20in%20Africa.pdf.

2 The Commonwealth, 21 October 2016. State of the World’s Youth Population: New Index Underscores Urgent Need to Invest in 

Capitolul 2
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tinerii din toate părțile lumii sunt de două ori mai susceptibili de a fi șomeri.3 Este vital ca tinerii să obțină educația și 
abilitățile necesare pentru a contribui la o economie productivă și pentru a avea acces la piața muncii.4

În Africa, sistemele educaționale se luptă, de asemenea, să țină pasul. Acest deficit educațional afectează în special 
tinerii marginalizați, inclusiv fetele și tinerii cu dizabilități. În timp ce paritatea dintre femei și bărbați a atins nivelul 
de învățământ primar în multe țări africane, persistă o disparitate, în special la nivel terțiar. Un raport recent al ONU a 
arătat că “dacă tinerilor [în țările cu o creștere rapidă a numărului de tineri] li se oferă suficientă educație, formare și 
locuri de muncă, atunci creșterea numărului acestora ar putea fi benefică pentru dezvoltare. Dacă în schimb sunt șomeri 
sau sub-angajați în agricultura de subzistență, creșterea numărului de tineri va constitui o provocare pentru realizarea 
dezvoltării durabile și ar putea duce la o destabilizare socială sau politică.”5

Pe lângă lipsa accesului la educație și ocuparea forței de muncă, de tinerii din întreaga lume este în declin, reflectând 
frustrarea în creștere și aspirațiile nesatisfăcute; totuși, participarea civică prin activismul digital, protestele și 
voluntariatul este în creștere, deși mai mult în Europa decât în Africa Subsahariană.6 Majoritatea țărilor din lume dispun 
de politici și de ministere pentru tineret și în ultimii ani s-au depus eforturi pentru implicarea tinerilor în formularea 
politicilor în Africa, prin intermediul organizațiilor de tineret, al consiliilor de tineret și al parlamentelor de tineret, dar 
acestea sunt, de obicei, evenimente cu caracter unic și nu aduc schimbări susținute.7

Young. http://thecommonwealth.org/media/news/state-worlds-youth-population-new-index-underscores-urgent-need-invest-
young.

3 Commonwealth Secretariat, 2016.Global Youth Development Index and Report 2016.

4 UN Department of Economic and Social Affairs, 2015.Youth Population Trends and Sustainable Development.

5  Ibid.

6 The Commonwealth, 2016.

7 UN Economic Commission for Africa & UN Programme on Youth, 2010. Regional Overview: Youth in Africa.

Obiectivele pedagogice ale mobilității
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Analiza țărilor partenere din proiectul 
YIPPEE

BENIN

În 2016, Benin a fost clasat pe locul 173 din 183 de țări pe Indexul Global de Dezvol-
tare, o scădere de la 123 din 2013.8În pofida investițiilor semnificative în educație în 
ultimii ani care au condus la creșterea numărului de copii înscriși în clase primare, 
rata de alfabetizare este de 52,5%. 9În plus, 28,8% din tinerii cu vârste cuprinse între 
15 și 29 ani din Benin nu au fost niciodată la școală, în principal din cauza refuzului 
parental (36,8%) și a motivelor economice (33,6%).10 De două ori mai multe femei 
tinere ca bărbații nu au studii,11iar tinerii din mediul rural sunt mai predispuși să 
renunțe la școală.12Ca urmare, mulți tineri nu dispun de pregătirea și abilitățile ne-

cesare pentru piața muncii.13Majoritatea (83,8%) tinerilor angajați sunt sub-calificați pentru munca pe care o desfășoară. 
Învățământul terțiar nu garantează o tranziție rapidă. Ratele șomajului sunt deosebit de ridicate (39,3%) în rândul tine-
rilor care au absolvit învățământul terțiar.14 Durata șomajului în rândul tinerilor este lungă în Benin: 42,7% dintre șomeri 
petrec mai mult de un an în căutarea unui loc de muncă. Șomajul de lungă durată este deosebit de comun în rândul 
tinerilor femei care lucrează. Angajarea tinerilor în Benin este în principal în servicii (58,8% din tinerii angajați) și în 
agricultură (28,8%). Industria ocupă doar 12,4% dintre tineri, deși acest procent este mai mare decât majoritatea țărilor 
din regiune. Majoritatea oamenilor din Benin lucrează în sectorul informal. Rata informală de ocupare a tinerilor este de 
89,7% în Benin; 90.5% din locurile de muncă ale femeilor tinere și 88.7% din locurile de muncă pentru tinerii bărbați sunt 
în sectorul informal.15

Un raport al USAID a constatat că programele de formare profesională oferă tinerilor în afara școlii cea mai accesibilă 
opțiune pentru dobândirea abilităților de a intra pe piața muncii.16Pentru tinerii care au o diplomă de școală primară 
(CEP) sau mai sus există diferite opțiuni pentru pregătirea profesională, dar pentru alții, oportunitățile de formare pro-
fesională rămân foarte puține. O posibilitate pentru tinerii cu educație mai redusă este certificatul de competențe pro-
fesionale (CQP) și certificatul de calificare profesională (CQM), dar mulți dintre ei nu pot să profite de acestea din cauza 
costurilor sau lipsei de alfabetizare în limba franceză. Raportul concluzionează că “alte servicii de sprijin necesare pent-
ru a aplica formare, cum ar fi coaching-ul, îndrumarea și accesul la credite sunt slabe sau inexistente în ofertele actuale 
de formare profesională”. 

8 Youth Policy Press & Youth Policy Labs, 2014.Benin | Factsheet. http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/benin/

9  Ibid.

10 International Labour Office, 2015.ETVA Rapport deSynthese: Benin. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/
documents/publication/wcms_429068.pdf.

11  Ibid.

12 USAID, 2011.

13  Ibid.

14 International Labour Office, 2015.

15  Ibid.

16 USAID, 2011.
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Clasamentul participării civice și politice a tineretului din Benin este puțin peste media țării la 158 și respectiv 119.17Gu-
vernul are un Minister al Tineretului, Sportului și Recreerii, care susține activitățile de participare civică a tinerilor și 
înființarea de centre de tineret și există, de asemenea, un Minister al Microfinanțării, al tineretului și al ocupării forței de 
muncă, care este responsabil de activitățile de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor.18Cu toate acestea, a existat 
o critică a lipsei de coordonare în cadrul diferitelor departamente legate de tineret și că resursele s-au răspândit prea 
slab.19Există, de asemenea, multe ONG-uri și donatori internaționali care susțin diferite programe de tineret în Benin, dar 
acest lucru contribuie la abordări non-corelate.20

UNGARIA

Tineretul din Ungaria formează aproximativ 19% din populația națiunii, care este o 
proporție ridicată de standardele europene.21Educația în Ungaria este foarte apreci-
ată, după cum reiese din rata de alfabetizare de 98,84% și rata netă de înscriere în 
învățământul secundar de 92,17%.22În ceea ce privește învățământul terțiar, Ungaria 
a înregistrat o creștere de zece ani în ceea ce privește înscrierea, cu peste 28% dintre 
persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani, care au absolvit universitatea în 
2013.23În ciuda nivelului ridicat al educației, în 2012 Ungaria a întâmpinat dificultăți 
în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor (aproape 20%)24și determină aproxima-

tiv 500 000 de maghiari să părăsească țara.25De atunci, însă, rata șomajului în rândul tinerilor a scăzut constant, iar în 
noiembrie 2017, cifra a fost de 9,1%, cea mai scăzută în mai mult de un deceniu.26Indiferent de cifre, anchetele multiple 
indică faptul că o mare parte din tinerii maghiari consideră că părăsească țara fie pentru muncă, fie pentru studii.27Biroul 
Central de Statistică al Ungariei (KSH) estimează că peste 370.000 de cetățeni vor emigra în următorii câțiva ani.28Unga-
ria este expusă riscului de a pierde aproape 4% din populația totală a națiunii din cauza migrației.29

17 Commonwealth Secretariat, 2016.

18 Youth Policy Press & Youth Policy Labs, 2014.Benin | Factsheet.

19 USAID, 2011.

20  Ibid.

21 Krzaklewska, Ewa, 2013. Visegrad Youth: Comparative Review of the Situation of Young People in the V4 Countries.

22 Youth Policy Press & Youth Policy Labs, 2014.Hungary | Factsheet. http://www.youthpolicy.org/pdfs/factsheets/hungary.pdf.

23 Krzaklewska, p.13.

24 Statistical Office of the European Communities (Eurostat), 2018. EUROSTAT: EU Youth Strategy. http://appsso.eurostat.
ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_empl_090&lang=en.

25  Hungarian Spectrum, 02 July 2015. The Growing Hungarian Emigration. http://hungarianspectrum.org/2015/07/02/the-
growing-hungarian-emigration/.

26 EUROSTAT, 2018.

27 Béni, Alexandra, 20 July 2017. 1/3 of Hungarian youth would leave the country. Daily News Hungary.  https://
dailynewshungary.com/13-hungarian-youth-leave-country/.

28 Adam, Christopher, 20 May 2017. More than 370,000 Hungarians would leave Hungary to become migrants. Hungarian Free 
Press. http://hungarianfreepress.com/2017/05/20/more-than-370000-hungarians-would-leave-hungary-to-become-migrants/.

29  Ibid.
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În paralel cu aceasta este rata relativ scăzută de participare civică și politică a tinerilor. În 2011, doar 17% dintre tinerii 
maghiari au fost implicați în activități de voluntariat în comparație cu media UE de 24%.30În mod similar, participarea 
politică pare a fi destul de scăzută în rândul tinerilor, încrederea în instituțiile publice rămânând slabă, pe măsură ce 
tinerii se simt lipsiți de drepturi.3144% dintre respondenții sondajului nu au fost interesați deloc de politică, în timp ce alți 
20% au spus că sunt “abia interesați.”32Eurobarometrul a găsit rezultate similare în 2017, 36% dintre tineri nu au votat în 
alegerile locale, regionale sau naționale depășind media UE28 de 15%. 33

Tinerii romi, tinerii în situație de risc și persoanele cu handicap se confruntă cu anumite provocări în societatea maghiară. 
În timp ce cifrele oficiale numără romii la aproximativ 3% din populația totală, majoritatea cercetătorilor estimează că 
acest număr este mai aproape de 10%.34În ciuda faptului că sunt minoritari, între 20% și 25% dintre toți copiii maghiari 
sub vârsta de cinci ani sunt de origine romă, ceea ce înseamnă că în câteva decenii vor cuprinde o parte semnificativă 
a tineretului maghiar.35Părăsirea timpurie a școlii reprezintă o problemă majoră în rândul tinerilor romi, până la 55% 
dintre persoanele sub 16 ani care abandonează școala, în comparație cu 32% pentru indivizii non-romi.36Recensământul 
guvernului din 2011 arată că mai puțin de 11% din toți romii din Ungaria au absolvit liceul.37Acest decalaj în educație 
între romi și non-romi se reflectă în rata ocupării forței de muncă. Studiul privind romii din 2014 a constatat că 37% dintre 
respondenții de etnie romă cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani nu au fost angajați, educați sau instruiți (NEET), în timp 
ce aceeași cifră a fost de 25% pentru non-romi.38Tinerii cu dizabilități se confruntă, de asemenea, cu dificultăți pe piața 
muncii: rata de ocupare a forței de muncă pentru bărbații cu dizabilități în Ungaria a fost de 35,5% în 2016, față de media 
UE de 52,3%.39Datele arată o diferență similară pentru femeile cu handicap. Persoanele cu handicap între 16 și 24 de ani 
au avut cea mai mică rată de angajare a oricărui alt grup de vârstă la 14,2%, comparativ cu persoanele cu handicap în 
vârstă de 35-44 de ani, la 54,6%.40

30 Krzaklewska, p.22.

31 Béni, 2017.

32  Ibid.

33 Special Eurobarometer 455, 2017.

34 Adam, Christopher, 09 April 2015. Hungary’s demographic revolution? Roma youth comprise a third of all students in eastern 
Hungarian counties. Hungarian Free Press. http://hungarianfreepress.com/2015/04/09/hungarys-demographic-revolution-
roma-youth-comprise-a-third-of-all-students-in-eastern-hungarian-counties/.

35  Ibid.

36 Jarvis, Sarah, 11 July 2016. High drop-out rate is a vicious cycle for the Roma. Cronkite News - Arizona PBS. https://
cronkitenews.azpbs.org/buffett/hungary/roma-education/.

37 Christopher, 2015.

38 European Union Agency for Fundamental Rights, 2014.Poverty and Employment: the Situation of Roma in 11 EU Member 
States. http://fra.europa.eu/en/publication/2014/poverty-and-employment-situation-roma-11-eu-member-states.

39 Academic Network of European Disability Experts. 2017. European Semester 2016/2017 Country Fiche on Disability Hungary. 
http://www.disability-europe.net/country/hungary.

40  Ibid.
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ITALIA

Datele arată o diferență similară pentru femeile cu handicap. Persoanele cu handi-
cap între 16 și 24 de ani au avut cea mai mică rată de angajare a oricărui alt grup de 
vârstă la 14,2%, comparativ cu persoanele cu handicap în vârstă de 35-44 de ani, la 
54,6%.41În ciuda faptului că numărul de băieți care au renunțat la studiile timpurii a 
scăzut mai mult de jumătate în ultimii 23 de ani (scăzând de la 38% în 1992 la 15% în 
2015), Italia rămâne în urmă în comparație cu alte țări din Uniunea Europeană și se 
află pe locul al patrulea în clasamentul țărilor pentru persoanele care abandonează 
timpuriu școala. Mai mult de o treime din persoanele în vârstă de 15 ani care trăiesc 
în 20% dintre cele mai defavorizate familii nu ating nivelurile minime de compe-

tențe în matematică și lectură, comparativ cu mai puțin de 10% dintre cei în vârstă de 15 ani care trăiesc în familii cu 
niveluri mai ridicate de socio-economice și culturale. Italia este pe locul 23 din 35 de țări ale OCDE în clasificarea celor 
cu nivel scăzut de performanță în matematică și lectură.42

Italia se confruntă și cu probleme grave legate de șomajul în rândul tinerilor. În iulie 2017, ISTAT a raportat că, în pofida 
unei imagini globale a ocupării forței de muncă extinse, rata șomajului în rândul tinerilor este în creștere: în iulie sa situat 
la 35,5%, în creștere cu 0,3% față de luna iunie.43Aceasta este a treia rată înaltă în Europa și peste dublul mediei UE.44

Participarea la activități culturale și recreative este, de asemenea, un indicator important al privării. Procentul copiilor și 
adolescenților cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani care nu au practicat în mod continuu sport nu au folosit zilnic internetul, 
nu au mers la teatru sau la concerte, nu au vizitat muzee sau situri arheologice și nu au citit este foarte mare (15%) printre 
cei care trăiesc în familii cu resurse financiare limitate.45

41 Save the Children, 2017. Defeating Educational Poverty in Europe.

42 Ibid.

43 Istituto nazionale di statistica (Istat), 2017. https://www.istat.it.

44 Statista, 2018.Youth Unemployment Rate in EU Member States as of January 2018 (Seasonally Adjusted). https://www.statista.
com/statistics/266228/youth-unemployment-rate-in-eu-countries/.

45  Save the Children, 2017.
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ROMÂNIA

Tinerii din România se confruntă cu o serie de provocări. Un raport a constatat că 
49,1% dintre copiii din România erau în riscul sărăciei și excluziunii sociale în 2011 
(mai mare decât rata pentru întreaga populație, care era de 40,3%).46 Rata șomaju-
lui în rândul tinerilor în România este în prezent de 16,8%, exact peste media UE 
de 16,1%.47Nivelurile șomajului și abandonului școlar sunt mai mari în mediul rural: 
aproape 20% dintre cei cu vârste între 16-19 ani din mediul rural au renunțat la în-
vățământul secundar superior.48

Grupurile marginalizate se confruntă cu anumite bariere în educație și ocuparea forței de muncă în România. Conform 
Raportului pentru Drepturile Omului din 2016 privind România, există “o discriminare sistematică a societății împotriva 
romilor”, care a afectat accesul la educație, locuință, îngrijire medicală și ocuparea forței de muncă adecvate.49Discri-
minarea de către profesori și alți studenți împiedică copiii romi să-și finalizeze studiile și segregarea studenților romi 
continuă, în ciuda unei interdicții de către Ministerul Educației. De asemenea, femeile se confruntă cu discriminări în 
domeniul educației și al ocupării forței de muncă și sunt suprareprezentate în locurile de muncă cu venituri mai mici 
decalajul salarial dintre bărbați și femei a fost de 10% în 2014. 

Discriminarea față de persoanele cu handicap este, de asemenea, o problemă în ceea ce privește ocuparea forței de 
muncă, educația și accesul la servicii. Copiii cu dizabilități se confruntă cu discriminare în școală din cauza lipsei de 
formare adecvată a cadrelor didactice privind incluziunea și a lipsei de investiții în accesarea școlilor. Aproximativ 40% 
din cei 70.000 de copii înregistrați cu dizabilități nu sunt înscriși la școală. Persoanele identificate LGBTI se confruntă, 
de asemenea, cu discriminarea în domeniul educației și ocupării forței de muncă. ONG-ul ACCEPT a raportat că 28 din 
106 solicitări de consiliere s-au bazat pe discriminare în ceea ce privește angajarea sau educația pe motive de orientare 
sexuală sau discurs de ură împotriva persoanelor LGBTI și organizația a primit rapoarte privind opt cazuri de discriminare 
la locul de muncă împotriva persoanelor LGBTI. 

Există o serie de inițiative recente în România în vederea promovării participării civice a tinerilor: guvernul a înființat 
Ministerul Tineretului și Sportului în 2013, iar Direcția pentru Programe și Proiecte Tineret lucrează cu actori de tineret 
pentru a organiza, implementa și monitoriza politicile guvernamentale. Aceasta include un departament pentru tabere 
și recreere, care coordonează activitățile centrelor de agrement și turismul pentru tineri și un departament de programe 
și activități pentru elevi, care promovează participarea studenților la activități culturale și civice și are drept scop com-
baterea marginalizării studenților.50

46 Youth Policy Press & Youth Policy Labs, 2014.Romania | Factsheet. http://www.youthpolicy.org/pdfs/factsheets/romania.pdf

47 Statista, 2018.

48 Youth Policy Press & Youth Policy Labs, 2014.Romania | Factsheet.

49 United States Department of State – Bureau of Democracy, Human Rights and Law, 2016.Romania 2016 Human Rights Report. 
https://www.state.gov/documents/organization/265676.pdf. All data in this paragraph comes from this report.

50 Youth Policy Press & Youth Policy Labs, 2014.Romania | Factsheet.
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REGATUL UNIT

În ultimele decenii a existat o creștere accentuată a numărului de tineri înscriși în 
învățământul terțiar din Marea Britanie, cifra fiind în prezent de 49%.51Deși tinerii din 
medii dezavantajate au acum mai multe șanse să participe la universitate decât ori-
când,52există încă o diferență în ceea ce privește realizările educaționale dintre cei 
din familiile mai sărace și anumite minorități etnice.53Tineri din Pakistan, din Caraibe 
(de origine Africană), Călători, Țigani și Romi ating un nivel inferior mediei națio-
nale în educație.�Numărul tinerilor care nu au studii, angajări sau formare (NEET) 
a crescut, de asemenea, în ultimii ani, determinând guvernul să crească vârsta de 
participare la 17 ani în 2013 și 18 în 2015. Tinerii se confruntă cu o serie de obstacole 

în calea participării, atât practice, cât și atitudine, inclusiv probleme legate de asigurarea îngrijirii copiilor și sprijin finan-
ciar în timpul învățării. Mulți tineri NEET au avut experiențe slabe de educație anterioară și s-au luptat pentru a vedea 
beneficiile educației.54

O rată ridicată a șomajului în rândul tinerilor a fost descrisă drept “aspect structural pe termen lung” al economiei brita-
nice.55Șomajul în rândul tinerilor este în prezent de 12,4%.5640% dintre toți șomerii din Marea Britanie sunt sub vârsta de 
25 de ani, iar tinerii sunt de obicei recrutați în locuri de muncă cu un nivel scăzut de salarizare, cu un nivel scăzut de califi-
care, unde căile de progres sunt neclare.57Tinerii din zonele rurale se confruntă cu bariere deosebite în ceea ce privește 
accesul la transport, consiliere în carieră, sprijin pentru angajare și formare și sunt mai predispuși la muncă slab plătită, 
locuri de muncă nesigure sau în întreprinderi mai mici, cu șanse mai mici de progres.58Persoanele cu dizabilități sunt mai 
mult de două ori mai susceptibili de a fi șomeri ca persoane fără dizabilități, cu o pondere a persoanelor cu handicap în 
vârstă de muncă care trăiesc în sărăcie (cu 28%) mai mari decât persoanele cu dizabilități (18%).59Comunitățile BAME 
(negru, asiatic și minoritar etnic) sunt, de asemenea, mult mai probabil să fie șomere și să trăiască în sărăcie. Cifrele din 
martie 2015 au arătat că proporția copiilor de 16-24 de ani din comunitățile BAME care au fost șomeri de peste un an a 
crescut cu aproape 50%, în timp ce pentru tinerii albi a scăzut cu 2%.60

51 Department for Education, 2017.Participation Rates in Higher Education: Academic Years 2006/2007-2015/16 (Provisional). 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/648165/HEIPR_PUBLICATION_2015-16.pdf

52 Universities UK, 2018.Higher Education in Numbers.http://www.universitiesuk.ac.uk/facts-and-stats/Pages/higher-education-
data.aspx

53 Russell Group, 2015. Opening Doors: Understanding and Overcoming the Barriers to University Access. http://russellgroup.
ac.uk/media/5034/opening-doors-understanding-and-overcoming-the-barriers-to-university-access.pdf. 

54 Runnymede Trust, June 2012. Briefing on Ethnicity and Educational Attainment. https://www.runnymedetrust.org/uploads/
Parliamentary%20briefings/EducationWHdebateJune2012.pdf

55 Department for Business, Innovation and Skills, February 2013. BIS Research Paper 87: Motivation and Barriers to Learning 
for Young People not in Education, Employment or Training. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/70141/bis-13-548-motivation-and-barriers-to-learning-for-young-people-not-in-education-employment-
or-training.pdf

56 UK Commission for Employment and Skills, 2015.Catch 16-24: Youth Employment Challenge. https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/404997/15.02.18._Youth_report_V17.pdf

57 Statista, 2018.

58 UK Commission for Employment and Skills, 2015.

59 Commission for Rural Communities, July 2012. Barriers to Education, Employment and Training for Young People in Rural 
Areas. http://dera.ioe.ac.uk/15199/1/Barriers-to-education-employment-and-training-for-young-people-in-rural-areas.pdf.

60 Scope, 2018.Disability Facts and Figures. https://www.scope.org.uk/media/disability-facts-figures. 
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Imaginea implicării civice și politice a tinerilor în Marea Britanie este amestecată. În mod evident, natura participării ci-
vice sa schimbat, nu a scăzut în ultimii ani, deoarece oamenii s-au alăturat noilor mișcări sociale, ONG-urilor și grupurilor 
de presiune.61Numărul tinerilor care au participat la alegeri a scăzut semnificativ la începutul mileniului, reflectând ceea 
ce educatorul David Kerr a descris ca un “deficit democratic” mai larg în societatea britanică. Doar 39% dintre persoanele 
eligibile în vârstă de 18-24 ani au votat în alegerile din 2001 și 37% în alegerile din 2005.62Acest număr a crescut la 44% 
în 2010, în timp ce scădea totuși sub media națională de 65% (Henn and Foard, 2011: 2). Cu toate acestea, votul pentru 
tineret a ajuns la 66,4% în alegerile generale din 2017 și a contribuit la reducerea substanțială a majorității guvernului în 
urma Referendumului UE din 2016,63în care 75% dintre alegătorii cu vârste între 18 și 24 au votat împotriva Brexit-ului..64

Povestirea Digitală pentru tineri în 
dezvoltare – Sporirea oportunităților  
pentru educație, ocuparea forței de muncă  
și participarea cetățenilor

Scopul acestui proiect a fost de a viza tinerii din medii mai defavorizate care nu aveau alte oportunități de a participa la 
astfel de formări educaționale. Formarea YIPPEE a prezentat o șansă rară și valoroasă pentru aceștia să se întâlnească 
și să lucreze cu tineri din diferite părți ale lumii. Activitatea interculturală, cum ar fi aceasta, poate îmbunătăți viața ti-
nerilor prin dezvoltarea de noi competențe, prin împărtășirea experiențelor și prin deconstruirea stereotipurilor. Poate 
crește capacitatea de angajare, implicarea în viața socială și culturală și conștientizarea problemelor sociale și politice 
contemporane. Lucrul într-un context internațional sporește posibilitatea ca tinerii să-și deschidă mintea, să-și schimbe 
atitudinea, să devină mai conștienți de abilitățile lor și să stimuleze participarea activă.

Metodologia Povestirii Digitale pe care am folosit-o presupunea implicarea activă a tinerilor pentru a lucra împreună 
pentru a realiza obiectivele generale ale proiectului. De asemenea, au fost promovate diferite competențe (tehnice, 
comunicative, sociale, narative etc.) care contribuie la creșterea capacității de angajare a tinerilor, la accesul la educație 
și formare continuă și la participarea lor civică. Chikamso Apeh a scris despre importanța angajării tinerilor prin inter-
mediul mijloacelor de informare în masă digitală și despre modul în care acestea pot contribui la abilitarea tinerilor, 
menționând:

“evoluția înregistrată în spațiul digital în ultimul deceniu a contribuit la democratizarea vocii civice, permițând celor mai 
marginalizate grupuri din societate să-și împărtășească în mod activ vocile la problemele care îi afectează, indiferent 
cât de mici sunt spațiile lor. De asemenea, a contribuit la îmbunătățirea procesului de învățare și la creșterea participării 
cetățenilor la guvernare, printre alte dezvoltări notabile. Tinerii pot să-și folosească accesul la medii sociale și spațiul 

61 Institute of Race Relations, 2018.Inequality, Housing and Employment Statistics. http://www.irr.org.uk/research/statistics/
poverty/.

62 Hilton, Matthew et al, 08 June 2010. ‘The Big Society’: civic participation and the state in modern Britain. History & Policy. 
http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/the-big-society-civic-participation-and-the-state-in-modern-britain.

63 Kerr, David, 2003. Citizenship education in England: the making of a new subject. Journal for Social Science Education 2.

64 Pasha-Robinson, Lucy, 09 June 2017. Election results: huge youth vote ‘swings election for Labour.’ The Independent. http://
www.independent.co.uk/news/uk/politics/election-results-latest-youth-vote-swings-for-labour-jeremey-corbyn-hung-
parliament-a7780966.html
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digital în general, să angajeze activ actorii și liderii în arena politică, să își amplifice vocile și să ceară drepturile lor și 
dezvoltarea durabilă.”65

Apeh adaugă că este vital ca tinerii să beneficieze de oportunități de formare în utilizarea mijloacelor media digitale 
pentru a “spori în continuare contribuția tinerilor la guvernare și dezvoltare prin spațiul digital.”66Proiectul YIPPEE 
a creat chiar o astfel de oportunitate de formare: Povestirea Digitală deschide un spațiu digital incitant pentru 
exprimarea vocii tineretului și pentru deschiderea învățării interculturale și a dialogului cu privire la prioritățile de 
dezvoltare cu care se confruntă tinerii ca cetățeni globali de astăzi. 

65 Speed, Barbara, 24 June 2016. How did different demographic groups vote in the EU referendum? New Statesman. https://
www.newstatesman.com/politics/staggers/2016/06/how-did-different-demographic-groups-vote-eu-referendum

66 Chikamso, Apeh, 31 October 2017. Empowering Youth Participation in Governance Through Digital Space.
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Vizualizarea planului și a elementelor 
proiectului

Proiectul cuprindea două cursuri de mobilitate: unul pentru lucrători de tineri care au avut loc la Budapesta, Ungaria în 
perioada 4-8 aprilie 2018 și unul pentru tinerii participanți la Baile Tusnad, România în perioada 13-20 iulie 2018. Forma-
rea din Budapesta cuprindea șapte elemente majore, fiecare fiind condus de unul dintre cei cinci parteneri. Elementele 
au fost: Team Building, Introducere în SDG, Povestirea Digitală, Consiliere pentru locuri de muncă, Cooperare și Partene-
riat, Comunicare și Acțiune și, în final, Youthpass și evaluări ale programului. 

Atelierul românesc a constat, de asemenea, din șapte elemente majore, fiecare dintre care a fost condus din nou de unul 
dintre cei cinci parteneri. Elementele au fost: team building, explorarea SDG-urilor, vizite de studiu, povestirea digitală, 
consilierea pentru locuri de muncă, pașii viitori și acțiunile locale și, în final, evaluările programului și Youthpass.

Partenerii

Anthropolis (Ungaria) este o asociație non-profit cu o perspectivă globală în educația instituțională și discursul social 
prin organizarea de campanii media, festivaluri de sensibilizare și producerea de documentare. Organizația oferă ateli-
ere și proiecte folosind metoda Povestirii Digitale pentru diverse grupuri țintă, de ex. cadre didactice, persoane cu nevoi 
speciale și profesioniști.

Melting Pro (Italia) este o organizație înființată în 2011, inspirată de înțelegerea faptului că cultura joacă un rol major în 
a contribui la o societate mai coerentă și bunăstarea oamenilor. Melting Pro are o experiență considerabilă în ceea ce 
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privește facilitarea atelierelor de formare în domeniul DST destinate diferitelor grupuri-țintă (adulți tineri, adulți, perso-
ane defavorizate, migranți, profesioniști în domeniul culturii etc.) 

Asociația de Tineri din Ardeal (ATA, România) are drept scop încurajarea implicării tinerilor în conservarea valorilor tra-
diționale, folclorice, culturale și etnice din Transilvania și promovarea acestor valori atât în România, cât și în străinătate. 
În plus, ei vizează îmbunătățirea accesului tinerilor la oportunitățile oferite la nivel național, european și internațional. 
Acest lucru se realizează prin organizarea de activități de formare profesională, socială, educațională, recreativă și pro-
fesională. 

Global Link (UK) este un centru de educație pentru dezvoltare axat pe învățarea la nivel mondial, moștenirea comunității 
și sprijinul acordat refugiaților și solicitanților de azil. Acestea oferă ateliere de lucru cu tinerii și instruiri cu adulți, în 
principal profesori, pe teme și metodologii legate de cele opt concepte cheie ale dimensiunii globale (diversitate, rezol-
varea conflictelor, cetățenia globală, interdependența, drepturile omului, justiția socială, dezvoltarea durabilă, valori și 
percepții). 

CREDI-ONG (Benin) este o organizație dedicată implementării inițiativelor originale și reproductibile pentru dezvoltarea 
locală și durabilă. Concentrată pe reconcilierea protecției mediului cu dezvoltarea socială și economică, organizația a 
promovat acvacultura integrată și agricultura rurală. În plus, încurajează schimburile interculturale dintre cooperarea la 
nivel mondial Nord și Sud, precum și cooperarea Sud-Sud.

Sarcini privind conținutul, structura și educația
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PROGRAMUL FORMĂRII DIN UNGARIA

Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3 Ziua 4 Ziua 5 Ziua 6 Ziua 7

3 aprilie 2018 4 aprilie 2018 5 aprilie 2018 6 aprilie 2018 7 aprilie 2018 8 aprilie 2018 9 aprilie 2018

8:00

SOSIRE

Mic dejun Mic dejun Mic dejun Mic dejun Mic dejun Mic dejun

9:00

Cuvinte de 
bun venit, 

Icebreaking - 
Anthropolis

Cercuri de 
poveste – 

Anthropolis

Înregistrare 
Poveștirilor 

digitale - 
Anthropolis

Prima tăiere 
a filmelor – 
Anthropolis

Pași Viitori, 
Acțiuni Locale – 

Anthropolis

Spunând la re-
vedere, ceremo-

nia Youthpass 
- Anthropolis, 

ATA

9:30

10:00 Comunicare, 
planificarea 
acțiunilor / 
campaniilor 

pentru 
schimbul de 

bune practici, 
experiențe, 
advocacy 

sau influența 
politicii - 

ATA+Melting 
Pro

10:30

11:00 Team Building– 
ATA + Melting 

Pro Crearea de 
povești proprii – 

Anthropolis

Crearea 
filmerol finale 

pentru videoclip 
- Anthropolis

11:30 Colectarea 
materialelor 

digitale, 
Storyboarding - 

Anthropolis

Cooperarea 
dintre lucrătorii 

de tineret din 
UE și din Benin 
și alți actori - 
CREDI-ONG

PLECARE

12:00 Ce este 
Youthpass - ATA

12:30
Prânz Prânz Prânz Prânz Prânz

13:00

14:00
Introducere 

în povestirea 
digitală + 

Aplicarea DST 
în lucrul cu 

munca pentru 
tineret și alte 

domenii - 
Anthropolis, 
Melting Pro, 
Global Link

Continuarea 
creației 

Povestirilor 
proprii – 

Anthropolis

Introducere 
la software-
ul de editare 
a filmului - 

Anthropolis, 
Melting Pro

Finalizarea 
editării filmelor 

– Anthropolis
Scrierea 

Youthpass-
urilor, 

evaluarea 
proprie – ATA

14:30

15:00 Consiliere 
pentru locul 
de muncă, 

Antreprenoriat 
Social, Start-
Up-uri - Open 
Space - Toți 
partenerii

15:30 Reflecția 
Youthpass - ATA

16:00 Evaluarea 
zilnică - ATA

Începerea 
editării cu 

accent pe audio 
– Anthropolis

Eveniment de 
screening – 
Anthropolis

16:30

Vizitarea 
cazurilor de 

bune practici

17:00 Cuvinte de 
întâmpinare, 

Jocuri de 
spargere a 

gheții, Nume 
jocuri - 

Anthropolis

Reflecția 
Youthpass - ATA

Reflecția 
Youthpass - ATA

Reflecția 
Youthpass - ATA

17:30 Evaluarea 
zilnică - ATA

Evaluarea 
zilnică - ATA

Evaluarea 
zilnică - ATA

Evaluare finală 
- ATA17:40

Sesiune cu tobe, 
cină cu catering

Timp liber Timp liber
18:30

19:00
Cină Cină Cină Cină Cină

20:00

20:30

Noapte liberă

Noapte 
interculturală  
- Anthropolis, 

ATA

Noapte liberă Noapte liberă Noapte liberă

Spunând la 
revedere, 

ceremonia 
Youthpass - 
Anthropolis, 

ATA

21:00
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PROGRAMUL SCHIMBULUI DIN ROMÂNIA

  Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3 Ziua 4 Ziua 5 Ziua 6 Ziua 7

  14 julie 2018 15 julie 2018 16 julie 2018 17 julie 2018 18 julie 2018 19 julie 2018 20 julie 2018

8:00

SO
SIRE

Mic dejun Mic dejun Mic dejun Mic dejun Mic dejun Mic dejun

9:00
Construirea 

echipei - ATA

Construirea 
echipei - Credi-

ONG

Construirea 
echipei - 

Melting Pro

Construirea 
echipei –Global 

Link

Construirea 
echipei - 

Anthropolis Acțiunile ocale 9:30

10:00

Explorarea 
Obiectivelor 

de Dezvoltare 
Durabilă 

-Global Link

Vizită de studio 
la orfelinat și 

ONG local - ATA

Cerc de 
povestire - 
construirea 
echipelor, 
începând 
scrierea 

poveștilor 
(8 echipe)- 
Anthropolis

Cum se 
utilizează 

software-ul de 
editare?

Bune practici 
(DST și proiecte 
de tineret / DST 

și consiliere 
de locuri 

de muncă, 
împuternicirea)

10:30

Evaluarea finală

Prima editare a 
filmelor

11:00

Scrierea 
poveștilor în 

echipe

Pași viitori - 
Colectarea 

ideilor
11:30

12:00

12:30
Prânz Prânz Prânz Prânz Prânz Prânz

13:00

14:00

Tur Ghidat Băile 
Tușnad

Introducere 
în DST - 

Anthropolis

Colectarea, 
crearea de 
elemente 
vizuale,

Storyboarding 
în echipe

Editarea 
filmelor

Scrierea 
autoevaluărilor 
Youthpass – ATA

PLECARE

14:30

15:00
Ultima editare 

a filmelor
15:30

16:00 Înregistrarea 
poveștilor- 
Anthropolis

Finalizarea 
filmelor

16:30

17:00
Bun venit, 

Reguli, Jocuri 
de Nume - 

Anthropolis+ 
ATA

Reflecția 
Youthpass - ATA

Reflecția 
Youthpass - ATA

Reflecția 
Youthpass - ATA

Reflecția 
Youthpass - ATA

Evenimentul de 
Screening -ATA

17:30 Evaluarea 
zilnică - ATA

Evaluarea 
zilnică - ATA

Evaluarea 
zilnică - ATA

Evaluarea 
zilnică - ATA

17:40 Construirea 
echipei - toți 

instructori tineri
Timp liber Timp liber Timp liber Timp liber

18:30

19:00
Cină Cină Cină Cină Cină Cină

20:00

20:30
O noapte de 

odihnă
Noapte 

interculturală Noapte liberă
Activități 

culturale - 
România

Activități 
culturale - 
Povestiri

Ceremonia 
Youthpass

21:00
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Povestirea Digitală este un termen relativ nou care descrie practica oamenilor obișnuiți care folosesc instrumente di-
gitale pentru a-și spune povestea lor (narațiuni digitale). Povestirile digitale au de obicei 2-3 minute și sunt adesea 
prezente în formate complectante și emoționante. Povestirea Digitală se poate define ca fiind procesul prin care diverși 
oameni își împart povestea vieții și imaginația creativă cu alții. Povestirea Digitală oferă servicii de creare a povestirilor și 
distribuție de povestiri, care prioritizează puterea vocilor individuale. Pe lângă orice utilizare individuală, metoda poate 
fi utilizată perfect pentru dezvoltarea profesională, ca o practică reflectivă, ca o strategie pedagogică, un vehicul pentru 
educație, mobilizare comunitară sau advocacy. 

Narațiunile personale pot atinge profund spectatorii, îi pot determina să reflecteze asupra propriilor experiențe, să-și 
modifice comportamentul, să-i trateze pe alții cu o mai mare compasiune, să se exprime împotriva nedreptății și să se 
implice în viața civică și politică. Fie online, în social media, în comunități locale sau la nivel instituțional, împărtășirea 
poveștilor are puterea de a face o diferență reală, de a înțelege, de a învăța din povestiri unul de celălalt. Poveștile care 
apar devin instrumente eficiente pentru schimbare în mijlocul unei tehnologii și supraîncărcări media. 

Natura amestecată a metodologiei Povestirii Digitale, combinând abilitățile narative cu potențialul tehnologiei, o face 
un puternic instrument didactic care a găsit aplicații în mai multe domenii. Povestirea a fost întotdeauna o parte in-
tegrantă a istoriei umane; structurează limba, îi ajută pe indivizi să dea sens realității care îi înconjoară și face posibilă 
comunicarea și schimbul. Este o practică împărtășită de toate culturile și tradițiile. Povestirea autobiografică îi ajută pe 
indivizi să dezvolte o mai mare conștiință de sine, precum și o înțelegere a experiențelor lor de viață, urmărind o traiec-
torie în două direcții între sine și alte povești.

Povestirile digitale sunt de obicei dezvoltate printr-un proces de învățare în grup conceput pentru a sprijini o gamă de 
niveluri de calificare și interesele. Din punct de vedere istoric, povestirea digitală a subliniat vocea persoanei dintâi și 
rolul ei ca o expresie artistică pur personală. Cu toate acestea, abordarea a fost utilizată, de asemenea, în nenumărate 
contexte educaționale, comunitare, de sănătate și sociale, de drepturile omului, de mediu și la nivel local. Povestirile 
devin un instrument pentru a împuternici oamenii și pentru a le ajuta să găsească o voce.

Metodologia DST a găsit de asemenea o aplicare largă în învățarea formală și informală. Oferă participanților ocazia de 
a lucra într-un cadru de grup pentru a reflecta asupra unor experiențe specifice, indiferent dacă acestea sunt momente 
importante de realizare, experiențe de schimbare a vieții sau momente de învățare adresate nedreptăților sau stigma-
tizării sociale. 

Utilizarea tehnologiei permite traducerea narațiunii orale la videoclip sau la asocierea cu o secvență de imagini; ca 
urmare, narațiunile dobândesc o nouă putere comunicativă și o bogăție mai mare. Practica și metodologia Povestirii 
Digitale, care combină aceste două elemente, este, prin urmare, forța motrice din spatele proiectului YIPPEE, al cărui 

Capitolul 4: 

Capitolul 4

Metodologii și 
strategii



25

caracter inovator funcționează la diferite niveluri: dobândirea de noi cunoștințe, dobândirea de noi competențe și dez-
voltarea creativității, competențe expresive și o mai mare conștientizare a sinelui și a celuilalt. 

Scopul principal al proiectului a fost în mod clar să încurajeze utilizarea tehnologiei Povestirii Digitale pentru a stimula 
tineretul prin crearea de povestiri digitale, ca instrument de auto-exprimare și de comunicare cu ceilalți, eliminarea 
barierelor culturale și crearea accesului la viața culturală și socială. Dezvoltarea narațiunilor și videoclipurilor permite 
tinerilor să dobândească noi abilități tehnologice pe de o parte și să-și extindă creativitatea pe de altă parte; de aseme-
nea, încurajează schimbul de tineri în proiectele în care sunt implicați tinerii.

Procesul Povestirii Digitale

Există mai multe metode prin care se desfășoară activități de DST, dar, în general, procesul urmărește calea ilustrată mai 
jos:67

INFORMARE
Adesea cunoscut sub numele de adunare, unde potențialii povestitori sunt introduse în concepte, procese 
și câteva exemple de DST. Aceasta este o șansă ca povestitorii să se amestece între ei și cu formatorii lor. În 
această sesiune este important să se demistifieze orice probleme legate de DST, cum ar fi teama că ideile 
lor pentru povestiri nu sunt foarte bune sau că abilitățile / încrederea lor lipsește. Domenii importante pe 
care trebuie să fie acoperite în cadrul briefingului: 

• Explorarea elementelor unei povestiri digitale 

• Explicarea clară a procesului și a timpului implicat 

• Notificarea avansată a cerințelor pentru sesiunile viitoare, ie. când se scrie un scenariu, să fie aduse 
fotografii etc. 

• Consiliere de bază, dar esențială, în materie de lege / drepturile de autor 

• Introducerea procesului de semnare

67 DIGITAL CURRICULAR STORIES FOR ALL Tools and Guidelines for Adult Educators Report and Comparative Studies, 
Kvalues Validating Adult Learners’ educational Experiences, European project funded by the European Commission under the 
Lifelong Learning Programme GRUNDTVIG.

Metodologii și strategii
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SCRIEREA
În mod normal, procesul de scriere începe cu un “cerc de povestire”. Această sesiune este concepută 
pentru a lega povestitorii ca un grup și pentru a scoate din ele puterile lor innăscute de povestire. Cercul 
de povestiri poate fi adaptat pentru a se potrivi intervalelor de timp variabile între două și patru ore. 
Scopul final este de a obține scripturi elaborate și finalizate, pregătite pentru înregistrarea vocii. Cele trei 
principii fundamentale ale cercului de poveste sunt: 

• toți se implică (inclusiv formatori, tehnicieni, observatori etc.) 

• nimeni nu are voie să-și ceară scuze pentru lipsa de înțelegere, capacitate sau încredere 

• ceea ce se spune în cercurile de povestire este confidențial. 

Există o serie de activități implicate în cercul de povestiri. Aceste activități pot fi consumatoare de timp, 
deci formatorii tind să aleagă o selecție, în funcție de timpul acordat.68

O parte importantă a oricărui atelier este să vă asigurați că toți participanții sunt bucuroși să împărtășească 
povești cu alții. 

Cercul de povestire introduce jocuri de poveste care sunt destinate să spargă gheața pentru orice grup 
nou și să permită oamenilor să se cunoască reciproc. Unii oameni vin la un atelier fără o idee reală despre 
povestea pe care o pot spune sau poate simt că nu au nimic interesant de spus. Cercul și jocurile de 
povestiri nu sunt doar un început distractiv pentru un atelier, ci și sporesc încrederea participanților și 
le pot oferi o idee despre povestea lor. Pentru acei participanți care au deja o idee despre povestea lor, 
cercul de povestiri le oferă ocazia nu numai să-și împărtășească ideea cu grupul, ci și să găsească idei din 
metodele de comunicare ale altor persoane, îmbunătățind astfel povestea proprie. 

La sfârșitul cercului, fiecare povestitor trebuie să știe subiectul povestirii lor și, în mod ideal, ar trebui să 
fie scris o primă poveste, gata să fie citită. În cazul oricărui povestitor care are dificultăți de citire, există 
opțiuni alternative de luat în considerare, cum ar fi producerea unei narative generate de interviu. Încă o 
dată, până la sfârșitul cercului, acești povestitori ar trebui să fie mulțumiți de metoda pe care o vor folosi și 
de subiectul interviului. Ultimul aspect al acestei faze este crearea unei scripturi pentru poveste. Ca regulă 
aproximativă, se recomandă o imagine pe propoziție. Acest lucru organizează povestitorul și subliniază 
toate zonele din scenariu în care pot să lipsească imagini. 

Câteodată povestitorul își dă seama că în mintea lor au toate imaginile de care au nevoie pentru a spune 
povestea, dar scriptul le spune rapid că pot avea mai multe imagini pentru o propoziție și nimic pentru 
restul filmului! 

ÎNREGISTRAREA - 

Acesta este momentul în care încep aspectele tehnice ale DST. Atât calitatea tehnică, cât și “simțul” 
înregistrării vocale sunt vitale pentru succesul unei povestiri digitale. Includerea în faza “înregistrare” este 
capturarea imaginilor și colectarea oricărei melodii sau a unor efecte sonore. Multe dintre fotografiile 
folosite într-o poveste digitală pot fi disponibile numai ca fotografii, astfel încât acestea vor trebui scanate 
sau fotografiate utilizând o cameră digitală. Este o practică obișnuită să descărcați fotografii de pe internet, 
de pe site-uri de socializare și altele asemenea, dar acest lucru ar trebui evitat din motive de copyright și 
pentru a asigura autenticitatea povestirii. 

68 There are some important tips by Gilly Adams (from BBC online– December 2009) on how to get the most out 
of the story.

Capitolul 4
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EDITARE - 

Există mai multe forme de editare necesare pentru a produce 

• înregistrarea vocală înregistrată trebuie să fie editat și greșelile eliminate;

• fotografiile trebuie editate, mai ales dacă au fost scanate;

• coloana sonoră editată, fotografiile și titlurile editate sunt combinate pentru a crea o editare a 
povestirii digitale. Este ușor să subestimați cantitatea de muncă care merge într-o editare. Este un 
proces tehnic predominant, însă aspectele creative sunt esențiale pentru realizarea unei povesti 
de succes. Există câteva momente magnifice în timpul editării DST, când elementele încep să se 
unească, iar schimbările minuscule fac îmbunătățiri masive. Odată ce editarea este terminată, 
povestea digitală este exportată ca fișier film finalizat, pentru partajare. 

ÎMPĂRTĂȘIREA - 

Povestirea este un proces multidirecțional, astfel încât fiecare poveste ar trebui să fie partajată. Unele 
povestiri sunt prea personale pentru a fi puse la dispoziția unui public mai larg, dar restul, care reprezintă 
majoritatea absolută, ar trebui să fie pus la dispoziția oamenilor. 

Cele trei moduri de a împărtăși poveștile sunt: 

• Inscripționați un DVD și împărtășiți cu familia și prietenii 

• Puneți-i pe un site web, cum ar fi Vimeo sau YouTube sau pe social media 

• Țineți un eveniment de screening pentru un lot de povești și invitați oaspeții să se minuneze

Metodologii și strategii
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Competențe

Metodologia DST îi ajută pe participanți să dezvolte competențe�competențe importante precum: abilități de comuni-
care (ascultare activă, calendar, pozitivitate, grup de lucru), abilități de scriere (abilitatea de a exprima și interpreta con-
cepte, scrierea creativă, scrierea în limba maternă) competențele, învățarea de a învăța, competențele sociale și civice, 
sentimentul de inițiativă și spiritul antreprenorial, conștiința și exprimarea culturală. 

În cadrul proiectului YIPPEE, tinerii provenind din Ungaria, Marea Britanie, Italia, România și Benin au lucrat împreună 
pentru a crea povestiri digitale. Am ales să folosim povestirea digitală cu scopul de a sprijini tineretul dezavantajat să 
autoevaluăm și să recunoaștem abilitățile și competențele cheie dobândite prin contexte de învățare informală, cum ar 
fi munca, voluntariat, activități de familie și comunitare. 

Povestirea digitală este un instrument extrem de democratic care implică utilizarea unei tehnologii foarte simple, ușor 
accesibilă tuturor. În același timp, datorită naturii sale extrem de comunicative (povestirile digitale pot fi împărtășite cu 
ușurință pe diferite rețele sociale), este, de asemenea, un instrument atrăgător pentru tineri.

Capitolul 4
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DESPRE PROIECT
Proiectul “Către pace” (finanțat de Programul Grundtvig, 2013-2015) a reunit opt parteneri pentru a reflec-
ta asupra diverselor aspecte ale războaieloi și conflictelor pe care țările europene le-au trăit în ultimii 100 
de ani. În acest sens, proiectul a avut ca scop miscarea conștiinței comune “spre” o Europă mai unită și o 
identitate europeană comună. 

Proiectul a folosit dialogul intercultural și internațional ca principală metodă pentru a aborda subiec-
te precum impactul distructiv al războaielor regionale, naționale și internaționale și apariția conflictel-
or actuale datorate rasismului, extremismului și discriminării. Discursul a fost inițiat de evocări, amintiri 
împărtășite în trecut, amintirea războaielor și valoarea păcii. 

Organizațiile partenere au câștigat o experiență valoroasă în timpul proiectului și au obținut metode 
de învățare inovatoare și creative în contexte intergeneraționale și interculturale. Printre metode s-au 
numărat povestiri, discuții despre imagini foto private, cercetare locală, metode artistice de abordare și 
exprimare parțială prin participare. Produsul de lucru și de schimb în cadrul proiectului a fost o colecție 
de perspective personale și voci despre conflictele sociale și militare și efectul lor asupra vieții individuale, 
relatat ca o experiență de primă mână. 

PARTENERI DE PROIECT 
Din Ungaria, Asociația Anthropolis sa alăturat proiectului Towards Peace împreună cu Fundația Monog-
ram pentru a aprofunda înțelegerea metodologiilor utilizate pentru rezolvarea conflictelor în diferite me-
dii sociale și geografice. Așteptările organizațiilor au fost îmbogățirea experiențelor în timpul desfășurării 
de întâlniri, ateliere de lucru, programe de formare care au combinat lucrări artistice, pedagogice și dig-
itale cu perspective diferitelor căi de educare a păcii.

Povestirea digitală în practică

Următoarele sunt trei studii de caz privind proiectele de povestire digitală referitoare la tineret, realizate anterior de 
parteneri.

STUDIU DE CAZ 1 
- CĂTRE PACE 
(Anthropolis)

Metodologii și strategii
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ACȚIUNI LOCALE LA NIVELUL UNGARIEI
Partenerii maghiari au folosit poveștile digitale drept o metodă de bază. Ateliere de povestiri digitale au 
avut loc de două ori în Besence, județul Baranya din Ungaria. Județul se află în sudul Ungariei, la granița 
cu Croația. Scaunul județean se află în unul dintre cele mai mari cinci orașe ale Ungariei, deși mai mult de 
două treimi din municipalități sunt sate mici cu o populație de sub 500. Jumătate din populația județului 
locuiește în scaunul județean sau în vecinătatea sa, în timp ce 22% populația trăiește în sate cu mai puțin 
de 1000 de locuitori. Satele au avut în mod tradițional o proporție ridicată de romi, care au fost privați de 
educație comercializabilă sau de acces la muncă decentă. 

ACTIVITĂȚI LOCALE 
În primăvara anului 2014, tinerii romi locali, studenții adulți din țările partenere din Lituania și Irlanda 
de Nord și studenții Facultății de Muzică și Arte Vizuale de la Universitatea din Pécs au lucrat împreună 
pentru a crea filme cu îndrumarea Asociației Anthropolis. În conformitate cu tema proiectului, tema ate-
lierului a fost “Eu ca o minoritate”. Posibilitatea de a organiza un al doilea atelier cu participarea copiilor 
cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani a venit în vara anului 2015. Tema celui de-al doilea atelier de distribuire 
a poveștilor digitale, organizată de Monogram și Anthropolis, a fost “pacea”. Am ales Besence ca locație a 
sesiunilor deoarece am vrut să gândim împreună cu comunitatea romă locală despre conceptele “conflic-
tului” și “păcii” și contextul lor în Ungaria contemporană. Este esențial ca Povestirea Digitală să echilibreze 
experiența de învățare, ajutând participanții la împuternicirea și descoperirea forțelor lor și încurajându-i 
să se deschidă pentru a asculta și accepta povestirile altora. Procesul de învățare a provocat emoții, dar, 
în același timp, a oferit ajutor pentru a face față sentimentelor diverse și a dezvolta sensibilitate și conș-
tientizare pentru a aborda emoțiile altor participanți. Numărul participanților implicați în primele sesiuni 
de ateliere a fost de 30.

 În timpul primului atelier de prezentare a poveștilor digitale de 3 zile din Besence, modelul obișnuit al 
procesului DS a fost puternic adaptat la mediul local. Există mai mult decât un model pentru procesul DST 
care participanții proiectează și produc o poveste digitală de 2-3 minute, dar, în termeni simpli, procesul 
DST a urmat pașii ilustrați mai jos:

1: Informare

Informarea - adesea cunoscută ca “adunarea” - este întotdeauna dedicată informării 
participanților despre metoda și pașii diferiți ai procesului, precum și construirea încrederii în 
rândul participanților. 

Informarea în proiectul Towards Peace a fost organizată mai întâi în limba maghiară 
pentru localnici cu mult înainte de sosirea altor participanți la proiect. Formatorii Asociației 
Anthropolis au introdus conceptul, procesele și câteva exemple de DST. Aceasta a fost o șansă 
pentru potențiali povestitori locali de a pune întrebări, de a împărtăși preocupările sau chiar 
de a renunța la program. Un alt briefing a fost organizat pentru participanții străini în limba 
engleză imediat după sosirea lor.
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2: Scrierea 

În mod normal, scrierea începe cu un “cerc de povestiri”. Această sesiune este concepută pentru 
a lega povestitorii ca un grup și pentru a-și înlătura puterile înnăscute de povestire. Scopul final 
este de a proiecta și de a finaliza scripturile astfel încât să fie pregătiți pentru înregistrarea 
vocală. Există o serie de activități implicate în cercul de povestiri. La sfârșitul cercului, fiecare 
povestitor ar trebui să știe subiectul povestirii lor. Aspectul final al acestei faze este crearea 
unei povești (text scris și imagini în ordine) pentru poveste. 

Deoarece grupul era foarte divers, “cercul de povestiri” trebuia să îndeplinească așteptări 
sporite, cum ar fi reducerea decalajelor sociale dintre participanți și diminuarea barierelor 
lingvistice. Pentru a atinge aceste așteptări înalte, formatorii au ales cu grijă gheața de gheață 
non-verbală și astfel, atunci când participanții au fost mai relaxați, au fost mai deschiși să 
lucreze cu cuvinte și texte pe parcursul cărora instructorii ar fi putut ajuta la interpretare dacă 
era necesar Povestirea digitală a fost concepută inițial pentru a fi aplicat la povestirea unor 
povești personale, individuale. Cu toate acestea, în cazul nostru a fost important ca oamenii să 
lucreze în grupuri. Prin urmare, în a doua parte a cercului de povestiri, toată lumea (tinerii romi 
locali și participanții străini) au împărtășit o poveste adevărată și personală legată de tema 
dată: “Eu ca o minoritate”. 

Atunci, formatorii au cerut membrilor cercului să facă un pas înainte dacă ar dori să lucreze 
la povestile lor personale. Unii au avansat și l-am rugat pe ceilalți participanți să meargă în 
spatele povestii pe care o pot identifica cu cei mai mulți. În final, fiecare grup a inclus cel puțin 
un delegat dintr-una din țările participante, un localnic local de romi din Besence și un artist 
care susține imaginea vizuală a filmelor. Grupurile au putut decide dacă doresc să lucreze 
cu povestea originală / aleasă sau să o modifice și să implice elemente noi din povestirile 
celorlalți membri ai grupului. Această posibilitate a permis spațiu pentru filme fictive care 
conțineau elemente non-fictive și care au ajutat la abordarea problemelor sensibile la nivel de 
grup. În mod normal, am încuraja participanții să folosească fotografii personale în cazul unei 
povestiri personale, dar în acest proiect punem mai mult accentul pe sentimentele comune ale 
subiectului dat și pe ilustrația colaborativă și creativă (cu sprijinul tinerilor artiști). În acest fel, 
am reușit să asigurăm o modalitate sigură și anonimă de a imagina povestirile controversate 
și sensibile. 

În timp ce folosind metoda Povestirilor Digitale, distrugerea barierelor lingvistice între diferitele 
grupuri de participanți a fost cea mai mare provocare. În unele cazuri, comunicarea a consumat 
mult timp, ceea ce a dus la o întârziere între etapele planificate de lucru și participanții trebuind 
să-și petreacă timpul în așteptare. În aceste situații, instructorii Asociației Anthropolis au ajutat 
la interpretare, iar participanții și-au câștigat lent încrederea în folosirea limbii celuilalt în 
timpul procesului, chiar și în utilizarea limbii engleze, limba comună a proiectului.
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3 Înregistrarea: 

Acest lucru este momentul în care tehnicile aspecte ale DST încep. Atât calitatea tehnică, cât 
și atmosfera înregistrării vocale sunt vitale pentru succesul unui DST. Unele calități și judecăți 
sunt necesare de către formatori pentru a alege spațiul potrivit și pentru a rezolva povestitorul 
pregătit pentru înregistrare. Majoritatea povestitorilor își dau propria voce povestirii, dar există 
anumite cazuri în care povestitorul cere unei alte persoane să înregistreze povestea (pentru 
că el sau ea nu este confortabil să o facă) sau formatorul sugerează acest lucru din motive de 
siguranță. În grupul de lucru este de asemenea posibil ca mai mult de unu sau toți membrii 
grupului să fie implicați în înregistrarea vocii prin partajarea textului.

4: Editare 

Există mai multe programe software pe care le pot introduce instructorii pentru a edita filmele. 
În „Către pace” doar instructorii de proiect au lucrat la partea de editare, deoarece participanții 
au fost mai mult concentrați pe a fi și a gândi împreună într-un grup diferit decât să învețe să 
folosească un nou software. Formatorii ar trebui să ofere întotdeauna ocazia de a învăța cum să 
editeze, dar și să accepte dacă participanții sunt mai puțin interesați de partea digitală. Odată 
ce editarea este terminată, DS este exportat ca fișier filmat, pentru partajare. 

5: Partajarea 

Povestirea este un proces multidirecțional, deci fiecare poveste trebuie împărtășită. Participanții 
la workshop-ul DST își împărtășesc poveștile într-o vizionare comună la sfârșitul procesului. 
Unele DST sunt prea personale pentru a fi puse la dispoziția unui public mai larg, dar restul, 
care reprezintă majoritatea absolută, ar trebui să fie disponibil pentru oameni. Formularele 
de consimțământ ajută formatorii să ceară permisiunea partajării filmelor și să înregistreze 
drepturile legate de filme. Dacă povestitorul este sub 18 ani, formatorii trebuie să ceară și 
permisiunea părinților. Povestitorii pot solicita modificări în orice moment în ceea ce privește 
consimțământul și disponibilitatea filmelor lor. 

Metoda a dezvoltat abilitățile individuale și colective ale participanților prin intermediul 
procesului menționat mai sus. Abilitățile accumulate includ utilizarea diverselor tehnologii, 
a strategiilor de comunicare și de coping, precum și a aptitudinilor creative. Procesul DST a 
implicat munca în echipă, ascultându-se unul pe altul în timpul povestirilor, digitalizarea 
imaginilor (scanarea), fotografierea, scrierea de text, crearea de panouri de povestiri și 
examinarea rezultatelor lucrărilor comune la sfârșitul procesului. 

Colaborarea dintre diferitele grupuri ale participanților la „Către pace” au fost inspiraționale 
pentru toți și au ajutat la succesul creației. Participanții la ateliere sunt încă în contact și 
comunică activ online..
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Titlu: 

STORY Abroad: validarea și conectarea experientelor de 
lucru și de studiere în străinătate prin povestirea digitală 
(StoryA) 

Durata: 

01.04.2015 -31.03.2016

Programul de finanțare EU: 

Erasmus + Key-Action 2: 

Cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici - Dezvoltarea capacităților în domeniul tineretului

PARTNERS: 
Melting Pro Laboratorio per la cultura (IT), StoryCenter (SUA), Media Shots CRL PT), Universitatea din Brighton (Marea 
Britanie), Verein Digital Story Viena (AT), Perspective (BE), Museo da Pessoa (BR), Stockholm Scoala de Arte / Kulturskolan 
Stockholm (SE) Universitatea Peninsula de Tehnologie din Africa de Sud. 

Acest proiect a fost o experiență de învățare pentru toți partenerii. În timpul proiectului, am cerut tinerilor din diferite 
medii și naționalități să folosească povestirea digitală pentru a-și autoevalua competențele dobândite în străinătate. 
Ceea ce a fost deosebit de interesant, având în vedere că toți au primit aceași introducere, a fost diversitatea rezultatelor. 
Conceptul de călătorie în străinătate este ceva pe care îl considerăm de drept în Europa, unde este ușor să călătorești li-
ber peste granițe, dar în afara Europei este o oportunitate la care doar câțiva tineri au acces. Călătoria în străinătate este 
o experiență educațională; cine trăiește sau lucrează în străinătate pentru o perioadă scurtă sau lungă oferă învățare 
inconștientă care poate fi transformată într-o experiență de învățare mai utilă dacă oamenii sunt încurajați să reflecteze 
și să împărtășească experiențele lor. 

Proiectul StoryA viza îmbunătățirea calității și recunoașterii muncii pentru tineret și învățarea non-formală prin încura-
jarea tinerilor de a transforma experiența de muncă și de viață dobândită în străinătate în oportunități de învățare, recu-
noscând abilitățile și competențele cheie dobândite în timpul mobilității.

În urma impactului unui alt proiect european numit KValues - în care a fost aplicat PovestireaDigital[ pentru a crea o po-
veste curriculară digitală - am vrut să îi ajutăm pe tineri să reflecteze profund asupra experiențelor lor în străinătate; să 
reflecteze asupra competențelor dobândite și asupra modului în care acestea ar putea fi prezentate pe curriculum vitae; 
și să ofere un instrument pentru a se promova mai bine la un viitor angajator. Cunoștințele dobândite au evoluat într-o 

STUDIU DE CAZ 2 
StoryA  
(Melting Pro)
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manieră prin care tinerii puteau să devină mai conștienți de 
competențele lor prin dezvoltarea e-curriculum vitae.

Credeam că călătoriile reprezintă o experiență informală de 
învățare, o oportunitate care trebuie acordată tuturor tine-
rilor indiferent de mediul lor deoarece întărește abilitățile 
transversale, cum ar fi adaptabilitatea, aptitudinile sociale, 
munca network și, pe termen lung, îi susține să devină mai in-
dependenți și să-și dezvolte abilitățile lingvistice. Participanții 
au fost de acord că implicarea în proiectul de Povestire Di-
gitală a îmbunătățit stima de sine. Aproape toți participanții 
au fost în căutarea primului lor loc de munca mai stabil și au 
considerat ca procesul le-a ajutat să se concentreze pe atribu-
tele lor pozitive, ințelegerea a ceea ce au mai bun și cum să se 
prezinte mai bine. Ei au spus că ar putea să-și evidențieze mai bine competențele prin folosirea unei abordări creative. 

Am programat un atelier de cinci zile care a folosit formatul obișnuit pentru un atelier de distribuire a povestirilor dig-
itale: briefing, cerc de povestire, scriere, înregistrare, editare și partajare finală. Aceasta a implicat tinerii sub 30 de ani. 
Am invitat experți externi să aducem mai multe voci la atelier și să discutăm importanța îmbunătățirii unei experiențe 
în străinătate și să oferim participanților mai multe oportunități de lucru neîngrădit. Au participat experți cu privire la 
modul de scriere a Curriculum Vitae, persoane din proiectul Kvalues anterior și manageri culturali care lucrează la un 
proiect de mobilitate europeană. Am vrut să oferim o imagine de ansamblu a povestirii și a utilizării acesteia în media so-
cială și alfabetizarea filmului. Scopul nostru a fost să ne concentrăm asupra procesului de autoevaluare a competențelor 
dobândite în străinătate. 

Jocurile de povestiri, practicate în cercul povestirii, nu numai că au ajutat participanții să spună o poveste personală, 
dar și să reflecteze asupra modului în care experiența le-a schimbat. Pentru unii, punctul lor de plecare a fost metafora 
valizei, referindu-se la ceea ce aduceți din experiență. 

Jocurile le-au ajutat, de asemenea, să se concentreze asupra noilor competențe pe care le-au dobândit și le-au ajutat 
să le facă conștiente din potențialul lor și capacitatea să se poziționeze mai strategic pe piața muncii. Ei au apreciat, de 
asemenea, creativitatea jocurilor și procesul de partajare. Ei au sugerat că pentru ei a fost, de asemenea, un mod de a 
dobândi noi abilități sociale și digitale. 

Majoritatea participanților au afirmat că a fost o modalitate de a-și dezvolta profilul profesional, învățând cât de impor-
tant este să “povestească” și să comunice lumii exterioare. Colaborarea cu PortaFuturo și Your First Eures Job a oferit spri-
jin instituțional obiectivelor proiectului și a prezentat o varietate de oportunități suplimentare de a călători în străinătate 
prin intermediul Comisiei Europene.

Obiectivul central de învățare a 
fost acela că tinerii au nevoie de 
timp pentru a vorbi despre ei înșiși 
și pentru a construi stima de sine. 
Actuala criză economică le face 
dificilă gândirea pozitivă. Ei trebuie 
să fie motivați, să împărtășească 
experiențele într-un mediu de lucru 
colaborativ și asta a fost ceea ce au 
apreciat participanții la atelier. 

Ca facilitatori am învățat să îm-
bunătățim modul în care lucrăm 
cu tinerii și să trecem la un mod de 
ascultare. Am învățat, de asemenea, 
să-i contestăm ipotezele noastre și 
ale participanților.
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Global Link a fost norocos să participe la proiectul 
INTEGRART 2012-2014, un proiect de povestiri dig-
itale care lucrează cu refugiați. Doi colegi au par-
ticipat la atelierul Anthropolis din Budapesta și au 
lăsat inspirația și entuziasmul: nu numai că meto-
dologia folosește punctele noastre forte ca fotog-
rafiile și scrierea, dar am putut vedea cât de bine se 
potrivește cu dorința Global Link de a da voce gru-
purilor marginalizate și de a contesta discursurile 
dominante negative despre aceste grupuri. 

Primele noastre ateliere de povestire digitale au 
fost cu refugiații și solicitanții de azil din Blackburn. 
Aici, am urmat formatul Anthropolis, oferind ateli-
erele de lucru de peste două săptămâni, folosind 
software-ul Sony Vegas, rezultând în 10 povestiri 
digitale, cele mai multe dintre acestea fiind acum 
pe site-ul nostru. 

Următoarele ateliere a povestirilor digitale au fost cu un grup de tineri fete din grupul etnic din Regatul Unit, numit Tra-
velers, Călători, pe care le-am purtat după școală în biblioteca locală. Am adaptat atelierele astfel încât acestea au avut 
mai mult de 10 săptămâni și am folosit un software online mult mai simplu numit WeVideo (deși acest lucru se bazează 
pe conexiuni solide la internet) pe care fetele nu au avut nici o dificultate să-l folosească. 

Ca parte a unui proiect de patrimoniu care a explorat istoria drepturilor LGBT în Lancaster, am lucrat cu cinci adulți; 
aceste ateliere au fost de peste 2,5 zile, urmând formatul original. Am făcut acest lucru din nou cu un grup de solicitanți 
de azil și refugiați din Lancaster și intenționăm să facem acest lucru în fiecare vară, ca parte a unui proiect mai amplu de 
educație și formare culturală, care include dezvoltarea abilităților IT. 

Apoi, în 2017, am fost rugați să creăm trei povestiri digitale despre oameni care au trăit mult timp pe o anumită stradă 
din Chester. Deoarece cei trei adulți au fost atât geografici îndepărtați, și am avut timp puțin și abilități IT limitate, am 
adaptat semnificativ metoda. Partenerul nostru din Chester a intervievat și a scris cele trei povestiri ale adulților despre 
Brock Street, iar unul dintre colegii noștri le-a scris povesti. Apoi am mers la Chester, unde am înregistrat adulții care ci-
teau poveștile, le-au adunat fotografii din albumele foto și, de asemenea, au luat mai multe fotografii. Astfel, am realizat 
poveștile digitale pentru ei, dar folosind povestirile și vocile lor. 

Mai recent, am lucrat cu un grup de tineri și am folosit metodologia (și WeVideo) pentru a explora percepțiile lor despre 
lume și despre viitor. În timp ce am fost încântați de proiect, acestea nu au putut fi descrise ca fiind “povestiri” digitale 
(cu începuturi, medii, scopuri, personaje, evenimente etc.), iar potențialul pericol a fost că filmele s-ar fi putut solda cu o 
polemică impersonală în stil documentar. Cu toate acestea, am evitat cu pricepere acest lucru, asigurându-ne că filmele 
au început cu elementele esențial de interesante ale povestirii digitale: personale, introducerea în cine este povestitorul; 
astfel, fiecare film începe cu “Numele meu este ...” sau “Eu sunt ...” și îi spune privitorului câteva fragmente de informații 
personale, înainte de a trece la o explorare a preocupărilor locale și globale ale tinerilor. Lucrul extraordinar în ceea ce 
privește metodologia de scriere a poveștilor digitale este simplitatea, versatilitatea și modul în care poate fi adaptat în 
mod eficient fiecărui grup și situației. 

STUDIU DE CAZ 3 
Adaptarea metodologiei   
(Global Link)
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EXPLORAREA SDG - DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 
Următoarea activitate, care a fost implementată ca parte a mobilității românești YIPPEE, oferă un exemplu în care modul 
în care tinerii pot introduce obiectivele ONU pentru dezvoltare durabilă într-un mediu intercultural. Activitatea poate fi 
însă adaptată la o varietate de contexte:

WORKSHOP PRIVIND OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII 
DURABILE

1. Warm-up / Starter Activitate 

potrivită grupului și lucrările efectuate până în prezent pe SDG sau subiecte conexe (exemplu: Globingo - https://www.
oxfam.org.uk/education/resources/globingo)

2. Activitatea World Café pe SDG-uri

i) Cereți tinerilor să lucreze în grupurile lor de țări (cu lucrători de tineret atașați la grupul propriu) 

ii) Plasați foi mari de hârtie în jurul camerei cu fiecare din cele șase SDG-uri alese pe fiecare foaie. 

iii) Cereți grupurilor să formeze un cerc în jurul uneia din foile de hârtie. Sarcina lor: să se gândească și să scrie pe foaie ca 
răspuns la întrebări De ce avem nevoie de acest obiectiv? Cum influențează această problemă asupra dvs. și comunității 
dvs.? 

iv) În urma unui semnal de la facilitator, grupurile se mută într-o foaie diferită. Continuați până când au explorat toate 
cele 6 obiective.

Pauză - În timpul pauzei, facilitatorul lipește cele 6 coli de hârtie pe perete

3. Feedback privind World Café 

Direcționați atenția tinerilor pe collie de pe perete. Rugați-i să identifice posibilele legături între diferitele obiective și 
prioritățile proprii - care sunt obiectivele cele mai importante pentru ei și de ce? Cereți elevilor să pună autocolant e pe 
cele două obiective prioritare pentru ei. 

4. Activitatea sferele de îngrijorare pe SDG-uri

i) organizați tinerii în cinci grupuri mixte (asigurându-vă că tinerii lucrează acum cu oameni din alte țări). Atribuirea 
lucrătorilor de tineret la fiecare group.

ii) oferiți fiecărui grup o bucată mare de hârtie cu o diagramă cerc subliniind cele șase SDG-uri și cele trei „sfere de in-
teres“: local, național și global.

iii) cereți tinerilor să discutați și scrieți împreună pe foaie ideile lor despre cum putem începe să lucrăm împreună pentru 
atingerea acestor obiective la nivel local, național și internațional? 

iv) Cereți fiecărui grup să-și reia una din ideile cheie pentru restul grupului
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Cooperarea dintre UE și Benin funcționează în cadrul parteneriatului strategic dintre Africa și UE. Acest parteneriat stra-
tegic, un cadru creat de cel de-al doilea summit al șefilor de state UE-Africa și Summit-ul pentru tineret Africa-Europa, re-
cunoaște tinerii ca un actor-cheie în dezvoltarea Africii și în Europa. Consolidarea organizațiilor de tineret și a mișcărilor 
de tineret este esențială pentru dezvoltarea în general și în special pentru dezvoltarea politicilor pentru tineret care vor 
permite o cooperare durabilă între tineretul African și cel European

Contextul cooperării Africa-UE și al 
tineretului

Summit-ul Tineretului Africa-Europa și procesul său de consultări, facilitat de Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei, 
din 2007, a fost un moment crucial pentru a întări legăturile dintre tinerii din Africa și Europa, precum și pentru a spori 
cunoștințele despre Uniunea Europeană și Uniunea Africană și politicile lor legate de condițiile de viață ale tinerilor cu 
privire la cele două continente. 

Ca o continuare a Summit-ului de tineret Africa-Europa în 2007, Centrul Nord-Sud a fost în curs de dezvoltare și punerea 
în aplicare a unui program în parteneriat cu organizațiile guvernamentale cheie și actorii non-guvernamentali din Africa 
și Europa, inclusiv Forumul european al tineretului și Platformele africane pentru tineret, cum ar fi Uniunea Tineretului 
Pan-african, Uniunea Africană și Uniunea Europeană.

Capitolul 5: 
Cooperarea 
euro-africană 
în domeniul 
tineretului
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În 2008, s-au depus eforturi deosebite pentru a identifica interesele și prioritățile comune între Comisia Europeană și 
Consiliul Europei, în special Centrul Nord-Sud în domeniul cooperării euro-africane pentru tineret. Acest lucru a condus 
la adăugarea unei dimensiuni euro-africane în 2009 la parteneriatul existent între CoE și UE pentru tineret, administrat 
de Centrul Nord-Sud. 

În noiembrie 2008, Centrul Nord-Sud și Comisia Europeană (EuropeAid - DG AIDCO) au semnat un acord comun de ges-
tionare pe o perioadă de trei ani (2009-2011) care vizează consolidarea educației la nivel mondial în noile state membre 
ale Uniunii Europene și sprijinirea cooperării Africa-Europa pentru tineret. 

În plus, ca urmare a inițiativei Summit-ului Tineretului Africa-Europa și răspunsul la prioritățile Parteneriatului Strategic 
Africa-UE, a fost creat Acordul comun de gestionare pentru: 

• promovarea responsabilizării tinerilor din Europa și Africa; 

• consolidarea capacității tinerilor de a disemina informații și de a se implica în implementarea, 
monitorizarea și evaluarea strategiei comune, 

• facilitarea momentelor de întâlnire și de schimb între tinerii africani și europeni, 

• sprijinirea cartografierii rețelelor existente de tineret africane.

În completarea Acordului de Gestionare Comună, un program de activități de formare și măsuri de sprijin euro-afri-
cane a fost implementat din 2009 în cadrul Parteneriatului pentru tineret dintre Consiliul Europei și Uniunea Europeană 
(DGEAC).

Activitățile din cadrul parteneriatului  
pentru tineret

Curs de formare pe termen lung pentru formatorii de tineret Europa-Africa aveau ca obiectiv dezvoltarea unui grup de 
lucrători / instructori de înaltă calificare (în total 30) care să poată dezvolta și desfășura activități de formare calitativă 
în programele de cooperare Africa-Europa și care vor stabili o serie de programe de formare în cooperare între organi-
zațiile de tineret din Africa și Europa. O echipă pedagogică internațională formată din 4-5 experți din Africa și Europa a 
condus cursul de trei faze pe o perioadă de 10 luni (prima fază: seminar de instruire în Africa, iulie 2009 (Abidjan, Cote 
d’Ivoire); a doua fază: din iulie-decembrie 2009, implementarea proiectului și a treia fază: seminar de evaluare în Capul 
Verde, în 2010) 

Curs de formare Africa-Europa pentru organizațiile de tineret care are ca obiectiv consolidarea capacităților liderilor 
de tineret, multiplicatori în tine (în total 30) și pentru a spori dialogul și înțelegerea între tinerii din țările europene și 
africane. Cursul s-a concentrat pe promovarea și împuternicirea participării tinerilor la punerea în aplicare a parteneri-
atului strategic Africa-UE. Acest curs a fost organizat anual în parteneriat cu Forumul European al Tineretului, Uniunea 
Tineretului Pan-African și alți parteneri locali. 

Cursul de formare pentru organizațiile tinerilor din diaspora africană legat de condițiile de viață în Europa avea scopul 
de a consolida rolul tinerilor, în special al liderilor de tineret și al lucrătorilor de tineret din diaspora africană care ac-
tivează în organizațiile de tineret din societățile gazdă sau în grupurile / mișcările de tineret ale Diasporei Africane; să 
promoveze capacitatea de a organiza, de a acționa și de a-și promova participarea politică la cooperarea euro-africană 
și la activitatea mondială a tineretului. Organizațiile de tineret și grupurile de tineri din diaspora africană care trăiesc 
în Europa sunt actori importanți pentru cooperarea euro-africană pentru tineret. Diaspora pentru tineri a reprezentat 
un element-cheie în procesul care a dus la Summit-ul pentru Tineret Europa-Africa și la summit-ul în sine - și, din punct 
de vedere politic, diaspora este considerată de Uniunea Africană ca a șasea regiune a Africii și a șaselea bloc se conso-
lidare a Uniunii Africane. Aceste grupuri reprezintă, de asemenea, punți importante pentru cooperarea pentru tineret și 
reprezintă pentru societățile gazdă o imensă bogăție în ceea ce privește resursele umane, oportunitățile interculturale 
și posibilitățile de relaționare cu societățile care trimit. Au fost elaborate două cursuri de formare a liderilor de tineret, 
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primul în decembrie 2010, care a condus la crearea ADYNE (Rețeaua Africană a Diasporei Tineretului Europa) și al doilea 
în iulie 2010, în cadrul celei de-a doua Universități Africane pentru Tineret și Dezvoltare care a avut loc la Capul Verde. 

Acordul comun de gestionare dintre Comisia Europeană (DG AIDCO) și Centrul Nord-Sud cuprinde activități de dezvol-
tare a politicilor și de sprijinire a dimensiunii pentru tineret a cooperării euro-africane. Acțiunile prevăzute în cadrul 
prezentului acord sunt următoarele: 

• Reuniunea instituțională de monitorizare a reuniunii la nivel înalt a țărilor din Africa și Europa și a Grupului 
de monitorizare a activităților pentru tineret din Africa și Europa 

• Seminare subregionale (în cele 5 subregiuni din Africa) privind politicile de tineret și Carta africană a 
tineretului 

• Cartografierea cooperării / muncii pentru tineret Africa și Europa 

• Finanțarea semințelor pentru schimburile pilot de tineri 

Inițiativa tinerilor Afro-Germani

Inițiativa politică din partea Ministerului Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și a Uniunii Africane, Inițiati-
va tinerilori Afro-German are ca obiectiv promovarea schimburilor dintre tinerii din țările africane și Germania din 2016.

O sarcină centrală a inițiativei tineretului afro-german este de a furniza părților interesate informații despre diversele 
oportunități și servicii din domeniul schimbului de tineri și al serviciilor de voluntariat: participanți și organizații. 

Cooperarea dintre muncitorii din domeniul 
tineretului din Europa și Benin

Câteva organizații locale din Benin sunt active pentru tineri dar acestea nu sunt bine documentate.  Printre acestea: 

• Proiectul “Îmbogățirea Europei și a Africii - o inițiativă socială” sau “Fii ca și mine” implică patru parteneri 
și își propune să promoveze cooperarea dintre UE și Africa în domeniul tineretului 

• Serviciul European de Voluntariat (SEV): voluntari Europeni au fost în Benin - contribuind la dezvoltarea 
cooperării dintre UE și Africa și dezvoltarea competențelor în același timp. 

• Proiectul “EAEY - Împuternicirea tinerilor din Africa și Europa!”, coordonat de Wereld Esperanto - Jongeren 
Organisatie (TEJO) organizații din Europa (Olanda, Polonia, Italia, Slovacia) și patru din Africa (RD Congo, 
Togo, Benin, Burundi). Proiectul vizează îmbunătățirea transferului de cunoștințe între Europa și Africa, 
consolidând astfel cooperarea dintre cele două continente în domeniul tineretului. Tema principală este 
“Tineretul lucrează împreună pentru a depăși diviziunea Nord-Sud”. 

• Proiectul Benin eLearning: Reducerea decalajului de oportunități pentru tineri prin e-learning în Benin

Cooperarea euro-africană în domeniul tineretului
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Cooperarea între Europa și Credi-ONG

După o lungă colaborare ca partener gazdă al programului Rețeaua de Educație Globală pentru tineri europeni (GLEN), 
CREDI-ONG a devenit în 2017 un membru cu drepturi depline al GLEN. CREDI-ONG poate să trimită participanții la ciclul 
de formare GLEN Multiplicators for Learning Global. 

CREDI-ONG a fost implicat ca partener în cadrul mai multor proiecte ale Comisiei Europene, printre altele, proiecte de 
educație și învățare globală (GELP) cofinanțate prin programul ERASMUS + și participă acum la proiectul YIPPEE. 

În Europa, CREDI-ONG colaborează în principal cu Franța, unde mulți tineri din Benin sunt trimise ca voluntari și, de ase-
menea, pentru programe de schimb pe termen scurt. În Benin, CREDI-ONG găzduiește mulți tineri din Franța, Germania, 
Belgia, Polonia, Slovenia etc. pentru stagii.
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Evaluarea formării profesionale din Ungaria

Două dintre elementele esențiale ale cursului de formare în Ungaria a fost evaluarea regulată a modului în care par-
ticipanții au perceput conținutul formării, metodologiile și aspectele sale logistice, asigurarea faptului că acești parti-
cipanți au cunoștințele, instrumentele și timpul necesar pentru a înțelege realizările lor zilnice de învățare și dezvoltarea 
bazată pe competențe, cunoștințe și atitudini cuprinse în metoda Comisiei Europene de concentrare a învățării celor opt 
competențe cheie ale învățării pe tot parcursul vieții și validarea lor prin intermediul Certificatului Youthpass. 

Primul a fost important în principal pentru a primi feedback cu privire la calitatea conținutului, metodologiilor și aspe-
ctelor logistice ale formării, precum și pentru a adapta și direcționa toate activitățile pe care le-am propus pentru a 
se potrivi cel mai bine nevoilor de învățare ale lucrătorilor de tineret. În ceea ce privește acesta din urmă, reflectarea 
asupra învățării este crucială din două motive: pe de o parte, pentru a permite participanților să proceseze în primul rând 
activitățile zilnice și apoi să-și tragă propriile concluzii de învățare personale, ceea ce este rareori abordat în practica 
formală, sau chiar procese informale de învățare, care de multe ori duc la nerealizarea conștientă a faptului că învățarea 
este realizată și, pe de altă parte, la validarea participării și a certificării recunoscute a realizărilor de învățare atinse în 
cadrul formării.

PLANUL DE EVALUARE
La un nivel practic, în primele patru zile s-au tinut patru sesiuni de 10-20 de minute pentru a evalua ziua, după reflecțiile 
de învățare și înainte de cină și a avut loc o sesiune de evaluare finală de o oră în ultima zi. În timpul evaluărilor zilnice 
am început întotdeauna cu un cerc plenar unde toți lucrătorii de tineret și formatorii au împărtășit într-un cuvânt modul 
în care au simțit despre această zi. În urma acestui lucru, lucrătorii de tineret au creat grupuri și au folosit metoda “eva-
luării mâinilor”. Fiecare grup a redat forma unei palme și a scris cuvinte cheie în degete: 

• ce a fost bun? în degetul mare, 

• ce era important în această zi? în degetul arătător 

• ce a fost rău? în degetul mijlociu, 

• ce au învățat? în degetul inelului, 

• niște detalii mici? la degetul mic și 

• consiliere către formatori și personalul - în zona palmei. 
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Acestea au fost apoi adunate de către formatori, analizate și, dacă era necesar, au fost reacționate la începutul zilei 
următoare. 

În timpul evaluării finale, care a fost făcută în ultima zi, după ce toate sesiunile s-au terminat, am folosit mai multe faze: 
în prima fază, facilitatorul a evaluat aspectele logistice ale cursului printr-un examen de patru colțuri în mișcare pentru 
a măsura cât de mulțumiți erau participanții cu aspecte specifice ale formării cum ar fi cazarea, locul de desfășurare, 
instructorii, conținutul etc. În final, a fost dat un chestionar mai structurat și mai calitativ și participanții au avut următo-
arele trei ore să îl completeze.

REFLECȚII DE ÎNVĂȚARE ȘI YOUTHPASS
În ultima zi a trainingului am emis certificate detaliate Youthpass către participanți. Acest lucru înseamnă că participanții 
au trebuit să scrie ce fel de performanță de învățare au atins-o ca urmare a instruirii care trebuie inclusă în certificatul 
care validează de asemenea participarea la această formare specifică și la activitățile și obiectivele acesteia. Pentru a 
face acest proces semnificativ și de succes, am folosit următoarea metodologie: 

- În prima zi am avut o sesiune care informează participanții despre Youthpass (concentrându-se pe cele 8 compe-
tențe-cheie) și pe Jurnalul folosit pentru procesul de reflecție, http: // ata -ro.eu/files/Diary.pdf unde, după ce au ajuns să 
înțeleagă Jurnalul, ei au trebuit să-și scrie și obiectivele. 

- Apoi, în prima zi, după ce au înțeles pe deplin scopul trainingului, ce este Youthpass și cum să folosească Jurnalul prin 
realizarea obiectivelor de învățare și folosirea zilnică a acestuia înainte de cină, lucrătorii de tineret s-au alăturat unui 
partener pe care nu l-au cunoscut înainte și au discutat despre realizările lor de învățare legate de prima zi, în au scris 
acestea în Jurnal, astfel încât să dețină puncte de referință în ultima zi. 

- Au repetat acest proces în zilele doi, trei și patru și apoi în ultima zi, sa dat timp tuturor participanților să-și formuleze 
și să-și adune gândurile din jurnale în legătură cu cele 8 Competențe Cheie de Învățare de-a Lungul Vieții și de a scrie 
rezultatele lor de învățare. 

- Aceste reflecții scrise au fost puse într-un chestionar online, care a fost folosit de către formatori pentru a face Certifi-
catele Youthpass care au fost emise participanților într-un cadru ceremonial la ultima cină. 

Pentru a ne asigura că participanții (și cititorii acestei orientări) înțeleg cum și în ce cadru să formuleze această versiune 
finală a Certificatului Youthpass, se oferă următoarea orientare concretă: 

“Luând în considerare activitățile și experiențele dvs. în timpul schimbului, cele 8 competențe cheie de învățare 
și considerați ce abilități și competențe ați dobândit în legătură cu acestea, scrieți câteva propoziții despre acestea. 
Încercați să formulați răspunsurile dvs. folosind aceste exemple: Mă simt mai confortabil acum cu... / Am aflat ... / Am 
învățat ... / Mă simt încrezător legat de... / Am făcut progrese ... / Am reușit ... / Știu acum cum ... / Am dezvoltat ... / Am o 
viziune clară acum. Încearcă să fii specific și realist în legătură cu rezultatele tale de învățare.

Cele 8 Competențe-cheie ale învățării pe tot parcursul vieții sunt: 

Comunicarea în limba maternă 

Comunicarea în limba maternă este abilitatea noastră de a exprima gânduri, sentimente și fapte atât oral, cât și în scris 
(ascultare, vorbire, citire și scriere) cu alte persoane într-o manieră adecvată în educație și formare, muncă, acasă și 
petrecere a timpului liber. 

Comunicarea în limbi străine 

Comunicarea într-o limbă străină este strâns legată de comunicarea în limba maternă: se bazează pe abilitatea de a 
înțelege și de a exprima gândurile, sentimentele și faptele orale sau în scris la locul de muncă, acasă, petrecere a tim-
pului liber, educație și formare - în funcție de dorințele sau nevoile noastre. Comunicarea în limbi străine necesită, de 
asemenea, abilități precum medierea și înțelegerea interculturală. 
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Competențe mathematice și competențe de bază în știință și tehnologie 

Competența matematică este abilitatea noastră de a utiliza adăugarea, scăderea, multiplicarea, diviziunea și rapoartele 
în aritmetica mentală și scrisă pentru a rezolva o serie de probleme în situațiile de zi cu zi. Procesul și activitatea sunt la 
fel de importante ca și cunoașterea însăși. 

Învățarea de a învăța 

“Învățarea de a învăța” este abilitatea de a organiza propria noastră învățare. Acesta include gestionarea eficientă a 
timpului și a informațiilor, atât pentru noi, cât și pentru grupuri. De asemenea, ar trebui să fim conștienți de procesul de 
învățare și de nevoile noastre și să identificăm diferite oportunități disponibile pentru a învăța. Aceasta înseamnă dobân-
direa, prelucrarea și asimilarea noilor cunoștințe și abilități, precum și căutarea și folosirea îndrumărilor. Învățarea de a 
învăța ne încurajează să ne bazăm pe învățarea anterioară și experiența de viață. 

Competențe digitale 

Competența digitală implică utilizarea încrezătoare și critică a Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei (TIC) pentru 
muncă, timp liber și comunicare. Este susținută de competențe de bază: utilizarea computerelor pentru recuperarea, 
evaluarea, stocarea, producerea, prezentarea și schimbul de informații și comunicarea și participarea la rețelele cola-
borative prin Internet. 

Competențe interpersonale, interculturale, sociale și civice 

Aceste competențe ar putea fi cele mai importante pentru domeniul tineretului. Multe dintre ele pot fi dobândite prin 
implicarea activă în orice tip de muncă pentru tineri sau voluntariat. Acestea acoperă toate formele de comportament 
de care ar putea fi necesare pentru a participa eficient în viața noastră socială și profesională. Competențele legate de 
contextul social devin mai importante, întrucât societățile sunt mai diverse acum; ele ne pot ajuta să rezolvăm confli-
ctele acolo unde este necesar. Competența civică ne dă posibilitatea să participăm pe deplin la viața civică, bazată pe 
cunoașterea conceptelor și structurilor sociale și politice și pe angajamentul față de participarea activă și democratică. 

Conștientizarea și exprimarea culturală 

Aprecierea importanței exprimării creative a ideilor, experiențelor și emoțiilor printr-o gamă largă media, inclusiv muzi-
ca, artele spectacolului, literatura și artele vizuale. 

Antreprenoriat 

Aceste competențe se referă la abilitatea noastră de a transforma ideile într-o acțiune care este deosebit de importantă 
pentru activitatea de tineret și inițiativele pentru tineret. Aceasta include creativitatea, inovarea și asumarea de riscuri, 
precum și abilitatea de a planifica și gestiona proiecte în vederea atingerii obiectivelor.”

Pentru mai multe referințe despre certificatul Youthpass, cum se eliberează certificatele și cum funcționează, puteți con-
sulta https:/www.youthpass.eu/en/ și mai exact https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-64/Youthpass%20Guide%20
18-10-2011.pdf

Evaluarea
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Evaluarea schimbului din România

Un aspect crucial al proiectului YIPPEE, care a inclus atelierul românesc pentru tineri și evenimentele locale de disemi-
nare la nivel național a fost de a monitoriza și de a asigura că participanții au învățat și au realizat obiectivele și scopurile 
pe care le-am înființat în ceea ce privește responsabilizarea, consilierea profesională și obiectivele dezvoltării durabile. 

Pentru a ne asigura că am realizat acest lucru, am folosit un instrument de evaluare în trei etape, sub forma unui ches-
tionar care sa axat pe cât de mult au înțeles participanții scopurile și obiectivele: 

- În primul rând, instrumentul de evaluare a fost “desfășurat” imediat după selectarea acestor participanți, pentru a 
obține câteva rezultate inițiale privind așa-numitul “status quo” în ceea ce privește aceste trei aspecte ale proiectului 

- În al doilea rând, în timpul activităților de evaluare a atelierului românesc am întrebat din nou participanții despre aces-
te trei aspecte, dar de această dată din perspectiva cât de mult s-au dezvoltat și au învățat din activitățile desfășurate 
în atelier. 

- În final, am cerut participanților să completeze chestionarul după ce au făcut acțiunile lor locale în propriile comunități, 
concentrându-se de această dată cât de mult s-au dezvoltat și au învățat, după ce au finalizat evenimentele locale de 
diseminare. 

Acest chestionar a fost oferit participanților în limba lor maternă, astfel încât ei să poată răspunde cu ușurință fără nici 
o barieră lingvistică. A fost important ca, înainte de a li se oferi tinerilor, coordonatorii naționali să explice grupurilor lor 
că am folosit acest chestionar pentru a ne evalua pe noi înșine ca furnizori ai atelierului și ca pervizorii evenimentelor 
de diseminare și că nu a existat absolut nicio presiune de a cunoaște răspunsurile la întrebări în timpul completării ches-
tionarului. Acest lucru a asigurat faptul că participanții au fost relaxați și neinhibitați în răspunsurile lor, în toate cele trei 
ocazii când l-au terminat. 

De asemenea, chestionarele au fost adaptate la nevoile și posibilitățile specifice ale tuturor participanților, fie în for-
mularul Google, într-un format online, care poate fi completat pe laptop-uri, tablete sau smartphone-uri cu conexiune 
la internet sau într-un MSWord digital, document offline care ar putea fi completat pe laptop-uri care nu au avut nevoie 
de o conexiune la internet, sau într-o versiune tipărită, pentru cei care preferau să o facă în acest fel. Acest lucru a fost 
introdus pentru ca toți participanții să poată completa chestionarul de trei ori în formatul cel mai bine formulat. Chestio-
narele au fost întotdeauna verificate și traduse la nivel național de coordonatorii de proiect și de lucrătorii pentru tineret 
care au centralizat rezultatele răspunsurilor on-line, digitale sau offline într-un scurt raport în limba engleză. Ulterior, 
acestea au fost trimise partenerului român, care 
a analizat aceste răspunsuri și a creat un raport 
global al rezultatelor care au fost împărtășite cu 
toți partenerii proiectului. 

Acest lucru a fost realizat în toate cele trei cazuri 
de utilizare a chestionarului și a ajutat partenerii 
proiectului să-și concentreze mai bine activități-
le legate de aceste trei obiective într-o manieră 
adaptată, astfel încât toți lucrătorii de tineret să 
poată oferi exact sprijinul necesar tineretului lor 
ca o consecință a rezultatelor chestionarului în 
fiecare etapă. 
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ÎNTREBĂRI DE EVALUARE 
În timp ce toate întrebările de aici au fost folosite de trei ori, cele reproduse aici sunt cele din prima etapă a procesului - 
chestionarul de bază. Este important de remarcat că întrebările din a doua etapă au început sau s-au încheiat cu “După 
atelier, cum / ce ...?” Și, în cea de-a treia etapă, cu “După acțiunile locale efectuate de dvs., cum / ce?”

Chestionarul: 

Introducere: Vă rugăm să completați acest chestionar cât mai exact posibil. Aceasta ne va ajuta să înțelegem care este 
poziția dvs. în legătură cu unele dintre obiectivele proiectului și ne va ajuta să ne adaptăm mai bine obiectivele la ne-
voile dvs. specifice. Mulțumesc! 

1. Care este numele dvs.? 

2. Pe o scară de la 0 la 10, unde 0 înseamnă “deloc” și 10 înseamnă “Da, absolut”, simți că ești o persoană sigură? 

3. Pe o scară de la 0 la 10, unde 0 înseamnă “deloc” și 10 înseamnă “Da, absolut”, credeți că sunteți împuternicit? 

4. Pe o scară de la 0 la 10, unde 0 înseamnă “deloc” și 10 înseamnă “Da, absolut”, credeți că aveți o înțelegere 
clară a calificărilor și a competențelor dvs. din punct de vedere profesional? 

5. Pe o scară de la 0 la 10, unde 0 înseamnă “deloc” și 10 înseamnă “Da, absolut”, simți că aveți un plan clar sau 
că vă aflați pe un drum bine definit în cariera profesională? 

6. Pe o scară de la 0 la 10, unde 0 înseamnă “deloc” și 10 înseamnă “Da, absolut”, credeți că înțelegeți obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite (SDG)? 

7. Cu propriile cuvinte, ce credeți că sunt SDG-urile Națiunilor Unite? S

8. SDG1 este “fără sărăcie”. Îți poți explica cu propriile tale cuvinte? De asemenea, concentrați-vă asupra moti-
vului pentru care este important pentru omenire.

9. SDG4 este “Educație de calitate”. Îți poți explica cu propriile tale cuvinte? De asemenea, concentrați-vă asupra 
motivului pentru care este important pentru omenire.

10. SDG8 este “Muncă decentă și creștere economică”. Îți poți explica cu propriile tale cuvinte? De asemenea, 
concentrați-vă asupra motivului pentru care este important pentru omenire.

11. SDG10 este “Reducerea inegalităților”. Îți poți explica cu propriile tale cuvinte? De asemenea, concentrați-vă 
asupra motivului pentru care este important pentru omenire

12. SDG11 este “orașe și comunități durabile”. Îți poți explica cu propriile tale cuvinte? De asemenea, concent-
rați-vă asupra motivului pentru care este important pentru omenire.

13. SDG16 este “Pace, justiție și instituții puternice”. Îți poți explica cu propriile tale cuvinte? De asemenea, con-
centrați-vă asupra motivului pentru care este important pentru omenire

14. Pe o scară de la 0 la 10, unde 0 înseamnă “deloc” și 10 înseamnă “Da, absolut”, simți că știi ce înseamnă Po-
vestirea Digitală? 

15. În opinia dvs., cum credeți că povestirea digitală vă poate ajuta să vă abilitați, să vă consiliați și să sprijiniți 
Obiectivele Dezvoltării Durabile ale Națiunilor Unite? 

Prin cercetarea în domeniul tineretului, discutând și exprimând SDG-urile prin mediul unic, care este Povestirea Digitală, 
ne străduim să inspirăm o mai mare conștientizare și implicare a tinerilor în modelarea lumii. Reprezentanții parti-
cipanților YIPPEE la mobilitatea României.

Evaluarea
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Feedback-ul participanților YIPPEE de la mobilitatea României

Capitolul 6
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Capitolul 7: 

Anthropolis Antropológiai Közhasznú 
Egyesület, Ungaria

“Cu DST, tinerii pot da voce gândurilor și poveștilor lor. Când își împărtășesc povestile, își dau seama 

că alții au experiențe similare. Ei experimentează modul de organizare a activității echipei. 

Ei experimentează că poveștile au mai multă putere decât numere, statistici sau descrieri. “

(Muncitor de tineret maghiar)

Obiectivul activității de consolidare a capacității de la Budapesta a fost acela de a împărtăși metodologia de povestire 
digital în special cu tinerii și cu experții care ar putea să aplice această metodă în munca lor, în special cu tinerii vulne-
rabili. Participanții au fost selectați printr-un apel deschis bazat pe acordul reciproc al partenerilor. Criteriile de selecție 
au fost aceleași în toate țările participante: o motivație suficientă, educația formală sau non-formală a tinerilor în fiecare 
zi, cunoașterea solidă a limbii engleze, abilitățile de bază ale computerului, abilitatea de a folosi internetul la nivel de 
bază și dezvoltarea de abilități transversale, în special: abilități interpersonale și aptitudini pentru munca în grup, capa-
citatea de a gestiona în mod autonom sarcinile atribuite, spiritul de adaptare, participarea la mobilitatea internațională 
și dorința de a aplica metodologia învățată prin activități de urmărire în propriile localități. 

Apelul nostru deschis a fost publicat prin intermediul mass-media sociale și pe site-ul asociației noastre și a fost, de 
asemenea, comunicat acelor lucrători sociali care au citit buletinul informativ profesionist maghiar. Au fost aplicați cinci 
persoane din Ungaria și am selectat cei doi care au avut cea mai mare experiență în lucrul cu tinerii și care au fost cel 
mai angajați să participe la activitățile proiectului pe termen lung. Acesta din urmă a fost necesar, deoarece unul dintre 

Experiența 
partenerilor 
în proiect

Experiența partenerilor în proiect
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participanți ar avea ocazia să se alăture mobilității care are loc în România. Având în vedere că tinerii potențial vulne-
rabili au fost implicați în proiect, partenerii au avut nevoie de sprijinul lucrătorilor de tineret pentru ai ajuta în timpul 
mobilității. În plus, lucrătorii de tineret au avut de asemenea posibilitatea de a aplica metoda de povestire digitală ca 
formatori în România. 

Unul dintre participanții maghiari selectați realizează programe educaționale în casele de îngrijire a copilului; cealaltă 
aplică metodologia socio-dramatică în cadrul educației teatrale în rândul copiilor dezavantajați. În cererile lor, parti-
cipanții au considerat că formarea de la Budapesta este o oportunitate importantă, deoarece sperau să-și extindă instru-
mentele metodologice. De asemenea, ei se așteptau ca tinerii cu care lucrează să sporească nivelul de auto-înțelegere și 
de stimă de sine și că acest lucru ar contribui la o planificare viitoare mai sigură și la opțiuni de carieră. 

Lucrătorii de tineret au învățat metodologia de povestire digitală în perioada de 7 zile, pe baza experiențelor lor per-
sonale, unde au putut alege un adevarat eveniment din viata lor pe care au vrut să-l lucreze. În același timp, ei s-au 
familiarizat cu Obiectivele ONU pentru Dezvoltare Durabilă pentru a putea promova abordarea în rândul tinerilor cu 
care lucrează. 

A devenit evident în cursul instruirii că participanții maghiari s-au bucurat de procesul de învățare și au dedicat o mulți-
me de energie la crearea propriilor filme personale. Evaluarea verbală și scrisă după curs a reflectat faptul că ambii par-
ticipanți maghiari s-au familiarizat cu conceptul de metodologie, iar deja în cursul formării au început să se gândească 
cum ar putea să o includă în munca lor de zi cu zi. De asemenea, au fost destul de hotărâți să efectueze evenimentele 
locale de diseminare. Obiectivul principal al acestor evenimente a fost acela de a împărtăși conceptul de metodologie 
în rândul adulților care lucrează cu tinerii și care ar fi probabil interesați să afle mai multe despre metodologie sau în 
rândul tinerilor cu care povestea digitală ar putea fi descoperită în continuare. 

Primul eveniment de diseminare locală a avut loc într-o casă de îngrijire a copiilor situată în partea de vest a Ungariei, 
unde unul dintre participanții maghiari a organizat un atelier de lucru pentru tinerii vulnerabili, în colaborare cu per-
sonalul responsabil cu formarea din Budapesta. Atelierul a oferit o perspectivă asupra lumii povestirii pentru tineri și a 
sporit interesul lor de a-și împărtăși poveștile personale și de grup. Prezența formatorilor de tineret a asigurat, de aseme-
nea, posibilitatea unei cooperări pe termen lung. Tinerii erau încântați să participe la atelierul de lucru de jumătate de 
zi. Ei au lucrat în trei grupuri diferite pe trei teme diferite pe care le-au ales: prietenie, experiențe de vară și neînțelegeri. 

Mulți dintre tineri aveau probleme de comportament și tulburare de deficit de atenție, prin urmare structura atelierelor 
a respectat nevoile individuale ale persoanelor (de exemplu, sesiuni de încălzire mai lungi, mai multe pauze etc.). După 
crearea textelor în grupuri mici, ilustrațiile poveștilor au fost create împreună folosind tehnici diferite (desen, plasticină, 
lego). Înregistrările audio și digitalizarea imaginilor au avut loc la sfârșitul procesului. Lucrătorii și instructorii de tineret 
au convenit cu tinerii și educatorii lor că, după tăierea înregistrărilor audio și digitale (care a fost realizată de către for-
matori în următoarele zile), s-ar desfășura o altă întâlnire pentru a arăta filmele finalizate și a discuta filmele. 

Cel de-al doilea eveniment de diseminare locală a fost organizat de celălalt lucrător de tineret pentru pastorii care 
lucrează în principal în și în jurul capitalei și pentru tinerii care să se gândească să devină ei înșiși pastori. Participanții 

Evenimentul de diseminare locală la Budapesta pentru pastori
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au fost deschisi spre o cooperare ulterioară și pentru a afla mai multe despre metodologie. Ambii lucrători tineri instruiți 
au primit feedback pozitiv de la participanții la evenimentele de diseminare și, prin urmare, au fost motivați să continue 
utilizarea metodei.. 

Schimbul de tineret din România a oferit o bună ocazie de a practica această metodă. Un lucrător de tineret și cinci 
tineri au participat la schimbul din fiecare țară participantă. Obiectivul schimbului de tineri a fost acela de a deveni mai 
familiarizat cu obiectivele ONU pentru dezvoltare durabilă, de a elabora șase obiective deosebit de importante (alese 
de parteneri în domeniul educației, orientării în carieră, ocuparea forței de muncă) și de a planifica diseminarea viitoare.

“Am fost atât de curios să fac filme tematice în grupuri. A fost surprinzător că tinerii din 

diferite țări și medii culturale au reușit să coopereze fără probleme și 

generos în timpul procesului creativ. “ (Lucrătorul de tineret din Ungaria)

Selecția participanților a fost efectuată și printr-un apel deschis. Pe baza acordului reciproc al partenerilor, așteptările 
noastre au fost următoarele: cunoașterea de bază a limbii engleze și a cunoștințelor de bază în informatică, deschiderea 
spre comunicare și cooperarea într-un mediu intercultural, interesul pentru Obiectivele ONU de Dezvoltare Durabilă, 
angajamentul de a desfășura activități de diseminare locală și fiind în vârstă de 18+ ani. Un alt criteriu de selecție a fost 
acela că doi dintre cei cinci participanți din fiecare țară parteneră ar trebui să provină dintr-un mediu mai dezavantajat. 

Întrucât Asociația Anthropolis colaborează îndeaproape cu casele de îngrijire a copilului din Ungaria, apelul deschis 
adresat tinerilor dezavantajați a ajuns la grupul țintă cu ajutorul lucrătorilor în îngrijire specializată. Ceilalți trei parti-
cipanți au fost recrutați prin intermediul rețelelor sociale. Dintre tinerii care au fost selectați, doi locuiesc în post-îngrijire 
și încă mai sunt în liceu, doi sunt lucrători de tineret care au absolvit recent și unul este un designer de modă de origine 
romă care este interesat de tehnicile de filmare și de moda lentă. Înainte de schimbul de tineri din România, niciunul 
dintre aceștia nu a participat la un proiect european sau a avut multe ocazii de a călători. Prin urmare, în primele zile ale 
schimbului de tineri, a fost dificil pentru unii din grupul nostru să se conecteze cu ceilalți participanți, datorită nivelului 
lor diferit de cunoaștere a limbii engleze. Pe de altă parte, conținutul profesional al schimbului de tineri și-a îmbunătățit 
gândirea reciprocă, planificarea, rezolvarea problemelor și munca în echipă în mediul intercultural.

“Acum mă simt mai confortabil în a-mi împărtăși gândurile cu oamenii străini. Am învățat obiceiuri 

culturale diferite, alimente, muzică și mod de gândire. “ (Participant tânăr maghiar)t

Partage de la 
méthode de la NN 

après la mobilité en 
Roumanie  

dans une garderie 
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După schimbul de tineri, lucrătorul de tineret și toți cei cinci tineri participanți au discutat în mod pozitiv metodologia de 
povestire digitală. Lucrătorul de tineret a văzut o oportunitate de a combina, în cadrul programelor teatrale alternative, 
elementele pedagogiei dramatice cu povestirea. A discutat despre elaborarea unui atelier de formare mai personal, 
care să afecteze și emotiile, ceea ce ar oferi tinerilor posibilitatea de a reflecta asupra propriei lor vieți prin dificultăți 
și probleme sociale. Lucrătorul pentru tineret intenționa să utilizeze obiectivele dezvoltării durabile pentru a ajuta la 
analizarea și înțelegerea problemelor sociale. Tinerii participanți care au trăit în îngrijirea statului au dorit, în principal, 
să folosească metodologia de a împărtăși evenimentele schimbului de tineri cu colegii lor și de a gândi împreună despre 
subiectele inegalităților sociale, nedreptățile pe care le consideră relevante în viața lor. 

Metodologia a fost împărtășită și gândirea comună a început în septembrie 2018 în rândul educatorilor de îngrijire a 
copilului și al tinerilor cu vârste între 16 și 25 de ani care trăiau în îngrijirea statului. A fost organizată o activitate locală 
pentru 25 de tineri participanți, de către doi colaboratori ai Asociației Anthropolis, împreună cu lucrătorul de tineret 
instruit și doi participanți din săptămâna din România. A fost un program de o jumătate de zi. În prima oră s-au desfășurat 
jocuri de spargere a gheții și, ulterior, s-au arătat fotografii care să contribuie la prezentarea locației românești și a 
obiectivelor schimbului de tineri. În următoarea oră și jumătate, cei doi tineri participanți și-au împărtășit experiențele 
interculturale, cooperarea cu ceilalți participanți, avantajele cooperării europene, dificultățile apărute în timpul fluxului 
de lucru, cum au reușit să depășească aceste dificultăți și care i-au ajutat . În sfârșit, ei au explicat de ce i-ar încuraja pe 
colegii lor să participe la programe similare. Ulterior, participanții au vizionat filmele create în timpul schimbului de 
tineri și au început o discuție despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă discutate în filme, care a fost un subiect complet 
nou pentru public. 

Ca urmare a filmelor, a început o discuție vie cu privire la anumite probleme sociale, de exemplu despre faptul că sărăcia 
este prezentă - deși la un nivel diferit - în întreaga lume și cum putem ca și indivizi să facem ceva pentru a elimina sărăcia, 
să împuternicească și să ajute oamenii în nevoie. Tinerii au ajuns la concluzia că este posibil să îi ajutăm pe alții, chiar 
dacă noi înșine trăim în condiții dificile. În ultima jumătate de oră, audiența a format trei grupuri mici și, folosind o teh-
nică populară a cercului de povestiri folosită în timpul atelierelor digitale de povestiri, au fost scrise trei povești. Tinerii 
le-au citit cu voce tare la final și în cursul evaluării au cerut instructorilor să organizeze întâlniri ulterioare, astfel încât să 
poată împărtăși alte povestiri între ei și să învețe fundalul tehnic al metodologiei. Povestea de călătorie a celor doi tineri 
implicați în planificarea și implementarea programului a fost o sursă de inspirație pentru ceilalți tineri și, după întâlnire, 

Lucrul pe povești în casa de îngrijire a copilului Imagini de la povestirile tinerilort
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a început o discuție informală cu privire la importanța cunoașterii limbilor străine și a modului în care aceasta permite 
participarea programe similare, pentru a face schimb de experiențe despre învățare, angajare și relații.. 

“Am dezvoltat prezentând celorlalți ideile și gândurile mele. De asemenea, am făcut progrese în 

ceea ce privește simțul confidențialității în comunicare, chiar și într-un grup mai mare. “ 

(Participant tânăr maghiar)

Pentru a promova povestirea digitală și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU, lucrătorii de tineret și tinerii parti-
cipanți au contribuit la organizarea a încă două în toamna anului 2018 în Ungaria. Unul dintre programe implica grupul 
absolventilor de liceu din capitala, in timp ce celalalt program a avut loc intr-un cerc de prieteni si oameni interesati 
intr-un orasel mic. 

În concluzie, pe baza feedback-ului tinerilor implicați în program, cele mai importante rezultate ale schimbului de tineri 
din România și activitatea locală maghiară pentru tineri au fost: prin depășirea temerilor și a barierelor lingvistice, ți-au 
putut exprima gândurile într-un mediu internațional cu privire la diferitele aspecte ale sustenabilității; au putut să ascul-
te cu atenție opiniile altor persoane; au participat la crearea unor filme personale bazate pe anumite teme și structuri; 
iar la sfârșitul lucrării au evaluat procesul, s-au gândit din nou la ceea ce au învățat și au împărtășit această învățare cu 
colegii lor.

“Indiferent dacă este educație, sărăcie, inegalitate, singurul lucru de care avem nevoie este oamenii. 

Avem nevoie de oameni să înțeleagă, să facă, să aibă mai multă empatie, să aibă o viziune mai 

mare asupra societății lor și doar să gândească: gândește-te la alți oameni, 

gândește-te la ceea ce este bine pentru noi “ (Participant tânăr maghiar)

Lucrare comună despre 
povestirile din casa de 

îngrijire a copiilor, Ungaria 
de Vest
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Asociatia de Tineri  
Din Ardeal (Romania)

“Avem atât de multe subiecte pe care tinerii sunt îngrijorați să le vorbească cu familia sau 

profesorii lor. Această metodă [DST] poate oferi un spațiu în care pot fi discutate tot felul de subiecte”

(Lucrătorul român de tineret)

Am intrat în proiectul YIPPEE deoarece suntem o organizație de tineret și obiectivul nostru principal este tineretul. La în-
ceputul anului 2017, căutăm cu nerăbdare un proiect internațional care ne-ar putea ajuta să construim și să îmbunătățim 
munca noastră cu tinerii. 

Am avut multe experiențe în domeniul tineretului internațional prin Erasmus+, inclusiv desfășurarea mai multor schim-
buri de tineri, cursuri, proiecte pe termen scurt și lung ale SEV în cei cinci ani anteriori în care acest proiect a fost propus 
pentru noi. Am lucrat cu mulți lucrători de tineret, profesori și facilitatori din interiorul și din afara României și am fost în 
mijlocul coordonării primului nostru proiect de consolidare a capacităților în domeniul tineretului, alături de parteneri 
din Benin, Capul Verde și Portugalia. Pe plan local, am avut și un grup de tineri cu 24 de studenți tineri din orașul nostru, 
Cristuru Secuiesc, împreună cu ei am planificat și organizat diferite tipuri de activități pentru tinerii, copiii și, uneori, și 
pentru adulți. Acest lucru este încă adevărat, dar cu capacități mai mari decât atunci. 

În România, activitatea de tineret a fost și este încă “în pantofi pentru copii”, așa cum spunem în limba maternă, maghiară 
(noi și ONG-ul nostru reprezintă o minoritate maghiară din România). Guvernul nu acordă suficientă atenție muncii pent-
ru tineret. Acest lucru nu înseamnă că nu avem multe organizații de tineret - există multe - dar, în general, nu luăm foarte 
serios importanța muncii pentru tineret și cu tineretul. Acesta este motivul pentru care ATA sa alăturat proiectului: să 
învețe noi metode și abordări și să ofere o nouă șansă tinerilor cu mai puține oportunități cu care lucrăm să ne dezvoltăm 
prin învățarea despre povestirea digitală și Obiectivele ONU de Dezvoltare Durabilă. 

Odată ce proiectul a fost aprobat, am sărit cu entuziasm în pregătirea și punerea în aplicare a activităților și a participat 
la reuniunea de lansare de la Roma, unde au fost clarificați pașii următori. Apoi, am lansat apelul pentru selectarea lucră-
torilor de tineret pentru a participa la cursul de formare din Ungaria. Am avut patru candidați care au aplicat și dintre 
cei doi - Kinga și Noémi - au fost selectați. Erau femei și au avut deja o colaborare cu ONG-ul nostru în trecut în roluri de 
lucrători de tineret, scriitori de proiecte și lideri de grup. Ambii aparțin minorității maghiare din România și s-au conf-
runtat cu multe situații de excludere și lipsa de acces la egalitatea de șanse în ceea ce privește serviciile educaționale, 
culturale și sociale. Kinga este, de asemenea, dintr-o zonă rurală, ceea ce însemna că a trebuit să se confrunte cu bariere 
geografice suplimentare atunci când a fost copilă. Nu am avut nici o dificultate în această selecție, deoarece ambii dintre 
acești candidați și-au exprimat interesul și motivația sinceră, precum și abilitățile cerute de apelul deschis. Nici unul dint-
re aceștia nu a avut abilități în crearea de filme, dar au lucrat în trecut în ceea ce privește obiectivele dezvoltării durabile.

“Am făcut progrese în utilizarea instrumentelor digitale. În timp ce editam audio și filmul, 

am învățat despre tehnologiile digitale pe care nu le-am folosit niciodată.” 

(Lucrătorul român de tineret)

Capitolul 7
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Pregătirea pentru instruire a fost făcută printr-un ONG local, Asociația Agricultorilor din Zona Cristuru Secuiesc. Ei s-au 
consultat cu cei doi lucrători de tineret pentru o dată când au putut veni la Cristuru Secuiesc, ambii trăind la distanțe mai 
mari de 200 km. Odată ce acest lucru a fost făcut, cei doi au sosit într-o după-amiază vineri, au fost găzduiți într-o cămin 
local și au fost pregătite a doua zi prin activități practice și non-formale privind activitățile planificate pentru formarea 
în Ungaria. Aceasta a inclus explorarea speranțelor, a temerilor și posibilelor idei de contribuție, informații utile privind 
capacitățile culturale și lingvistice ale tuturor țărilor partenere, în special în ceea ce privește faptul că ar exista unii care 
ar avea limba engleză ca limba maternă și că partenerii din Benin, unde limba engleză nu este predată la școală, vor 
vorbi franceză. Noémi a fost foarte entuziasmat în ceea ce privește acest aspect, deoarece este - în afara limbii engleze 
- un vorbitor fluent de limba franceză. 

Formarea organizată la Budapesta sa desfășurat în conformitate cu planul și programul planificat. A fost o experiență 
extrem de utilă nu numai pentru cei doi muncitori ai tineretului, ci și pentru formatorul și coordonatorul de proiect, Nagy 
Attila care, deși avea abilități de a face filme, a participat și la primul său curs de povestiri digitale. 

“Am imbunătășit abilitatile mele în engleză și am avut ocazia să îmi dezvolt foarte mult 

abilitațile franceze cu grupul Beninez”. (lucrătoare de tineret România)

După ce ne-am întors în România, echipa română a planificat cea mai bună cale de a organiza acțiunea noastră locală 
și am ajuns la concluzia că ar fi mai bine să o facem într- întreaga după-amiază, în săptămâna tineretului pe care o 
organizăm în fiecare an. Acest eveniment a avut loc între 11 și 15 iunie, iar activitatea locală a povestirii digitale a fost 
condusă de formatorul din România, Nagy Attila, și de unul dintre lucrătorii de tineret care au participat la cursul din 
Ungaria, Fejér Kinga. Mai mult de 120 de tineri au participat la acest eveniment pe parcursul întregii săptămâni în cadrul 
a opt echipe de clase din liceele locale. Doar trei echipe au participat activ la sesiunea de povestiri digitale, dar toți au 
fost observatori al acesteia. 

Evenimentul a început cu prezentarea proiectului și a metodologiei digitale de povestire și cu prezentarea poveștilor 
digitale create în Ungaria. După aceasta, cei peste 30 de tineri care au fost pregătiți în prealabil în legătură cu faptul că 
ar trebui să aducă imagini digitale ale vieții lor, de la copilărie până în prezent, au fost invitați să își creeze poveștile, să 
le selecteze imaginile și le-am tipărit pentru ei. Apoi le-au pus în ordine și le-au suspendat în centrul orașului unde co-
legii lor sau trecătorii ar putea întreba fiecare individ despre ce poveste au împărtășit fotografiile. În acest fel, am creat 
o modalitate analogică de redare a procesului de povestire digitală. Imaginile au fost lăsate peste noapte și în zilele 
următoare, astfel încât comunitatea să le poată privi. Fiecare secvență de imagini avea, de asemenea, o versiune tipărită 
a povestirii, astfel încât comunitatea să le poată citi. Tinerii au fost destul de fascinați de acest proces și au vrut să afle 
mai multe despre metodologia digitală de povestire. Am stabilit că, în cursul anului, participanții cei mai interesați de la 
acest eveniment local vor participa la un atelier de creare a povestirilor digitale de trei zile organizat la biroul ONG-ului 
nostru.

După 2 săptămâni de la revenirea din Ungaria, la jumătatea lunii aprilie am lansat apelul pentru tineret pentru a par-
ticipa la schimbul de tineri, dar chiar și după re-lansarea apelului de mai multe ori am primit doar trei aplicații pentru 

Fotografii despre activitățile de povestire digitale, România
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cele cinci poziții disponibile și doar unul dintre aceștia a decis să se alăture în cele din urmă schimbului. Motivul pentru 
lansarea apelului atât de devreme a fost ca participanții selectați din alte țări, în special Benin, să poată cumpăra bilete 
și să obțină vize în România, dar participanții noștri nu trebuiau să treacă prin aceste procese. După ce am discutat cu 
potențialii candidați care au decis în cele din urmă să nu participe la selecție, am ajuns la concluzia că motivul pentru 
aceasta a fost că mulți tineri nu au încredere în vorbirea în limba engleză și nu au competențele lingvistice minime. De 
asemenea, mulți tineri nu știau ce planuri au în luna iulie, cu mult înainte, în aprilie și mai. În plus, un element-cheie 
pentru care tinerii din alte țări au aplicat este elementul de a călători într-o țară străină, ceea ce evident a fost un factor 
lipsit de tineretul românesc.

În fața acestei situații, având doar un participant selectat, am cerut tinerilor cu care lucrăm în mod regulat din comuni-
tatea noastră dacă doreau să participe, iar cei care au dorit și-au prezentat interesul și am selectat tinerii dintre ei. Nu 
am început cu asta, deoarece am dorit să ajungem la o audiență mai largă printr-o chemare deschisă, deoarece acești 
tineri care se oferă voluntar în ONG-ul nostru au avut deja șansa de a se întâlni și de a interacționa cu tinerii din alte țări. 
Toți acești tineri erau membri ai minorității maghiare din România, iar doi dintre ei proveneau din mediul rural și din 
familii sărace, tineri care se confruntau cu discriminare culturală, economică, educațională, geografică și socială pe tot 
parcursul vieții lor. 

După ce au fost selectați, tinerii au participat o întâlnire de pregătire similară găzduită în orașul nostru și condusă de Aso-
ciația Agricultorilor din Zona Cristuru Secuiesc, cu contribuția liderului grupului desemnat, Kinga. Activitățile în principal 

Tineretul discutând despre povestirea digitală, România

Tineretul ascultând și uitându-se la povestile analogice, România
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non-formale ale acestei întâlniri s-au axat mai mult pe sarcinile ce trebuiau să le îndeplinească cei cinci tineri în ceea ce 
privește SDG-urile, speranțele, temerile și așteptările lor și destul de mult în ceea ce privește limba și cultura.

“Am făcut progrese în ceea ce privește aptitudinile mele sociale: pot interacționa mai ușor cu 

oamenii din diferite țări, culturi, etnii. Am o viziune mai clară asupra culturilor și obiceiurilor

 care sunt diferite de ale mele “ (participant tînăr din România)

În urma schimbului de tineri foarte reușit și analizând feedback-ul tinerilor prin evaluările lor și reflecțiile Youthpass, 
concluzionăm că toți cei cinci tineri au apreciat posibilitatea să dobândească cunoștințe aprofundate cu privire la Obiec-
tivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU, dar în special să se familiarizeze cu metodologia povestirii digitale ca metodă de 
exprimare a gândurilor și viziunilor personale. Combinația acestor două elemente a fost, de asemenea, foarte apreciată 
de unul dintre participanți, în timp ce doi dintre aceștia s-au simțit foarte mulțumiți de posibilitatea de a interacționa 
cu tinerii din țările implicate în proiect. În urma schimbului de tineri, majoritatea au simțit că ar fi mult mai conștienți 
de modul în care ar putea susține unele dintre obiective și că vor continua să folosească povestirea digitală pentru a se 
exprima în viitor.

“... Cunoascând și să sprijinind toți acei tineri cu trecuturi și oportunități diferite au creat un mediu 

în care mi-am dezvoltat mult abilitățile pedagogice, de rezolvare a problemelor și de comunicare.” 

(lucrătoare de tineret România)

După ce schimbul și perioada de evaluare / diseminare sa încheiat, am organizat o întâlnire cu patru dintre tinerii din 
comunitatea noastră. Zalán (care a fost selectat prin apel deschis și trăiește la 300 de kilometri de noi) s-a alăturat pe 
Skype pentru o scurtă perioadă de timp. Aici am planificat strategia și planul de activitate pentru desfășurarea activității 
locale de către acești tineri. Am fost de acord că cei patru tineri vor conduce o după-amiază de povestiri în timpul unei 
tabere de engleză și că Zalán va prezenta proiectul, povestirile digitale și SDG-urile unui grup de prieteni din zona de 
domiciliu. Am făcut asta.

Cei patru tineri au participat la tabăra engleză pe care am organizat-o la mijlocul lunii august și am condus o întreagă 
după-amiază legate de prezentarea proiectului, povestirea digitală și, mai mult, SDG-urile. Apoi au condus un atelier pe 
care l-au denumit “Harta SDG”. Aceasta a imp-
licat o variație a cercului de poveste folosind 
“Insula Obiectivelor Dezvoltării Durabile” pe 
care participanții trebuiau să navigheze cu po-
vești pe care trebuiau să le spună. Cei 27 tineri 
care au participat la această activitate au fost 
împărțiți în cinci grupuri, cărora le-au fost date 
părți din harta mai mare și li s-au cerut să-și 
facă propriile povesti pe care le-au prezentat 
reciproc în sesiunea plenară. Apoi, la următo-
area etapă, hărțile s-au unit pentru a realiza o 
hartă mai mare cu toate SDG-urile, iar întreg-
ul grup avea sarcina de a naviga printr-o po-
veste globală. Scopul acestei activități a fost 
de a face pe tineri să se gândească la aceste 
SDG-uri și la modul în care acestea sunt toa-
te interconectate. În cele din urmă, am făcut o 
activitate energizantă cu echipa și am încheiat 

Zalán prezentând povestirile digitale prietenilor săi
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după-amiaza cu o reflecție asupra DST și SDG-urilor printr-o sesiune tematică non-formală. Aici tinerii și-au exprimat 
interesul de a face un atelier de lucru despre povestirea digitală în viitor și au fost extrem de recunoscători pentru faptul 
că au învățat despre Obiectivele Dezvoltării Durabile.

“Mă simt mai confortabil în exprimarea ideilor mele în timpul procesului de creare a ceva. 

Mă simt mai încrezător să-mi asum riscurile și să-mi investesc timpul în gândire pentru idei noi și 

inovatoare. Am făcut progrese în ceea ce privește formularea de obiective pentru mine 

și lucrul la realizarea acestora “ (participant tânăr din România)

În concluzie, beneficiile pe care le-am înregistrat în personalul nostru și în grupul țintă direct și indirect, putem spune 
cu ușurință că proiectul ne-a permis tuturor să dobândim competențe, cunoștințe și atitudini cu privire la povestirea 
digitală, obiectivele dezvoltării durabile și, de asemenea, realitățile culturale într-un mod eficient și valoros. Așteptăm 
cu nerăbdare să folosim rezultatele și programele create pentru promovarea acestor metode și strategii prin activitățile 
de diseminare care vor urma. 

Prezentarea proiectului de povestire digital, a 
procesului de filmare și a SDG-urilor

Activitatea grupului cu harta SDG-urilor

Activitatea plenară a cercului de povestire

Reflecții asupra activității locale folosind  
formatul ‘TV’.
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“Pot să folosesc povestirea digitală pentru a rezuma experiențele sau proiectele scurte în

 timpul activități (de exemplu, dacă lucrez cu persoanele cu dizabilități, pot propune un proiect 

și, la final, pot face un scurt videoclip video despre povestiri digitale pentru a arăta procesul 

și Rezultat la colegii sau superiorii mei “. (participant tânăr din România)

Credi-Ong, Benin

«Acest instrument mi-a permis să mă cunosc mai bine, să călătoresc în identitatea 

mea și să fiu mai conștient de dragostea și atașamentul meu față de origini « 

(lucrător de tineret din Benin)

După participarea activă la proiectul Global Education and Learning Platform (GELP), un proiect de educație la nivel 
mondial care a permis lui Credi-Ong să învețe și să împărtășească experiențe din diferite țări în domeniul educației non-
formale ceea ce a fost foarte util pentru noi. În calitate de singura organizație membră a consorțiului YIPPEE din afara 
Europei, am început acest proiect cu multe griji și temeri care până la final au dispărut. După mai multe schimburi prin 
e-mail, Skype și telefon, primul contact fizic cu ceilalți membri ai consorțiului a avut loc în timpul formării formatorilor 
din Budapesta în aprilie 2018. 

Conform planificării proiectului, Credi-Ong a participat la formarea săptămână de instructori, desfășurat în perioada 3-9 
aprilie 2018 la Budapesta (Ungaria) sub coordonarea Anthropolis. Conform procedurilor și criteriilor adoptate de con-
sorțiu, a fost lansată și afișată o cerere de candidaturi pe site-urile social media și pe site-ul Credi-Ong pentru a selecta 
un lucrător de tineret din Benin interesat și motivat să învețe și să împartă cele învățate cu colegii. Astfel, cu douăzeci de 
aplicații primite, a fost selectat dl Yaovi Euloge Arsène, președintele Agenției Consultative a Tineretului Abomey-Calavi. 

Credi-Ong a contribuit la dezvoltarea curriculumului de formare pentru Budapesta, iar doi angajați ai Beniniei au parti-
cipat la această formare, ceea ce a făcut posibil ca noi să descoperim povestirea digitală ca un nou instrument de învăța-
re la nivel mondial. A fost foarte plăcut pentru noi, deoarece a fost pentru prima dată când am lucrat cu acest instrument. 
Am avut în timpul cursului posibilitatea să creăm o poveste și să o transformăm într-un poveste digitală. Am fost foarte 
fericiți, mulțumiți și mândri că am pus acest instrument în Benin pentru a fi diseminate în cadrul organizațiilor de tineret 
și, de asemenea, în rândul tinerilor. În cadrul acestui curs, Credi-Ong a prezentat o lucrare pe tema: «Cooperarea dintre 
lucrătorii din domeniul tineretului din UE și din Benin și alți actori». Această comunicare ne-a permis să ne actualizăm 
cunoștințele despre cooperarea internațională și relațiile dintre Europa și Africa, în special Republica Benin..

“Experiența mea cu YIPPEE și DST este deosebit de pozitivă și foarte benefică pentru mine. Tinerii 

cu care împărtășesc această metodă se bucură de asemenea. Este o metodă de lucru care 

contribuie la progresul și prosperitatea activităților profesionale, asociative și politice 

ale tineretului. “(Lucrător de tineret din Benin)
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Înainte de a ne întoarce de la cursul din Budapesta, echipa noastră a planificat două evenimente de diseminare: primul 
pentru organizațiile de tineret din Benin și secunde direct pentru tineri. Curriculumul de formare din Budapesta a fost 
tradus din limba engleză în franceză pentru a fi ușor de citit și util pentru toată lumea. Sa achiziționat, de asemenea, 
echipamente audiovizuale digitale pentru povestiri pentru a consolida capacitățile operaționale ale Credi-Ong în po-
vestirea digitală.

30 de participanți din aproximativ 20 de organizații ale societății civile, inclusiv reprezentanți ai guvernului, au participat 
la primul eveniment de diseminare organizat la Cotniou la 7 iunie 2018. Acest eveniment a fost cu adevărat apreciat de 
participanți, deoarece a fost o nouă descoperire pentru mulți dintre ei. Tehnologia este cunoscută presei, dar utilizarea 
acesteia în educație este o premieră în Benin. Participanții au fost frustrați că nu au avut prea mult timp să practice. De 
aceea, la sfârșitul acestei sesiuni, Credi-Ong sa angajat să organizeze, înainte de sfârșitul anului 2018, un seminar de for-
mare practică de câteva zile pentru tineri și reprezentanți ai organizațiilor de tineret. Pentru această sesiune programată 
pentru noiembrie 2018, 20 de persoane vor fi instruite pentru a stăpâni pe deplin tehnicile de scriere digitale de editare 
a povestirilor. Cu ocazia acestei sesiuni, 15 DST-uri vor fi înregistrate și puse online.

Eveniment local de diseminare, Benin

Eveniment local de diseminare, Benin
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Schimbul din România a fost planificată în detaliu la Budapesta. Credi-Ong ar fi trebuit să ia parte cu patru tineri din 
Benin. Întorși de la Budapesta, a fost lansată o cerere de cereri ca și în cazul selecției anterioare. Criteriile de selecție 
definite colectiv de către consorțiu au fost respectate și au făcut posibilă selectarea celor patru participanți, care au 
inclus două femei cu mai puține șanse. În același mod, sprijinul de formare pentru România a fost dezvoltat cu cont-
ribuția lui Credi-Ong și apoi a fost tradus din engleză în franceză. În Benin au fost pregătite pregătirile pentru această 
întâlnire importantă a liderilor de tineret și tineret din cele cinci țări, au fost trimise documente către participanți și a fost 
organizat un weekend pentru team building. Participanților li sa oferit un rezumat al proiectului YIPPEE prin obiectivele 
și principalele sale activități, precum și prin diferitele țări membre ale consorțiului. Un rezumat al formării din Budapesta 
a fost dat pentru a contextualiza mai bine formarea pentru care au fost selectați. Weekend-ul de început al grupului sa 
încheiat cu crearea unui grup “Whatsapp” pentru a încuraja comunicarea, iar candidații au fost invitați să adune docu-
mente administrative pentru cererile lor de viză. 

“DST este pentru mine astăzi o busolă ... Chiar dacă mi-am dat responsabilitatea de a contribui la 

îmbunătățirea comunităților din satul meu și din regiunea mea, mi-am dat seama, datorită 

metodei YIPPEE și DST, că ne putem inspira din trecutul pentru a-și construi viitorul.” 

(locrător de tineret din Benin) 

Din păcate, toate eforturile de a obține vize pentru a participa la formarea în România au fost zadarnice pentru parti-
cipanții din Benin. Delegația din Benin chiar a călătorit la consulatul României la Abuja, dar nu a fost recepționată. In-
capacitatea noastră de a participa la schimbul de tineri în România a fost pagina neagră a acestui proiect pentru grupul 
Beninez. Sperăm că noua activitate planificată de consolidare a capacităților din Benin va fi acceptată de CE și va umple 
această diferență oarecum. Oricum, nu vom uita niciodată acest moment critic care subliniază încă o dată cât de inegal 
este construită lumea.

Eveniment 
local de 

diseminare, 
Benin
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Global Link, 
Marea Britanie

“Mi-a încălzit inima să văd atâjt de mulți tineri împreună din diferite țări și am un respect 

enorm pentru cei care au comunicat în limba engleză pe tot parcursul proiectului, în ciuda 

faptului că nu este limba lor maternă. Am văzut că s-au dezvoltat prietenii care sper că vor 

depăși durata de viață a proiectului.” (Lucrătorul britanic pentru tineret)

Global Link a recrutat cei doi lucrători ai tineretului prin procedura deschisă de convocare convenită între toți partenerii. 
Apelul deschis a fost postat pe site-ul nostru și trimis la contactele locale prin e-mail. Solicitanților li sa cerut să prezinte 
un CV și o scrisoare de însoțire explicând motivația lor de a aplica. Doar doi oameni au aplicat, dar, din fericire, ambii 
au fost candidați excelenți. Alison Lloyd Williams, Coordonatorul de proiect YIPPEE al Regatului Unit, împreună cu unul 
dintre administratorii Global Link, a intervievat în mod oficial ambii solicitanți și am fost foarte bucuroși să le oferim am-
belor posturi pe proiect. Una dintre persoanele selectate, Nadia Shiraz, este un lucrător de caz de refugiat care lucrează 
cu jumătate de normă pentru Global Link privind Sistemul de Reinstalare a Copiilor și Sirienilor Vulnerabili, iar celalaltă, 
Lou Andrews este un lucrător de tineret la cluburile Lancashire Boys and Girls. Ambii au o vastă experiență în lucrul cu 
tinerii (și familiile lor) care se confruntă cu o serie de provocări. 

Alison sa întâlnit cu cei doi muncitori ai tineretului pentru o întâlnire de jumătate de zi pentru a se pregăti pentru mobi-
litatea maghiară și pentru încă două ședințe de jumătate de zi după vizita maghiară pentru a discuta și pentru a pregăti 
acțiunea locală. 

Referitor la recrutarea tinerilor, Global Link a abordat o metodă mixtă. Lou Andrews a recrutat în mod direct trei tineri 
pe care și-a desfășurat-o la nivel local în cadrul programului “Creșterea șanselor de îmbogățire”. Acesta este un program 
care finanțează proiecte din Anglia care abordează sărăcia și promovează incluziunea socială. Lou îi cunoștea foarte 
bine pe acești trei tineri, fiind plecat cu ei la o vizită rezidențială în Marea Britanie și a simțit că vor beneficia foarte mult 
de șansa de a participa la mobilitatea românească. Două dintre ele aveau mai puține șanse să călătorească, astfel că ar 
fi o nouă provocare interesantă. Lou a vorbit cu candidații în mod individual și împreună pentru a le spune despre proiect 
și ce să se aștepte, pentru a explora orice întrebări sau preocupări care le-au avut și a le invita să se implice. 

Ceilalți doi tineri au fost recrutați printr-un apel deschis pe care l-am plasat pe site-ul Global Link și a circulat prin diferite 
rețele. În special, am încurajat tinerii lucrători în domeniul tineretului să se aplice, deoarece am considerat că ar putea fi 
foarte benefic pentru ei să învețe despre metodologia povestirilor digitale și să exploreze cum să le folosească în munca 
lor. Aici am urmat aceleași proceduri ca și recrutarea lucrătorilor de tineret: solicitanții au fost rugați să depună un CV 
și o scrisoare de intenție și apoi au fost intervievați oficial de Lou și de Alison. Am primit patru expresii de interes, dar în 
cele din urmă doar două persoane au finalizat procesul de aplicare. Din nou, din fericire, am fost încântați de calitatea 
și motivația celor doi solicitanți și am fost foarte bucuroși să le oferim locuri în program. Unul dintre tinerii pe care i-am 
recrutat este un muncitor de tineret cu normă întreagă. 

Am organizat două întâlniri de seară cu tinerii în pregătirea pentru mobilitatea în România (întâlnirile au fost programa-
te seara pentru a se potrivi cu unele locuri de muncă ale tinerilor). Aceasta a oferit șansa tinerilor să se întâlnească și să 
se cunoască reciproc și echipa din Regatul Unit. De asemenea, ne-a permis să facem o explorare inițială a SDG-urilor și 
a poveștilor digitale și să discutăm despre o parte din logistica călătoriei noastre. De asemenea, am ținut legătura cu ei, 
prin intermediul scrisului, telefonului și e-mailului. Cei tineri și toți cei cinci tineri au contribuit mult în diferite moduri pe 
tot parcursul proiectului, injectând idei, creativitate, lucrul în echipă, umor bun, imaginație și muncă grea. Ca rezultat, am 
beneficiat cu toții din experiența participării.
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“Am dezvoltat noi opinii cu privire la problemele care afectează lumea noastră. Mă simt cu adevărat 

că trebuie să se întâmple o diferență și să mă simt mândră de faptul că am făcut filmul 

digital despre o problemă care ma afectat personal “

(participant tânăr britanic).

Pentru Alison și cei doi lucrători pentru tineret, mobilitatea maghiară a oferit o ocazie utilă pentru explorarea procesul 
digital de povestire de la prima mână. Deși Global Link folosește metodologia de mai mulți ani și Alison a lucrat la mai 
multe dintre aceste proiecte, ea nu și-a făcut propria poveste digitală. În mod similar, Lou a colaborat recent cu Global 
Link la primul său proiect de povestire digitală, dar a dorit să afle mai multe despre metode și să o aplice mai mult în 
munca sa. Pentru Nadia, a oferit o oportunitate valoroasă de a învăța despre un alt aspect al activității Global Link. Acest 
lucru este deosebit de important pe măsură ce am folosit poveștile digitale cu comunitățile de refugiați și intenționăm 
să facem mai mult din acest lucru în viitor. 

Toate cele trei din Marea Britanie au făcut povestiri digitale cu succes în timpul mobilității maghiare, în ciuda diferitelor 
provocări de-a lungul drumului – de la structurarea povestii la găsirea fotografiilor corecte la probleme cu software-ul. 
Deși acest lucru a fost uneori frustrant, a fost foarte util pentru noi în ceea ce privește înțelegerea procesului din perspe-
ctiva unui participant. 

În timpul săptămânii maghiare, echipa britanică a discutat despre cine să vizeze evenimentul nostru local de diseminare 
din Lancaster și a convenit să se adreseze sectorului muncii pentru tineret. Considerăm că povestirea digitală este o 
metodă potențial foarte utilă, dacă nu atât de puțin cunoscută, în acest domeniu de lucru - atât ca o formă de advocacy 
și sensibilizare, în special pentru voci marginalizate, cât și ca o tehnică pentru captarea și evaluarea dovezilor în munca 
de tineret. Înapoi în Marea Britanie, am abordat Departamentul Tineret și Comunitate de la Universitatea din Cumbria 
și s-au oferit să găzduiască un seminar pe care l-am numit “Angajarea Tinerilor prin Digital Storytelling”. Am organizat 
acest eveniment la 19 iunie 2018 și au participat 13 persoane, toți angajându-se în activități de tineret în diferite capa-
cități din județul Lancashire. Cei trei membri ai personalului britanic YIPPEE au oferit o prezentare detaliată a istoriei, 
scopurilor și metodelor de povestire digitale și au arătat niște povestiri digitale, urmate de o sesiune de discuții plină 
de viață și de lungă durată. Un număr de participanți și-au exprimat un interes deosebit pentru a afla mai multe despre 
metodologia respectivă și ne-au abordat pentru a dezvolta alte proiecte împreună.

Lou a condus un eveniment local de diseminare la 7 iulie 2018, la o conferință de instruire care a fost înființată pentru a 
sprijini lucrătorii și voluntarii din organizațiile de tineret din sectorul terțiar. În timpul sesiunii, a explorat modul în care 
povestirea digitală poate fi utilizată pentru a angaja tinerii în munca bazată pe probleme, arătând filme anterioare pe 
care le-a făcut cu Global Link. În cadrul evenimentului au participat în jur de 34 de participanți, inclusiv cinci membri ai 
clubului Lancashire Boys and Girls Club. 

Evenimentul local de 
diseminare cu lucrătorii 

de tineret YIPPEE, 
Universitatea din Cumbria, 

Lancaster
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Participanții tineri din Regatul Unit au fost implicați activ atât în explorarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, cât 
și în procesul de povestire digitală în România. Pentru cea mai mare parte a grupului nostru, SDG-urile au fost un nou 
concept, așa că am făcut niște explorări inițiale cu tinerii înainte de a pleca în România: unii din grup au devenit destul 
de “concediați” în legătură cu problemele ridicate și au început să facă niște cercetări proprii, reflectând asupra modului 
în care propriile lor experiențe s-au intersectat cu obiectivele globale. Toți participanții tineri YIPPEE au fost încurajați să 
facă acest lucru în timpul săptămânii de schimburi de tineri, în cadrul atelierului de lucru al SDG pe care l-a desfășurat 
Lou și Alison. Aceasta a fost oferită ca o sesiune extrem de participativă, invitând tinerii din toate țările să exploreze și să 
discute propriile idei și experiențe și să facă legături cu ceilalți - atât din propria țară, cât și din alte țări. De asemenea, 
am încurajat tinerii să realizeze legături între componentele SDG și DST ale proiectului, cerându-le să aducă în România 
un obiect sau o fotografie care să fie conectat la unul dintre SDG selectați și să fie pregătiți să vorbească puțin despre el 
ca parte a unei activități de povestire. Contingentul britanic a primig această sarcină foarte serios și am discutat și am 
repetat acest lucru puțin în timpul întâlnirilor noastre înainte de mobilitate. 

“Atelierele SDG au fost foarte informative și am recoltat informațiile care au ieșit din ele, ceea ce 

este o cercetare valoroasă pe care o voi disemina”. 

(Lucrătorul de tineret britanic)

Deși un număr de tineri au avut experiență în film, niciunul dintre acestea au folosit metodologia DST înainte. Din nou, 
s-au confruntat cu provocări de-a lungul drumului, în special în ceea ce privește dificultatea de a lucra în grup pentru a 
face un film unic și compromisurile care trebuiau făcute cu privire la prioritățile și opțiunile individuale privind SDG-urile. 
Cu toate acestea, toți au lucrat cu entuziasm și productivitate și au reușit să valorifice punctele forte, abilitățile și intere-
sele pe care le au în muzică și cuvânt vorbit, film și animație, fotografie și TIC. Filmele care au rezultat au fost foarte 
provocatoare, foarte creative și inovatoare, atât în formă cât și în conținut..

“Am fost reamintit de valoarea de lucru într-o echipă și de modul în care opiniile și ideile altor 

oameni pot modela un proiect și le pot face mai bune decât dacă ar fi doar viziunea mea. Această 

experiență mi-a determinat, de asemenea, să mă gândesc unde vreau să progresez în viitor și 

care sunt opțiunile mele pentru viitor, precum și să mă inspiră în a cere ajutor 

în realizarea progresului.”(Participant tânăr din Marea Britanie)

Tineri participanți 
din Marea 
Britanie și 

colegii YIPPEE la 
activitățile DST, 
mobilitatea din 

România
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Eveniment local de diseminare cu tinerii, More 
Music, Morecambe.

Tinerii au fost, de asemenea, entuziasmați de perspectiva de a-și planifica evenimentul de diseminare locală și, odată 
întors în Marea Britanie, Lou a atribuit fiecărui tânăr o sarcină diferită de a se pregăti pentru eveniment. De exemplu, 
unul a creat un poster de publicitate, unul a pus împreună un afișaj fotografic și trei prezentări pregătite cu privire la 
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, procesul de povestire digitală și modul în care intenționează să folosească DST în 
viitor. Din păcate, unul dintre tineri nu a putut participa la eveniment în ultimul moment, din cauza sănătății. Evenimentul 
a avut loc la un loc comunitar din Morecambe și a atras o audiență diversă de 25 de localnici, inclusiv primarul localității 
Lancaster. Membrii audienței au fost inițial invitați să aibă băuturi răcoritoare și să vizualizeze postere și imagini din 
mobilitatea românească; acest lucru a inclus încurajarea acestora de a adăuga propriile idei și preocupări cu privire la 
SDG-urile pe ecranele de pe perete. Apoi, în etapa mai formală a lucrărilor, echipa de tineri și personalul a vorbit și au 
fost prezentate toate filmele românești ale tinerilor. Apoi, au urmat un Q & A gînditor, care cuprindea subiecte cum ar 
fi cum să devii activ în dezvoltarea locală cu privire la modul de aplicare a metodologiei DST în comunitățile noastre.. 

“Mi-am dat seama că, ajutându-i pe alți oameni, îmi dă un sentiment de apartenență, 

ceea ce mă face să vreau să interacționez mai mult cu ceilalți oameni” 

(Participant tânăr din Marea Britanie)

Modalitățile pe care intenționăm să le avansăm în zona noastră locală: Global Link are finanțare pentru a continua 
proiecte de povestiri digitale cu refugiații locali și cu solicitanții de azil; unul dintre tinerii noștri participanți, care este 
ea însăși un lucrător de tineret, intenționează să folosească metodologia cu una dintre grupurile ei; în sfârșit, ca rezultat 
direct al acestei formări, Lou a lucrat deja cu un mic grup la un club local, folosind povestirea digitală pentru a explora 
problemele contemporane de bază pe care tinerii le-au identificat ca fiind importante pentru ei. De asemenea, solicită 
finanțare pentru a desfășura proiecte de dezvoltare durabilă cu tinerii și speră să angajeze unul dintre tinerii cu care am 
lucrat în cadrul proiectului YIPPEE ca parte a acestui proiect

“În visele mele cele mai ambițioase, mi-ar plăcea să reunesc acest grup într-un an într-un an în 

Marea Britanie pentru a afla ce au făcut cu învățarea lor și pentru a privi șase 

obiective suplimentare în contextul DST”. (Lucrător de tineret din Marea Britanie)

Experiența partenerilor în proiect
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Melting Pro, Italie

“M-am bucurat să lucrez într-un context internațional și să învăț diferite modalități de a aborda 

unele dintre problemele ridicate de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă” 

(Participant tânăr Italian) 

Procesul de recrutare pentru cei doi tineri și cinci lucrători de tineri a fost destul de complexă și a necesitat o planifica-
re atentă a diferitelor etape care trebuie puse în aplicare, o strategie de comunicare bine definită pentru promovarea 
apelurilor și o fază de evaluare care să ia în considerare criteriile stabilite de proiect și convenite cu toți partenerii YIP-
PEE. Melting Pro a decis să-și aleagă voluntarii prin intermediul unei strategii mixte de recrutare, și anume răspândirea 
apelului pentru voluntari, atât prin intermediul propriilor noastre contacte, cât și prin intermediul rețelelor web și al 
rețelelor sociale. În acest fel am avut ocazia să ajungem la contactele și partenerii direct și, în același timp, să accesăm 
la un public larg și divers.

Melting Pro a lansat apelul deschis adresat lucrătorilor de tineret la 16 februarie 2018, cu termenul limită de 28 feb-
ruarie. Am pus apelul pe site-ul nostru web și în rețelele sociale și prin e-mail la rețelele noastre și alte organizații și 
profesioniști din sectorul cultural și social din Italia. Am decis să folosim un limbaj clar și comunicativ pentru a ajunge 
la cei mai mulți oameni posibili. Am trimis apel deschis organizațiilor de tineret, centrelor de formare, ONG-urilor, orga-
nizațiilor culturale și sociale. Am cerut o scrisoare de însoțire de la cei interesați, pentru că am vrut să alegem oameni 
puternic motivați, gata să împărtășească cunoștințe și să lucreze în situații multiculturale. 

“Povestirea digitală este un instrument eficient pentru a face față Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă,

 aducând temele înapoi la o dimensiune concretă, la viața de zi cu zi prin povestiri personale - 

povești care ar putea fi despe orice.” (Lucrător de tineret Italian)
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Melting Pro a creat un videoclip să intensificăm apelul într-un mod mai inovator pe care l-am împărtășit pe site-ul nostru 
web și în rețeaua noastră socială. Am primit nouă aplicații și am selectat doi lucrători de tineret: Serena Baldari și Cateri-
na Moroni. Ambii au avut experiență anterioară în proiecte europene și schimburi de tineri și erau conștienți de aspecte 
sociale și culturale relevante. După selecție am organizat două întâlniri (una prin Skype) pentru a pregăti și a informa 
persoanele selectate despre proiect, valorile și obiectivele acestuia și despre activitățile care au loc în timpul și după 
prima mobilitate în Ungaria. De asemenea, au primit documente legate de proiect, de cele 17 SDG-uri și de metodologia 
de povestire digitală. 

Al doilea apel a fost acela de a selecta cinci tineri care să fie implicați în mobilitatea în România. Acesta a fost deschis 
pentru tineri la 26 aprilie 2018, cu un termen limită de 13 mai 2018. Am cerut aplicanților să trimită un CV împreună cu 
o scrisoare de însoțire. Melting Pro a distribuit apelul pe site-ul său web și rețelele sociale, prin poștă cu rețeaua sa, cu 
alte organizații și profesioniști din sectorul cultural și social din Italia. Am primit 10 cereri. Candidații au fost selectați în 
funcție de criteriile stabilite împreună cu ceilalți parteneri și specificați în invitație. Aceste criterii au fost: dorința de a 
participa la mobilitatea românească în zilele stabilite, cunoștințele de bază ale limbii engleze, dorința de a lucra într-un 
context internațional, dorința de a participa la unul sau mai multe evenimente pentru diseminarea obiectivelor și rezul-
tatelor proiectului la nivel național și disponibilitatea documentelor valabile pentru a călători. Ulterior, am organizat 
interviuri individuale cu unii dintre participanți pentru a evalua motivația și tipul de “dezavantaj” al fiecărei persoane. La 
finalul procesului de selecție (13 mai), au fost selectați cinci candidați: trei femei și doi bărbați cu vârste cuprinse între 
19 și 27.

Melting Pro a încercat să ajungă la tineri defavorizați, urmând direcțiile apelului definite de partenerii proiectului. Cu 
toate acestea, am constatat că este destul de complicat să ajungem la grupul țintă al proiectului deoarece Melting Pro 
este o organizație care funcționează în principal în sectorul cultural și creativ și are sediul la Roma. Modul de diseminare 
a apelului (web / rețele sociale / e-mail general adresat ONG-urilor) nu a fost probabil cel mai potrivit pentru a ajunge 
la grupul țintă de tineri dezavantajați din Italia. În mod normal, astfel de grupuri accesează acest tip de informații grație 
sprijinului organizațiilor sociale / de tineret sau datorită familiilor lor. Cu toate acestea, în mod propriu, selecția făcută 
de Melting Pro a fost adecvată. Dezavantajul tinerilor italieni poate fi rezumat ca fiind dificultatea găsirii unui loc de 
muncă. Foarte des sunt bine calificați în ceea ce privește studiile universitare sau cursurile de specialitate, dar nu pot găsi 
un loc de muncă potrivit competențelor lor și care să se bazeze pe investițiile făcute de-a lungul anilor. Foarte adesea 
tinerii italieni sunt forțați să accepte locuri de muncă slab plătite și slab calificate sau să meargă la muncă în străinătate. 

Natura amestecată a povestirii digitale, combinând abilitățile narative cu potențialul tehnologic, o face un puternic inst-
rument didactic care are aplicații în mai multe domenii și care a condus unele evoluții interesante la nivel mondial. Este 
foarte util pentru dezvoltarea diferitelor tipuri de competențe (tehnice, comunicare, sociale, narative etc.) care ar putea 
spori capacitatea de angajare a tinerilor și ar spori participarea lor activă la viața socială și civică. Lucrătorii de tineret 
implicați în proiect au arătat imediat un mare interes în potențialul acestei metode, deoarece pornesc de la povestea 
unei experiențe personale și apoi se deschid către o dimensiune colectivă de împărtășire. Mai mult, această metodă per-
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mite dezvoltarea competențelor specifice și tehnice care pot fi utilizate în diferite contexte de muncă și sociale. Ambii 
lucrători de tineret au apreciat cu adevărat atât partea didactică a proiectului, cât și cele narative și cele sociale. 

După mobilitatea maghiară, Melting Pro a organizat două evenimente locale împreună cu lucrătorii de tineret pentru un 
total de 30 de persoane. În cadrul evenimentelor am prezentat proiectul YIPPEE, a fost lansată o metodologie digitală de 
povestire și o discuție în jurul a 17 SDG-uri. Am împărtășit videoclipuri și documente legate de obiective. 

Înainte de a pleca în România pentru cea de-a doua mobilitate cu tineret, am avut un briefing pentru a prezenta în de-
taliu proiectul pentru tineri. Am avut trei întâlniri (două prin Skype și o întâlnire față în față) în care am explorat metoda 
digitală de povestire, vorbind despre procesele sale și urmărind multe povestiri pentru a evidenția caracteristicile și 
tehnicile, tipurile de videoclipuri, greșelile comune, obiectivele și metodele diseminare. Am vorbit, de asemenea, despre 
aplicarea diferită a povestirii digitale și despre utilizarea ei în proiectul de promovare a SDG-urilor. Sa prezentat o pre-
zentare cu informații de fond și note istorice privind crearea de povestiri digitale și diferitele lor aplicații.

Programul de pregătire a mobilității în România pentru participanții italieni la Melting Pro, Roma
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Pentru evenimentele locale, am discutat cu tinerii despre ceea ce au considerat că este important să comunice desp-
re proiectul YIPPEE. Ei au decis să vorbească despre experiența internațională de lucru și despre abordarea diferită a 
discuțiilor de grup. De asemenea, au apreciat oportunitatea de a lucra în grupuri și de a reflecta asupra obiectivelor de 
dezvoltare durabilă. În timpul evenimentelor lor locale, ei au explicat publicului procesul în România de a crea povestiri 
digitale și importanța “acțiunii”, chiar și la nivel local, pentru a putea atinge obiectivele și a salva planeta noastră.

Tinerii au apreciat foarte mult metoda de povestire digitală deoarece este aproape de modul lor de comunicare (în spe-
cial pe rețelele sociale) pentru a ajunge la o audiență mare. Ei au apreciat “gustul” personal al poveștilor și protagoniștii 
lor și purtătorii unui mesaj important.

“În timpul mobilității în România am desfășurat numeroase activități și am apreciat în mod deosebit 

metodele de formare non-formală. Toată lumea sa simțit inclusă și a participat activ la discuții.” 

(Participant tânăr Italian)

În timpul pregătirii pentru cele două mobilități, am lucrat la descoperirea SDG-urilor prin diverse documente (pdf, artico-
le, site-uri web, clipuri video). Împreună, în calitate de lucrători și tineri, am discutat în timpul întâlnirilor despre impor-
tanța obiectivelor și despre necesitatea de a acționa la nivel local, național și internațional și pentru a răspândi cât mai 
mult posibil vocea noastră. Am trimis multe documente prin e-mail și prin intermediul rețelelor sociale. În Ungaria am 
discutat în grup despre Obiective și am explorat mai adânc unele dintre ele care au fost legate în mod special de proiect. 
Coordonatorii proiectului au selectat șapte obiective pentru a se concentra asupra grupurilor mici și am încercat să 
evidențiem cele mai relevante acțiuni. Am analizat site-ul SDG și am împărtășit în grup o prezentare generală. Lucrătorii 
s-au gândit să promoveze obiectivele în rândul tinerilor și să faciliteze abordarea și discuțiile lor. 

Primul eveniment local organizat  
de italieni tineri

Tinerii Italieni facilitează povestirea în timpul celui 
de-al doilea eveniment local, Museo dell’Agro 
Pontino
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“Am intenția să aplic metoda DST în viitoarele proiecte educaționale cu copii, migranți sau persoane 

cu un anumit dezavantaj social. Mi se pare un instrument puternic pentru a face legătura cu oamenii, 

a povesti și a exprima opinii și mesaje.” (Participant tânăr Italian)  

În săptămânile maghiare și române, toți participanții au discutat despre SDG-uri și au încercat să descopere cele mai 
bune acțiuni de întreprins să sensibilizeze cât mai mulți oameni cu privire la problema dezvoltării durabile. În România, 
am făcut diferite activități, cum ar fi un World Café, care stimulează reflecția asupra obiectivelor legate de proiect. Am 
împărțit participanții în grupuri și am invitat fiecare grup să se ducă la fiecare masă și să reflecte timp de 5-10 minute 
asupra obiectivului propus, scriind o expresie sau un cuvânt cheie. Când fiecare grup a vizitat toate mesele, ne-am întâl-
nit și au fost împărtășite reflecțiile. De asemenea, am desfășurat o activitate numită “The Wheel”, în care participanții 
au fost împărțiți în grupuri și separați pe diferite mese. La fiecare masă a fost o roată de carton împărțită în spițe care 
enumeră diferitele aspecte care trebuie abordate, separate mai departe orizontal pentru analize la diferite niveluri (aici: 
nivel local, național și internațional). Fiecare grup a umplut roata cu propriile sale reflecții, care în cele din urmă au fost 
împărtășite cu ceilalți participanți. Grupul a descoperit multe conexiuni între toate obiectivele și au fost cu adevărat 
mulțumiți de discuție și au învățat noi abordări și viziuni.

În cadrul cercului de povestire (una din fazele atelierului de distribuire a povestirilor digitale), toată lumea a împărtășit 
o poveste personală (printr-un obiect sau o fotografie) legată de unul dintre cei șapte SDG aleși. Apoi au fost grupate 
după scop și au lucrat în aceste grupuri pentru a-și dezvolta povestea, explorând mai profund temele. Acestea și alte 
instrumente folosite stimularea discuțiilor de grup a fost evaluată foarte pozitiv de către toți participanții. 

“Lucrul cu persoane din astfel de medii diferite a fost foarte stimulator. Mi-a plăcut munca în grupuri mici, 

unde toată lumea a avut ocazia să-și folosească abilitățile și creativitatea pentru a face povestiri digitale. 

Sunt foarte mândru de ceea ce am produs în România.” (Participant tânăr Italian)   

Participanții tineri în timpul unei activități de evaluare zilnică, mobilitatea din România
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