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Introducere 

Proiectul 
 

Acest Proiect are ca scop promovarea participării active a tinerilor prin lucrul cu aceștia. Una dintre 

principalele probleme cu care se confruntă democrațiile contemporane din Europa este lipsa 

angajamentului politic al tinerilor, atât în politica tradițională, cât și în viața organizațională. 

Pentru atingerea acestui scop, partenerii vor lucra mai întâi la dezvoltarea competențelor tinerilor 

profesioniști precum lucrătorii de tineret, formatorii de tineret și mentorii voluntarilor CES. Proiectul va 

aborda teme precum cetățenia UE, conștientizarea UE, democrația, tineretul (participarea, lucrul cu 

tinerii, politicile de tineret) și accesul persoanelor dezavantajate. 

Pentru a înțelege mai bine conceptul, partenerii de proiect definesc participare politică în rândul tinerilor 

drept: 

 Oricare activitate legală întreprinsă de către cetățeni cu scopul sau cu dorința de a influența, de a 

schimba, sau de a afecta guvernarea, politicile publice sau felul în care sunt conduse instituțiile, și 

 O gamă diversă de activități, cum ar fi participarea ca membri în organizații, în organizații 

culturale, sau la activități, semnarea petițiilor, protestele, contactarea politicienilor, campaniile în 

social media, influența online, etc. 

Astfel, Obiectivele specifice (OS) ale Proiectului includ: 

 OS1 Înțelegerea nivelului, profunzimii și dimensiunilor politice ale muncii formatorului în țările 

partenere (cu implementarea Cercetării). 

 OS2 Construirea capacității organizației de tineret în administrarea inițiativelor de cetățenie activă 

prin dezvoltarea competențelor coordonatorilor de voluntari tineri și ale tinerilor voluntari. 

 OS3 Învățarea utilizării metodelor inovative, atractive pentru tinerii cu oportunități reduse, pentru 

stimularea participării tinerilor, în general, dar și concentrate pe probleme contemporane, care 

afectează drepturile omului precum democrația & drepturile omului, lupta împotriva 

semitismului și islamismului, egalitatea de gen și drepturile referitoare la sexualitate, și 

schimbările climatice. 
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 OS4 Sprijinirea lucrătorilor de tineret în înțelegerea social media și furnizarea de unelte și 

proceduri pentru a duce la bun sfârșit campanii online de succes, împreună cu tinerii, despre 

probleme care afectează tinerii și societățile în care trăiesc. 

 

Context 
 

În contextul Strategiei Europene de Formare (ETS), Centrul SALTO pentru Formare & Cooperare (SALTO 

T&C RC) a dezvoltat un model de competențe pentru formatorii care lucrează la nivel internațional - 

www.salto-youth.net/trainercompetences. 

Una dintre competențele cuprinse în model este și Dimensiunea politică, cu referire la integrarea 

dimensiunii politice în munca formatorilor, pe baza modelului de competențe pentru formatori dezvoltat 

în Strategia Europeană de Formare (ETS). Această competență din model cuprinde următoarele sub-

competențe: 

1. Conectarea politicilor (de tineret) și a programelor educaționale, 

2. Integrarea valorilor și credințelor politice în contextul muncii formatorului, 

3. Susținerea celor care învață în dezvoltarea gândirii politice, 

4. Aplicarea principiilor democrației și drepturilor omului. 

Până în prezent nu s-au făcut cercetări privind cum și în ce măsură este încorporată dimensiunea politică 

în practica formatorilor. Trebuie să explorăm această dimensiuni în țările partenere, pentru a crea o bază 

de cercetare pentru ele. Această bază ne va ajuta să creăm materiale educaționale mai bune, pentru 

dezvoltarea competențelor formatorilor tineri. 

Partenerii trebuie să facă această cercetare cu scopul: 

 De a contribui la dezvoltarea de calitate a lucrului cu tinerii în vederea practicii pe teren; 

 Aplicarea modelului de competențe a Strategiei Europene de Formare; 

 Susținerea organizațiilor noastre și a organizațiilor din rețelele noastre în lucrul cu formatorii la 

dezvoltarea competențelor; 

 Contribuția la dezvoltarea profesională a formatorilor. 

http://www.salto-youth.net/trainercompetences
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Susținerea formatorilor de tineret în dezvoltarea practicii profesionale, în privința încorporării dimensiunii 

politice în munca lor, va avea ca rezultat furnizarea unei formări de mai bună calitate tinerilor. 

 

Prin rezultatul intelectual „Strategia Europeană de Formare și modelul de competențe pentru formatori: 

Dimensiunea politică a muncii lucrătorilor de tineret din Germania, Grecia, Cipru și România”, vom colecta 

impresii din interior, care ne vor ajuta să înțelegem în profunzime factori precum: 

 Care sunt influențele personale, interne și externe asupra rolului formatorilor (politică, politici, 

mediu, contexte social-economice, etc.); 

 Care sunt noțiunile de etică și ethos ale formatorilor; 

 Cum putem lucra la atitudinile formatorilor privind autenticitatea, deschiderea, curiozitatea și 

confruntarea cu valorile și credințele care ridică provocări 

 Dorim să înțelegem mai bine cunoștințele, abilitățile și atitudinile formatorilor de tineret. Unele 

aspecte pe care le vom investiga sunt (indicator): 

 Cunoașterea contextelor socio-politice ale formatorilor; 

 Abilitatea de adaptare la contextele social-politice ale beneficiarilor; 

 Capacitatea de a interoga părerile unei persoane privind abordarea educațională cu privire la 

contextul socio-politic al beneficiarilor; 

 Deschiderea și sensibilitatea la contexte socio-politice ale beneficiarilor; 

 Cunoașterea dimensiunilor contextuale și politice; 

 Abilitatea de reflectare la propriul angajament civic, la valorile și la credințele personale, și de 

acționare în mod responsabil și constructiv. 
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Rezumatul rezultatelor 
 

Proiectul a produs rezultate foarte încurajatoare, dintr-o diversitate de răspunsuri. 

În total, au fost intervievați 111 lucrători de tineret din cele patru țări. Dintre aceștia, majoritatea (65%) 

au fost femei. Nivelul general de educație a fost în mare parte ridicat, cei mai mulți (86%) fiind absolvenți 

de universitate cu minim o diplomă de licență, un grad echivalent, sau chiar o diplomă de master. Această 

proporție ridicată s-a reflectat și în experiența de teren: 75% au început să fie implicați în formarea 

tinerilor de cel puțin 4 ani. 

Nu se poate spune același lucru și despre implicarea lor ca timp în formarea tinerilor. Aici am localizat 

prima noastră sursă de îngrijorare, pentru că 59% dintre ei au afirmat că sunt, de fapt, lucrători de tineret 

cu jumătate de normă, având altă ocupație de bază. Încurajator este faptul că lucrătorii de tineret 

chestionați nu se limitează la acoperire națională, ci adoptă o dimensiune transnațională în munca lor, cei 

mai mulți (61%) afirmând că lucrează la nivel internațional. 

Cum au ajuns să fie formatori este de asemenea foarte interesant. Aici nu avem un răspuns concret, 

pentru că răspunsurile variază, dar putem afirma că grupul cel mai mare, reprezentat cam de 1 din 3, a 

dobândit know-how-ul relevant prin experiență directă, sau ca amestec de formare (cursuri pentru 

formarea formatorilor) și experiență. Ceilalți au avut un amestec de combinații diverse. 

În ceea ce privește activitatea politică, un element esențial al cercetării noastre, lucrătorii noștri de tineret 

sunt activi ca și grup. Unul din patru face parte dintr-o organizație politică, însă în mare parte în calitate 

de membru, fără a se angaja activ în activitățile organizației sau fără să dețină o poziție. 

Celelalte elemente esențiale ale cercetării noastre sunt încurajatoare. Privind conectarea formării de 

tineret cu politicile și programele pentru tineret, majoritatea formatorilor, cam opt din zece, au confirmat 

că fac asta, cel puțin la nivel mediu. Același lucru se aplică majoritar în celelalte 3 zone definite de noi, 

adică integrarea valorilor și credințelor personale în formarea tinerilor, conectarea formării tinerilor cu 

abilități de gândire critică, și conectarea lucrului cu tinerii cu principiile democrației și drepturile omului. 

Mesajul este limpede. Partenerii trebuie să lucreze pe trei niveluri. 

Mai întâi, trebuie să încurajeze pe cei care nu conectează aceste aspecte la modul absolut să continue să 

o facă. Apoi, trebuie să înceapă să îi consilieze pe cei care nu reușesc, cu privire la beneficiile și necesitatea 

de a o face. Poate că ar funcționa combinarea celor două. În sfârșit, trebuie să privească motivele pentru 
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care cei aflați pe linia mediană, adică aceia care se conectează la nivel moderat, nu avansează, și să îi 

abordeze, îndemnându-i să urmărească exemplele fiecărui partener. 

Totuși, un lucru e sigur. Majoritatea formatorilor de tineret care au luat parte la cercetarea noastră 

consideră efortul general de proiect important, și ar dori să participe și ulterior. Este adevărat, întrucât cei 

mai mulți participanți, șase din zece, și-au confirmat disponibilitatea de participare fie la un atelier de 

diseminare de o zi, fie chiar la un atelier de trei zile de formarea formatorilor. Proiectul general este așadar 

încurajat să continue potrivit planurilor. 
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Metodologie 
 

Generalități 
 

Am ales să aplicăm o cercetare de teren, în vederea colectării informațiilor relevante. Acesta s-a adresat 

formatorilor de tineret. Dincolo de colectarea mai multor date relevante, acest tip de cercetare permite 

partenerilor de proiect să recruteze participanți. S-a distribuit un chestionar fizic, la întâlnirile față în față 

cu formatorii, dar și online, prin Survey Monkey, pentru a colecta părerile formatorilor de tineret din cele 

patru țări. Fiecare țară a creat un raport individual. 

Apoi, rezultatele fiecărei țări au fost reunite în acest Raport de cercetare. Aceasta a permis analizarea 

temelor și provocărilor Proiectului nu doar în lumina specifică fiecărui partener, ci și în lumina generală a 

consorțiului. A permis consorțiului să observe și să redea mai bine punctele forte și punctele slabe. 

Partenerii se pot concentra asupra zonelor celor mai problematice, căutând susținere reciprocă și schimb 

de soluții și de abordări inovatoare, pentru provocările specifice fiecăruia. Permite și o abordare generală 

în paralel, adoptată pentru a permite partenerilor să se concentreze asupra zonelor celor mai 

problematice la nivel global. 

Prin chestionar, am solicitat participanților: 

 Să reflecteze la și să exploreze limitele „rolului politic al formatorilor” în practică; 

 Să reflecteze la principiile și la educația drepturilor omului în munca lor. 

Chestionarul a inclus întrebări cu răspuns închis, pentru colectarea datelor cantitative, dar și întrebări cu 

răspuns deschis, pentru datele calitative. Tipurile de întrebări incluse au fost cu opțiuni, cu posibilitate de 

a opta pentru un singur răspuns din mai multe date, și tip matrice. 

Metodologia aplicată a fost la nivel academic, fiind deci reproductibilă. Rezultatele cercetării vor fi 

generalizabile, până într-un punct. Raportul va fi disponibil online și distribuit în rețelele partenerilor. 

Astfel, alți profesioniști din domeniul tineretului îl vor putea folosi ca bază pentru noi inițiative în domeniul 

dezvoltării competențelor formatorilor de tineret. 
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Competențele incluse în cercetare 
 

Chestionarul a testat competențe specifice, relevante pentru Proiect. A fost creat pentru testarea 

participării civice a respondenților, dar și a abilităților lor de a da mai departe aceste abilități beneficiarilor. 

Examinând demografia și formarea beneficiarilor, în termeni de educație, gen, formare relevantă, 

participare politică ș.a.m.d., a luat în considerare patru competențe esențiale din domeniu, și anume (1) 

conectarea politicilor și programelor educaționale, (2) integrarea valorilor și credințelor, (3) susținerea 

beneficiarilor în dezvoltarea gândirii critice, și (4) aplicarea principiilor democrației și drepturilor omului. 

Aceste 4 competențe au fost divizate în criteriile lor constitutive și li s-au alocat indicatori relevanți, pentru 

testarea aplicabilității lor la participanți, căpătându-se astfel păreri prețioase despre aplicabilitate și 

despre zonele de interes ale partenerilor. Acestora li s-au alocat indicatorii corespunzători. Pentru 

clarificate, acești indicatori sau indici au fost explicativi pentru criteriul relevant, de asemenea explicativ 

pentru competența parte din zona competențelor principale, în acest caz implicarea civică. Acest proces 

s-a repetat pentru toate competențele care constituie zona de competențe. 

 

Competențele și indicatorii originali SALTO au fost recomandați, și rafinați apoi în matricea de competențe 

finală, care se poate remarca în chestionare. Acestea sunt disponibile la cerere. După această rafinare, 

consorțiul a știut ce zone să testeze, ca să își concentreze mai bine eforturile pentru a genera cea mai 

importantă schimbare în termeni precum percepția și dobândirea de abilități, în rândurile sale, după ce a 

fost completat mai întâi chestionarul. 

 

 

Index Criterii Aria de 
competențe

Competențe
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Figura 1- Genul 

Partea 1: Informații demografice și privind profilul 

Genul 

 

Numărul total de participanți la chestionar a fost de 111. Genul (Figura 1) a fost reprezentat majoritar de 

femei, mai precis 65%, față de 35% bărbați. Analogia proporției de 6 la 4 a fost remarcată printre parteneri, 

cu excepția Ciprului, unde a existat o distribuție a genului mai uniformă, cu 54% femei și 46% bărbați. Cea 

mai mare diferență de gen s-a văzut în România, cu 71% dintre participanți femei și doar 29% bărbați. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de educație 
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Nivelul general al educației formatorilor noștri de tineret este ridicat. Majoritatea participanților aveau 

măcar o diplomă de licență sau un grad echivalent. Era de așteptat, pentru că este vorba, de cele mai 

multe ori, de persoane care lucrează în domeniul Educație și Formare. Dincolo de cei 64% dintre 

participanți care au o diplomă de licență, un procent impresionant de 22 dețin și un master, și 4% un 

doctorat, fără ca acesta să fie neapărat din domeniul lor profesional. 

România a avut cei mai mulți participanți (80%) cu masterat. Cel mai scăzut procent s-a înregistrat în 

Germania, cu 50%, deși aceștia au avut un procent mai mare de licențiați (23%), rezultând în 73% dintre 

participanții săi care dețineau o diplomă univesitară. Cipru, pe de altă parte, a avut cei mai mulți doctori 

(8%), iar Germania, cei mai puțini, adică niciunul. Grecia s-a potrivit pe linia mediană, cu 34% și 52% dintre 

participanții săi având licență, respectiv masterat. 

Cei fără educație universitară au fost puțini. Pentru consorțiu, ca întreg, s-au ridicat la 8% dintre formatorii 

de tineret, iar cel mai mare procent s-a înregistrat în Germania (72%) și cel mai scăzut în Cipru (0). România 

și Grecia au avut scoruri joase, cu 1-3% dintre participanți fără studii universitare. 
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Figura 2: Nivel de educație 
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Implicarea în formarea tinerilor 

 

În privința implicării în formarea tinerilor, majoritatea lucrează part-time. 59% au afirmat că sunt lucrători 

de tineret part-time, având altă ocupație de bază. 

Nu ar trebui să reprezinte o surpriză, pentru că, în multe țări, lucrul cu tinerii nu este centralizat într-un 

singur corp competent și este fragmentat, atât legal, cât și instituțional. Ca rezultat al acestui fenomen, 

poate, doar 9% dintre participanți au afirmat că sunt formatori full-time. Alte 32 de procente au spus că 

sunt mai degrabă aproape de full-time, fiind lucrători de tineret pentru care formarea tinerilor face parte 

din munca lor. Timpul investit în această activitate, însă, pentru cei care se implică în formarea tinerilor 

ca parte din munca lor, variază, în funcție de cerințele postului. 

În ceea ce privește partenerii, în raport cu munca part-time, majoritatea respectă standardele. Singura 

excepție semnificativă este a României, unde procentul celor care se implică în formarea tinerilor s-a 

ridicat la 72% în total. Altfel, și cu excepția Greciei, în care niciunul dintre respondenți nu este formator 

de tineret full-time, restul partenerilor se apropie de standard. 

Mai precis, Ciprul are 50% lucrători part-time, 42% lucrători de tineret ca formatori și 8% full-time, Grecia 

are 50% lucrători part-time și 50% lucrători de tineret ca formatori de tineret, România 72% part-time, 

17% lucrători de tineret ca formatori și 11% full-time, iar Germania, 46% part-time, 42% lucrători și 12% 

full-time. 
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Figura 3: Implicarea în formarea tinerilor 
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Experiența 

 

Experiența este importantă, mai ales în formarea tinerilor. Din fericire, partenerii par să stea foarte bine 

în această privință, pentru că în jur de 75% dintre formatorii de tineret au afirmat că sunt implicați de cel 

puțin 4 ani. Printre aceștia se numără și veterani, care au afirmat că au mai mult de 10 ani de experiență 

(31% dintre cei intervievați), în timp ce aceia cu experiență îndelungată (7-9 ani) și medie (4-6 ani) 

reprezintă 13%, respectiv 24%. 

Profesioniștii novici relevanți (1-3 ani de experiență) sunt în număr mare, reprezentând 32% dintre 

intervievați. Firește că profesioniști diferiți, aflați în momente diferite ale carierei lor, vor necesita 

susținere analogă și, ținând cont că majoritatea sunt implicați în formarea tinerilor part-time, trecerea la 

veterani full-time va fi o provocate. 

La parteneri, cu excepția Greciei, rezultatele sunt relativ similare. Aici, majoritatea sunt relativ noi în 

domeniu, iar 58% afirmă că au o experiență de sub 3 ani. Este adevărat și pentru Germania, unde 42% 

afirmă același lucru. 

Pe de altă parte, țara cu cei mai mulți lucrători de tineret cu experiență, part-time și full-time, este Ciprul, 

cu un total de 72% care afirmă că au peste 7 ani de experiență. Pe al doilea loc este România, cu 65% 

dintre participanți afirmând la fel. Este interesant, pentru că România este și țara în care cei mai mulți 

participanți (72%) au afirmat că sunt formatori de tineret part-time, ceea ce poate că distinge un model 

specific aplicabil României. Altfel, mulți dintre participanții din Cipru (42%) sunt asociați cu formarea 

tinerilor prin profesia lor de lucrători de tineret. Asta ar putea însemna că în Cipru se urmează un model 

amestecat. Germania este cea mai apropiată de standard, cu procente similare mediei. Cei mai mulți (42%) 

sunt cei care au mai puțin de 3 ani de experiență, urmați îndeaproape de veterani. 
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Figura 4: Experiența în formare în domeniul tineretului 
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Figura 5: Expunerea internațională 

Expunerea internațională 

 

Privind dimensiunea internațională a formării tinerilor, răspunsurile participanților diferă. Ca sumă 

agregată, majoritatea (61%) lor au atașat o afiliere internațională furnizării formării, afirmând că lucrează 

ca formatori de tineret la nivel internațional. Procentul este cel mai ridicat în România, unde aproape toți 

(89%) dintre participanți spun că așa stau lucrurile, urmată de Cipru, cu 59% dintre răspunsuri afirmative. 

Cel mai mic procent este cel al Germaniei (42%), urmat de al Greciei (46%), pentru răspuns pozitiv la 

întrebarea dacă lucrează ca formatori de tineret la nivel internațional. 
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Formare pentru a deveni formator în domeniul tineretului 

 

Nu toți formatorii în domeniul tineretului trec prin același proces de formare. Acest lucru se datorează 

faptului că, după cum s-a menționat deja, profesia este în mare măsură nereglementată și relativ nouă 

pentru statele membre. Având în vedere și investiția de timp, menționată mai sus, este cu atât mai ușor 

explicabilă eterogenitatea procesului. 

De asemenea, este ușor observabil că un număr considerabil de participanți la studiu (33%) au dobândit 

cunoștințe relevante prin experiența directă, iar o altă parte dintre aceștia (34,43%) au avut la bază atât 

faptul că au participat la cursuri de formare a formatorilor, cât și experiența personală. Doar 8,11% au 

declarat că au dobândit cunoștințele necesare prin intermediul studiilor, în timp ce 9,91% au afirmat că 

au făcut acest lucru printr-o combinație: studii, cursuri și experiență directă. Un număr mic (4,50%) a 

urmat o combinație diferită, altceva decât studii, cursuri de formare și experiență. 

În fiecare țară fundamentul aflat la pregătirea formatorilor este diferită, dar pot fi observate aspecte în 

comun. În Germania, Cipru și Grecia, participanții au dobândit profilul necesar pentru a deveni formatori 

de tineret prin experiența efectivă, în procentele următoare: 46,15% dintre persoanele germane 

chestionate, 41,67% dintre cele din Cipru, iar 50% dintre cele din Grecia. În România, majoritatea (62,86%) 

a menționat că la bază a existat un amestec de cursuri și experiență personală. Doar participanții germani 

au apreciat că studiile i-au ajutat într-o măsură ridicată (38,46%).  
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Figura 6: Formarea și profilul educațional necesar pentru a deveni formator în domeniul tineretului 

 


