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Acest manual a fost realizat inițial de către toți membrii din țările partener, cu 

participarea prof. univ. dr. David Blumenkrantz, în limba engleză și a fost 

tradus în limbile țărilor partenere în proiectul YOU-ROPE (Italia, România, 

Grecia și Spania). 

 

Versiunea actuală a traducerii în limba română aparține membrilor Asociației 

Psiterra, partener român în Proiect, fiind realizată de către conf. Univ. Dr. 

Ovidiu Gavrilovici și psih. Aliona Dronic.  

 

Pentru detalii cu privire la Asociația Psiterra, consultați www.psiterra.ro și 

pagina de Facebook a Asociației Psiterra.  

 

Pentru orice întrebări cu privire la acest material contactați psih. Aliona Dronic, 

Vice Președinte al Asociației Psiterra și Coordonator de Programe la 

aliona.dronic@yahoo.com  
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Modelul își propune să identifice și să implementeze ritualuri pozitive de trecere care implică 
tineri, părinți, familii și comunități și să angajeze factorii de decizie și lucrătorii de tineret / 
educatorii, făcând participanții conștienți despre rolul important al ritualurilor de trecere, prin 
proiectarea și îmbunătățirea împărtășirii pozitive „Ritualuri de experiențe de trecere” (ROPE) 
(Blumenkrantz și Goldstein, 2014; www.gjcpp.org; www.rope.org; Blumenkrantz, 2016). 
Modelul de intervenție are ca scop promovarea sentimentului apartenenței individului la 
comunitate și consolidarea comunităților prin îmbunătățirea ritualurilor de treceree orientate 
către comunitate, sensibile cultural și adecvate dezvoltării, care ghidează și susțin tranziția 
copiilor de la adolescență la viața adultă. Ritualul experienței de trecere este un element al 
legăturii intergeneraționale, care permite creșterea pozitivă (Blumenkrantz, 2016). Proiectul 
YOU-ROPE s-a inspirat dintr-un model de intervenție conceput de prof. David Blumenkrantz 
(1981; 2016), este finanțat de Comunitatea Europeană, prin Programul ERASMUS PLUS KA2 – 
Parteneriate Strategice pentru tineret și s-a desfășurat simultan la Florența (Italia), Barcelona 
(Spania), Iași (România) și Rethymno (Grecia), implicând în fiecare țară aproximativ 300 de 
adolescenți și 50 de adulți semnificativi. 
 
Scopul proiectului este de a introduce partenerii YOU-ROPE în teoria și practica ritualurilor de 
trecere ca o experiență narativă a tinereții și a dezvoltării comunitare care întărește 
comunitățile și ghidează și susține adolescenții până la vârsta adultă. Proiectul este conceput 
pentru a spori calitatea activităților profesionale dedicate tinerilor, prin promovarea 
cooperării instituțiilor care lucrează cu tinerii și prin îmbunătățirea participării adolescenților 
la proiectarea de experiențe semnificative de dezvoltare, în conformitate cu valorile lor 
personale, patrimoniul cultural și cu o abordare comună europeană. Abordarea narativă a 
tinerilor și a dezvoltării comunitare prin ritualuri de trecere permite tinerilor să ajungă la 
cunoștințele, valorile și la capacitatea de a fi implicați activ în calitate de cetățeni responsabili 
în societățile democratice multiculturale moderne. 
Activitățile din proiectul YOU-ROPE au fost organizate în două faze: prima (IO1), o cercetare 
calitativă în care semnificațiile legate de experiența de a deveni adulți în societatea noastră 
au fost discutate cu adolescenții și adulții semnificativi; a doua (IO3), în care au fost realizate 
activități participative cu grupuri de adolescenți și adulți în fiecare din țările implicate în 
proiect pentru a experimenta valoarea ritualurilor de trecere ca elemente de dezvoltare 
pozitivă în comunitate. 
Acest manual obținut ca produs final al proiectului este conceput ca o colecție de studii de 
caz împărtășite pentru informarea profesioniștilor care lucrează în favoarea tinerilor despre 
aspectele cheie ale creării de ritualuri de trecere inclusive care consolidează un sentiment 
pozitiv al comunității și care influențează incluziunea socială. 
 
Recomandările au fost structurate conform cercetării efectuate în timpul IO1. Recomandările 
sunt împărțite în module pentru a fi utile și eficiente pentru un grup țintă eterogen de 
profesioniști. 
Capitolele următoare prezintă rezultatele apărute în timpul implementării proiectului YOU-
ROPE. Manualul urmărește ambele faze ale proiectului, și anume rezultatul intelectual nr. 1 
(IO1), în care modelul teoretic a fost pentru prima dată studiat și ulterior investigat în cadrul 
comunităților locale europene pe tema ritualurilor de trecere printr-o abordare narativă și cu 
un studiu cu metode calitative. În cea de-a doua parte a proiectului a fost dezvoltat rezultatul 
intelectual nr. 3 (IO3), în timpul căruia au fost pilotate metode psiho-educative pentru 
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adolescenți și adulți semnificativi, pe baza constatărilor din faza anterioară. La final, unele 
dintre concluzii sunt de asemenea discutate cu referire la cadrul inovator al „Competențelor 
pentru cultura democratică”, un ghid util al abilităților și competențelor care trebuie 
dezvoltate în contexte educaționale cu copiii pentru promovarea unei culturi democratice, 
ghid publicat de Consiliul Europei. 
 
Secvența subiectelor abordate în aceste orientări este raportată după cum urmează. Prefața 
manualului este scrisă de profesorul David Blumenkrantz, care este creatorul modelului 
„Youth and Community Development through Rituales of Passage” (Rituals of Passage 
Experience), din care a fost inspirat proiectul YOU-ROPE. Primul capitol descrie contextul 
teoretic al dezvoltării tinerilor și a comunității prin modelul ritualurilor de trecere (experiențe 
ale ritualurilor de trecere) în combinație cu unele modele specifice care au fost adoptate 
pentru a implementa activități de testare în fiecare țară participantă în proiect. Mai precis, 
Teatrul Forum în Barcelona (Spania), tehnici inspirate din psihodramă în Florența (Italia), 
Copacul Vieții derivat din abordarea narativă în Iași (România), mitul ca metaforă a creșterii 
în Rethymno (Grecia). 
 
Al doilea capitol descrie pe scurt modul în care au fost implementate cercetările asupra 
ritualurilor de trecere. Experiența participanților este exemplificată în forma unor studii de 
caz. Sunt prezentate câteva recomandări practice despre modul de organizare a intervențiilor 
care îmbunătățesc rolul ritualurilor de trecere ca vehicule ale dezvoltării preferate. În 
secțiunea următoare (Activități de testare), sunt descrise rutele parcurse în fiecare din cele 
patru orașe europene: Barcelona, Florența, Iași și Rethymno. Ultimul paragraf al acestui 
capitol este dedicat descrierii a ceea ce s-a întâmplat în cadrul reuniunii internaționale care a 
avut loc la Florența în perioada 1 - 6 aprilie 2019, la care au participat studenți și educatori 
implicați în fiecare țară. 
Al treilea capitol prezintă concluziile finale. De asemenea, sunt raportate reflecțiile fiecărui 
partener de proiect cu privire la importanța proiectului. Ultimul paragraf evidențiază 
elementele fundamentale utile pentru organizarea unei intervenții conform modelului 
dezvoltat în proiectul YOU-ROPE. În anexă, sunt prezentate indicatorii pentru intervenții 
eficiente în conformitate cu CCD, cadrul competențelor culturii democratice, dezvoltat de 
Comisia Europeană. 
 
Dorim să le mulțumim oamenilor care au făcut posibil acest proiect. În primul rând, 
profesorului psiholog David Blumenkrantz din SUA, care a stimulat și susținut profesioniștii 
implicați și a fost mereu prezent, în ciuda diferențelor temporale și spațiale care există între 
Statele Unite ale Americii și Europa. De asemenea, mulțumiri profesioniștilor fiecărei 
organizații partenere care au lucrat și au colaborat depășind sarcinile pe care le-au avut prin 
contract. În cele din urmă, profesorii, educatorii, membrilor familiilor elevilor care au 
participat la proiect merită gratitudinea noastră. Și, bineînțeles, o mulțumire specială tinerilor 
care au răspuns provocării, devenind eroii meta-mitului care a fost proiectul YOU-ROPE, un 
adevărat ritual de trecere pentru toți participanții. 
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Prefaţă 
 
Creșterea și dezvoltarea sănătoasă a copiilor noștri este o sarcină centrală pentru fiecare 
societate. Este esențial ca tinerii să dobândească cunoștințele, valorile și capacitatea de a se 
implica activ în calitate de cetățeni responsabili în societățile democratice multiculturale 
moderne. Viitorul societății noastre și al întregii planete va depinde de cât de eficient 
transmitem cunoștințele, valorile, etica și înțelegerea critică necesară care informează și 
ghidează comportamentul acestora. 
 
Co-finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, YOU-ROPE a întreprins o inițiativă 
inovatoare care este un prim pas în cunoașterea despre dezvoltarea tinerilor și a comunității 
prin ritualuri de trecere (Blumenkrantz, 2016). Ritualurile de trecere au fost istoric modul în 
care specia umană a transmis cunoștințele și valorile esențiale pentru supraviețuirea noastră. 
Specialiștii în ce privește dezvoltarea tinerilor și a comunității au furnizat dovezi clare conform 
cărora absența ritualurilor de trecere orientate spre comunitate, sensibile cultural și adecvate 
dezvoltării au contribuit la multe dintre problemele cu care se confruntă în prezent tinerii, 
familiile și comunitățile lor. 
 
În lipsa unor ritualuri de trecere autentice și puternice, orientate către comunitate, tinerii care 
doresc un sentiment de apartenență - o identitate personală cu semnificații și scopuri 
preferate - apelează la alte surse, precum se întâmplă la limită în grupuri teroriste, care oferă 
inițieri și ritualuri de trecere extreme. „Enciclopedia problemelor mondiale și potențialului 
uman” (Judge, 1994) susține că „absența ritualurilor de trecere duce la o dificultate majoră în 
procesul de maturizare ca persoană”. 
 
Evidențele sunt clare: timp de mii de ani ritualurile de trecere au fost principalul proces 
individual și comunitar al umanității pentru gestionarea schimbărilor pe parcursul vieții. De la 
ceremonii și ritualuri de la naștere până la nunți și înmormântări, toate acestea au servit la 
întărirea legăturilor comunității și la susținerea tranziției identității unei persoane. Poate cele 
mai importante sunt inițierea și ritualurile de trecere care sunt esențiale pentru tranziția unui 
copil la vârsta adultă. 
 
Printr-un proces de explorare, experimentare, evaluare și adaptare, echipa de dezvoltare 

YOU-ROPE a făcut un prim pas pentru a afla despre ritualurile de trecere utilizând un cadru 

narativ pentru dezvoltarea tinerilor și a comunității. Partenerii YOU-ROPE recunosc că 

narațiunea unui ritual de trecere prezintă principii de design compatibile cu cele promulgate 

în tinerețe și dezvoltarea comunității prin ritualuri de trecere, oferă experiențe de învățare cu 

privire la lumea înconjurătoare și a societății în care trăiesc participanții. Acest proces asigură 

că tinerii dobândesc cunoștințele, valorile și capacitatea de a fi cetățeni responsabili în 

societăți moderne, diverse, democratice și promovează o cultură democratică în rândul 

cetățenilor noștri. 

Activitățile YOU-ROPE pot fi adaptate în continuare pentru a sublinia o dimensiune 
interculturală / europeană, încurajând participanții să reflecteze asupra problemelor 
importante ale Uniunii Europene și să îi implice în identificarea valorilor comune în diferituale 
țări, în ciuda diferențelor culturale. Un design robust și integrat de al ritualului trecerii poate 
consolida sentimentul de apartenență al tinerilor la o Uniune Europeană comună și poate fi 
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un mijloc prin care aceștia să fie inițiați cu privire la vârsta adultă și la cetățenia europeană 
activă. Aceste studii de caz caută să informeze factorii de decizie, practicienii, profesorii, 
lucrătorii de tineret, părinții și pe oricine interesat despre oportunitățile promițătoare 
disponibile prin adoptarea unei abordări sistemică comprehensivă de dezvoltare a tineretului 
și a comunității prin ritualuri de trecere. 
 
Următorii pași se pot baza pe activitatea pilot a proiectului YOU-ROPE și îl pot promova în 
întreaga Uniune Europeană. 
 

• Dezvoltați competențele practicantului prin experiență directă în procesul inițiator și 
ritual de experiență de trecere. „Puteți aduce doar atât de departe pe cineva cât ați 
fost voi înșivă”  - acest principiu este o condiție esențială pentru a stabili, a adapta 
continuu și a îmbunătăți ritualurile de trecere autentice. 

 

• Ajutați profesorii debutanți, educatorii, lucrătorii de tineret, personalul organizațiilor 
de servicii comunitare, precum și pe alte persoane interesate să stabilească contexte 
potrivite pentru ritualurile de trecere, ghidându-i printr-un program riguros de studiu 
al artei și științei inițierii prin ritualuri de trecere. 

 

• Ritualurile de trecere autentice și puternice nu sunt un exercițiu intelectual desfășurat 
exclusiv într-un cadru de clasă. Componentele principale de proiectare a programului, 
implementate timp de mai mulți ani, necesită expunere la încercări, provocări și 
conectare cu natura, cultura și strămoșii, timp în liniște pentru reflecție, activități 
specifice genului și separat și pentru experimentarea unor stări aparte a realității. 
Participanții pot încorpora lecții învățate prin oferirea de servicii altora și comunității, 
ceea ce pregătește un loc pentru vârsta adultă emergentă. 

 

• O narațiune a ritualurilor de trecere poate fi integrată atunci când se predau discipline 
academice. Acest lucru este ilustrat în modelele unice, inovatoare prezentate în 
fiecare dintre cele patru studii de caz. În mod individual, acestea oferă o inițiere în 
limbajul ritualurilor de trecere și o primă întâlnire cu experiențele inițiatice. Deși sunt 
diverse, fiecare deține o parte din experiența inițiatică. De la Călătoria Eroilor ancorată 
în mitul cultural grecesc al lui Odiseu, până la expresii multimedia care caută și găsesc 
expresii ale identității și eliberarea de opresiune, încercând diferituale roluri în 
psihodramele cu măști, până la o explorare analitică într-un „Copac al vieții” - fiecare 
metodă a consolidat fluența utilizării limbajului și experiențelor ritualurilor de trecere 
atât pentru participanți cât și pentru facilitatori. În procesul YOU-ROPE partenerii 
învață unii de la alții și își integrează metodele.  
 

• Dezvoltarea unor parteneriate academice puternice ale comunității universitare care 
să consolideze focalizarea asupra literaturii și cunoașterii legate de dezvoltarea 
tineretului și comunității prin ritualuri de trecere. Tinerii angajați într-un proces 
academic riguros pot ajuta la susținerea dezvoltării în comunitatea locală a ritualurilor 
de trecere prin practici solide și susținute. Acest lucru se poate realiza prin crearea în 
fiecare țară a unui Institut pentru Studiul și Practica Dezvoltării Tineretului și 
Comunității prin Ritualuri de Trecere. 
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Un institut ar fi locul de inițiere pentru studenți (Blumenkrantz & Goldstein, 2014) în timp ce 
va servi, de asemenea, ca un centru regional de pregătire pentru educatori, asistenți sociali, 
psihologi, antreprenori din comunitate. Studenții ar putea realiza stagii în comunitate care 
pot propune și restabili ritualuri de trecere. S-a demonstrat că implicarea studenților în 
procesul inițiatic poate construi o fundație pentru activități de prevenire și pentru intervenția 
terapeutică ulterioară. Mai mult, s-a stabilit clar că ritualurile de trecere sunt ingrediente 
cheie pentru construirea și menținerea unui sentiment de apartenență la comunitate și a fost 
foarte eficient în crearea capacității unei comunități de a colabora în favoarea copiilor, 
adolescenților și tinerilor adulți. Ritualurile de trecere pot fi privite ca o modalitate de 
prevenire primară și o cale de a afecta climatul dintr-o anumită comunitate. 
 
Un ritual modern de trecere este obținut atunci când părinții, tutorii sau alte persoane 
responsabile și comunitatea creează și participă de-a lungul unui număr de ani la experiențe 
de învățare care sunt percepute ca transformatoare de către tineri și, de fapt, le oferă un 
statut crescut în cadrul comunității, responsabilități graduale,  care să fie în slujba celorlalți și 
să le faciliteze tranziția sănătoasă prin adolescență. 
 
Sărbătorirea unui ritual de trecere este o reînnoire a întregii comunități, care include mediul 

înconjurător, istoria, cultura și toate relațiile noastre. Expresia publică a copilului și 

angajamentul față de valorile și credințele comunității consolidează așteptările pentru 

comportamente prosociale, pentru supraviețuirea întregii comunități și sănătatea și 

bunăstarea tuturor relațiilor sociale. Trecerea prin vârste a unui copil prezintă o oportunitate 

pentru întreaga comunitate de a examina, adapta și reintra în patrimoniul social și cultural. În 

această lumină este nevoie de un copil întrutotul pentru a crește un sat (Blumenkrantz, 1996). 

 

Istoric teoretic 
 
Ritualurile de trecere sunt evenimente semnificative în viața oamenilor și pentru comunitățile 
lor. Valoarea lor este reciprocă atât pentru persoană, care primește sprijin și îndrumare în 
perioadele de tranziție, în special trecerea de la copil la adult, cât și pentru întărirea simțului 
comunității și a capacității comunității de a se adapta și de a-și asigura supraviețuirea. 
Comunitatea servește, de asemenea, ca loc în care ascensiunea unui copil spre vârsta adultă 
este sancționată și afirmată și unde se face un loc pentru a contribui ca membri recunoscuți 
ai unei societăți democratice. 
 
Van Gennep (1909), a fost primul autor care a descris ritualurile de trecere, identificând trei 
etape distincte. Prima etapă se numește „separare”, o diferențiere autonomă de valorile și 
atitudinile familiei și de cultura dominantă. O separare de la un statut anterior la un nou 
statut. În ritualurile de trecere care înconjoară nașterea, se trece de la nenăscut la naștere, 
de la naștere pe tărâmul fizic la naștere pe tărâmul spiritual (cum se petrece în cazul 
ceremoniei religioase a botezului). Similar, un ritual de nuntă/căsătorie afirmă în cadrul 
comunității că două persoane se agregă într-un cuplu căsătorit. În tranziția de la copil la adult 
există în același timp o identificare cu grupul de egali, care redefineste un sentiment pozitiv 
al sinelui prin sentimentul de afiliere. 
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A doua fază presupune trecerea limitelor, în special a celor stabilite de nucleul familiei. În 

acest sens, vorbim adesea despre încălcări sau despre depășirea limitelor. Această fază poartă 

denumirea de „liminalitate”, un loc de legătură între, de a nu fi nici într-o stare, nici în 

cealaltă, un loc de a fi „între” ele. Trecerea de la copil la adult care nu este făcută în izolare, 

ci în cadrul grupului lor de „inițiați”, printr-o serie de activități intenționate, pot include: 

încercări, încercări și provocări, conexiune cu natura, timp singur pentru reflecție, unde sunt 

învățate lecții despre valori și practica etică, care informează comportamente esențiale 

pentru participarea la o societate democratică. Aceste activități sunt proiectate spre un viitor 

în care copiii aspiră să fie mai puternici, mai fericiți și capabili, în același timp, să controleze și 

să determine evenimentele vieții lor, recunoscând în același timp responsabilitatea lor față 

de familie, comunitate și principiile unei societăți democratice. 

Ritualurile de trecere au caracteristici culturale individuale, bazate pe grupuri, comunitate și 

cultură, care trebuie luate în considerare pentru a dezvolta un ritual dezirabil al experienței 

de trecere care servește nu numai individului, ci familiei și comunității lor (Blumenkrantz, 

2016). Procesul relațional de tranziție de la copilărie la vârsta adultă este subliniat de studiile 

științifice, care promovează o definiție relațională a identității. Adică, formarea identității este 

influențată de forțe culturale, contextuale, comunitare, de natură și de alte forțe, factori și 

entități care sunt în relație cu un individ. În consecință, identitatea adultului poate fi descrisă 

ca migrând din descrierile anterioare ale identității, modelate și susținute prin interacțiuni cu 

ceilalți și culturile cu care este în contact, în timp. 

 
Interviurile cu participanții proiectului YOU-ROPE au relevat faptul că ritualul experiențelor 

de trecere bazate pe trăsături personale sunt legate, de exemplu, de a se comporta 

responsabil („Înainte de asta, traversam străzile oriunde doream; după ce am născut, am 

început să traversez străzile doar pe trecerea de pietoni. Știu că trebuie să trăiesc pentru că 

sunt responsabil ”) sau de a fi mai conștient de responsabilități („Acum am mai multe 

responsabilități și simt că multe lucruri s-au schimbat în mine: personal, în interiorul meu, 

despre modul în care gândesc și, de asemenea, pe cale fizică ”). Sensul atribuit unor astfel de 

experiențe a fost referitor la sentimentul de a fi mai autonom față de familie: a se simți mai 

responsabil, a fi capabil să „influențeze societatea”, „a fi tratat ca adult” sau „a avea grijă de 

mine” și a înțelege cum comportamentele au „consecințe mari asupra vieții altora”. Pentru a 

fi definite drept ritualuri de trecere, este necesar ca aceste experiențe să fie recunoscute de 

familia tinerilor și de comunitatea de adulți. De asemenea, este necesar ca tinerii să 

demonstreze lecțiile învățate în faza liminală a ritualului de experiențe de trecere. Aceasta 

este a treia fază a schemei lui Van Gennep pe care a numit-o „încorporare”. De exemplu, 

părinții și cadrele didactice care acordă încredere adolescenților și interacționează cu aceștia 

de pe noi poziții de egalitate, acordând o mai mare libertate sau discutând cu aceștia, chiar și 

având poziții diferite, însă acordând valoare abilității lor de exprimare a propriilor argumente. 

Prin urmare, sistemul social poate să îmbunătățească aceste achiziții și să le recunoască 

[apreciativ – nota Psiterra] printr-o sărbătoare care oficializează intrarea în lumea adulților. 

În această societate globalizată și hiperconectată este dificil insă să găsești spații în care 

semnificațiile sunt discutate participativ în profunzime: crearea de sensuri rămâne limitată la 

sfera individuală sau la grupul mic. Acest aspect prezintă riscul că nevoia antropologică de 
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apartenență la un grup, dacă nu este interceptată și valorizată de comunități, să fie extinsă în 

forme disfuncționale, dacă nu chiar deviante, antisociale. 

Prin urmare, rolul întregii comunități este crucial, după cum spune o veche expresie africană: 
„Este nevoie de un sat întreg pentru a crește unui copil”, pentru a da un sens universal valorii 
creșterii și pentru a se asigura că progresul individual este o contribuție la progresul unei 
culturi. Ritualul de trecere este exprimat ca o dimensiune holistă în care sistemele personale, 
relaționale, de mediu, sociale și spirituale sunt interconectate și contribuie la dezvoltarea 
personală și și la dezvoltarea culturală a unei comunități (Blumenkrantz, 2016). Unele 
elemente cheie ale acestui proces de creștere personală și socială sunt bine identificate de 
răspunsurile date de participanții la cercetarea din prima fază a proiectului YOU-ROPE. 
 
Componenta relațională este frecvent raportată. Cel mai important este relația cu semenii, 

care sunt adevărate oglinzi care oferă solidaritate și armonie („Cred, sincer, este important să 

ai un prieten adevărat; un prieten care îți spune lucrurile direct. Unul care te cunoaște bine, 

pentru că te va înțelege, deși nu știi să te explici. El te judecă, dar este pentru binele tău ”). 

Recunoașterea adulților este de asemenea foarte importantă (de exemplu: confirmarea 

legală a împlinirii zilei de 18 ani; obținerea permisului de conducere; posibilitatea de a vota). 

Participanții au discutat, de asemenea, despre independența sau autonomia economică și 

despre posibilitea de a munci („a-și face o familie”; „a se căsători”) și a călătoriilor de unul 

singur. Dobândirea libertății și posibilitatea de a avea noi experiențe, cum ar fi o călătorie în 

străinătate, experiențe de voluntariat sau chiar posibilitatea de a fi singuri acasă, sunt 

raportate ca forme de recunoaștere importante de către adulți în perioada adolescenței. Fiind 

recunoscut ca fiind competent și capabil să se ocupe de responsabilități, deoarece lucrează 

sau organizează activități pentru comunitate în mod autonom, a fost, de asemenea, 

recunoscut ca parte a unui ritual de experiență de trecere; („Centrul de tineret al cartierului 

nostru a fost o oportunitate foarte bună pentru mine. De asemenea, orele de teatru, pentru 

că profesorul nostru a fost un educator pentru mine”). 

Ritualul de trecere orientat către comunitate este important și are caracteristici comune în 

fiecare epocă și în contexte teritoriale și culturale diferite. Fazele sunt întotdeauna cele de 

separare, liminalitate / tranziție și încorporare și, de asemenea, tipul de eveniment se referă 

la semnificații universale. Fără dimensiuni personale, relaționale, de mediu, sociale și 

spiritualuale, ritualurile de trecere tind să fie percepute ca fiind incomplete și nu reușesc să 

aibă forța propulsivă pentru îmbunătățirea atât a persoanei, cât și a comunității lor. Cu toate 

acestea, când aceste dimensiuni sunt prezente, este posibil să se consolideze în cadrul 

individului dezvoltarea unui sentiment mai mare de apartenență și responsabilitate pentru 

comunitate. De aceea spunem „este nevoie de un copil întrutotul pentru a crește un sat” 

(Blumenkrantz 2016). 

O intervenție a dezvoltării tineretului și a comunității prin ritualuri de trecere are ca scop 
îmbunătățirea valorii ritualurilor de trecere pentru tineri și consolidarea sentimentului lor de 
legătură cu participarea la cultura democratică a unei comunități. Comunitatea trebuie să 
adopte povestea narativă a ritualurilor de trecere ca esențială pentru tranziția sănătoasă a 
copiilor lor la vârsta adultă și trebuie să țină seama de interacțiunea dintre diferitele sisteme 
și grupuri prezente în comunitatea locală. Punerea în circulație a poveștilor, în termeni 
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narativi, ai generațiilor diferite și ale diferitelor grupuri culturale permit recrearea unui 
sentiment comun care transcende dimensiunile individuale și ale grupului mic. Astfel, 
poveștile devin universale, focalizând acțiuni către un scop comun de îmbunătățire socială, 
un sentiment psihologic al apartenenței la comunitate și un angajament civic pentru 
consolidarea unei culturi a democrației. 
 
Simțul psihologic al comunității este „percepția similitudinii cu ceilalți, o interdependență 
recunoscută cu ceilalți, o dorință de a menține această interdependență dând altora de înțeles 
ceea ce se așteaptă de la ei și sentimentul că face parte dintr-o structură mai mare și mai 
stabilă de încredere”(Saranson, 1974, p. 157). 
În această perspectivă nu este posibil să se ia în considerare persoana fără a ține cont de 
contextul vieții sale. Pentru McMillan și Chavis (1986) și McMillan (1996), simțul comunității 
este un construct complex format din aspecte afective, emoționale și motivaționale care se 
bazează pe un sentiment de apartenență, influență (potențialitatea de a influența membrii 
grupului), integrarea nevoilor și conexiuni emoționale partajate. În acest sens, este important 
ca succesul ritualurilor de trecere să implice întreaga comunitate în asumarea 
responsabilităților pentru asigurarea semnificației emoțiilor și a valorii sociale la trecerea la 
viața adultă a tinerilor în cadrul narațiunilor ritualurilor de trecere. 
 
Ceea ce creează și solidifică legăturile individuale de apartenență la comunitate este 

împărtășirea limbii și a poveștilor care exemplifică valori comune, etică, perspective și 

așteptări pentru comportamente care sunt esențiale pentru coeziunea comunității. Timp de 

milenii poveștile comunității care au creat astfel de legături au fost exemplificate prin mituri 

și au fost exprimate prin artă și ritualuri care au fost o primă formă de teatru. După cum spune 

David Blumenkrantz: „Mitul vorbește despre realitățile celor întâmplate și s-a manifestat pe 

deplin în timp și spațiu sacru. Aceasta este una dintre caracteristicile principale ale mitului, 

capacitatea sa de a explica originea și complexitatea realității sacre. Punerea în practică a 

poveștii acestei realități sacre prin ritualuri ajută la ghidarea manierei în care trăim. Există o 

nevoie mai mică acum, decât în trecut, de povești semnificative care ne ajută să oferim copiilor 

noștri lecții importante? Poate povestea ritualurilor de trecere să servească drept un mit mai 

potrivit vremurilor noastre? Să ne uităm la proprietățile generale ale mitului oferite de Sharpe 

pentru a vedea dacă și cum ritualurile de trecere pot servi ca un mit mai adecvat, o poveste 

care să informeze și să ghideze practicile vieții” (Blumenkrantz, 2016). 

Teme comune pot fi văzute pe parcursul unui mit, care, atunci când sunt aplicate la viața 
fiecăruia dintre tineri, îi ajută să se identifice într-o poveste sau într-un personaj. Aceste 
elemente sunt fundamentale în solidificarea legăturii dintre identitatea unui tânăr în cadrul 
comunității sale și identitatea unui personaj din poveste. În mod similar, fondul mitului poate 
ajuta tinerii să înțeleagă mai bine istoria propriei comunități. La fel trebuie să devină legăturile 
comune ale sensurilor antropologice ale diferitelor culturi. Aceste elemente sunt „Logosul”, 
discursul, limbajul împărtășit de oameni; „Telos” scopul, intenția unui grup sau comunitate; 
„Epos”, memoria istorică împărtășită; „Ethos”, valorile de referință ale acelui grup sau 
comunitate care se desfășoară într-un anumit spațiu sau teritoriu „Topos” și, potrivit unui 
anumit timp, „Cronos” și  referința la povestea unui anumit personaj care are anumite 
rădăcini „Genos” (Volger, 2007; Campbell, 1949). Ipotezele teoretice prezentate sunt 
îmbogățite de următoarele teorii și modele practice, pentru a crea baza pentru organizarea 
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experimentării metodelor educaționale prevăzute de proiect și pentru a identifica liniile 
directoare pentru implementarea modelului intervențiilor europene orientate către o 
abordare folosind dezvoltarea tineretului și a comunității prin ritualuri ale trecere.  
 
În paragrafele următoare sunt prezentate abordările adoptate în fiecare țară implicată în 
proiect. 

 
Dezvoltare pozitivă a tineretului prin teatru comunitar participativ aplicat 
 
În decursul secolului XX, majoritualatea teoriilor și explicațiilor despre perioada adolescenței 
au fost de acord cu privire la definirea acestei perioade ca tulbure și dificilă. În zilele noastre, 
datele existente sugerează că această perioadă nu este atât de obscură și șocantă, însă, în 
ciuda atâtor evoluții științifice există încă o reprezentare socială a adolescenței ca o perioadă 
negativă. Această concepție negativă (și bazată pe concepția deficitului) este completată de 
o abordare mai constructivă despre dezvoltarea tinerilor, bazată pe resurse. Abordarea 
pozitivă a dezvoltării (APD) afirmă că orice adolescent are potențialul unei dezvoltări 
sănătoase și de succes (Benson, Scales, Hamilton și Sesman, 2006). APD a fost, de asemenea, 
adaptat la cadrul experiențelor ritualurilor de trecere (Blumenkrantz, 1986). Adoptarea unei 
perspective „pahar pe jumătate plin” a dezvoltării permite utilizarea strategiilor de 
promovare a sănătății și bunăstării, cum este și modelul ritualurilor de trecere. 
 
Recent, unele strategii APD sunt similare practicilor de teatru. Termeni precum „dramaturgie 
aplicată”, „teatru aplicat” și „spectacol aplicat” (applied drama, applied theatre and applied 

performance, în lb. Engl) au câștigat recunoaștere în anii 90, cât timp studenții, universitarii, 
practicienii din teatru și factorii de decizie le-au folosit ca un fel de etichete pentru a descrie 
forme ale activității dramatice care sunt puse în beneficiul persoanelor, comunităților și 
societății, în largul ei (Nicholson, 2014). Una din temele împărtășite de aceste forme aplicate 
de teatru axată pe intenționalitatea sa, adică pe aspirația de a folosi activitatea dramatică 
pentru a îmbunătăți viața indivizilor, grupurilor și societății. Teatrul aplicat urmărește în 
primul rând dezvoltarea de noi posibilități pentru viața de zi cu zi, mai degrabă decât de a 
separa mersul la teatru de alte aspecte ale vieții; teatrul poate fi astfel un loc în care este 
posibil să ne imaginăm lumea ca fiind diferită și să dezvolte resurse individuale, de grup și în 
comunitate. În modelul al teatrului aplicat, „teatrul bazat pe comunitate” (community-based 

theatre, în lb. engleză) a primit relevanță în abordarea pozitivă a dezvoltării. Principalele 
caracteristici ale teatrului bazat pe comunitate sunt (Bidegain, 2010): 
 

• o practică de amatori în care membrii comunității sunt participanți activi și devin 
actori; 

• deschidere la orice membru al comunității, subliniind incluziunea socială și integrarea 
comunității;  

• subiectele, scenele, costumele, muzica și alte caracteristici ale spectacolului sunt co-
proiectate, ca urmare a unui proces participativ cu participanții;  

• comunitatea în ansamblu, prin activitatea dramatică, arată povești despre viața lor în 
contextul social;  

• este nevoie de o anumită perioadă de timp pentru a produce o scenă sau o piesă de 
teatru;  

• rolul facilitatorilor este important pentru asigura și a întări procesul participativ;  
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• alte părți interesate ale comunității sunt invitate să se participe la piesă pentru a 
discuta despre subiectul selectat și pentru a reflecta critic asupra noilor posibilități de 
realizare a bunăstării individuale, de grup și a comunității. 

 
 

Psihodrama și metode creative 
 
Abordarea care stă la baza acestor căi este experiențială, are ca scop dezvoltarea înțelegerii 
din exprimarea experiențelor personale ale participanților și prin reelaborarea acestora prin 
intermediul creativității. Principalul model teoretic din spatele acestei metode este 
psihodrama (Moreno, 1923). Pentru modelul psihodramatic, atât pentru sesiuni individuale, 
cât și pentru grup, există două dimensiuni conexe: spontaneitate și creativitate. Fiecare 
participant este înzestrat cu posibilitatea de a fi atât spontan cât și creativ. Spontaneitatea 
este o condiție necesară activării creativității. Este important ca ambele să fie prezente, 
deoarece una fără cealaltă nu poate activa un proces creativ real bazat pe sistemul intern al 
individului, care se conectează cu ceea ce se întâmplă „aici și acum” în aria sa. Acestea sunt 
două aspecte ale procesului de gândire individuală și de grup care pot fi educate, dezvoltate 
și reactivate printr-o facilitare adecvată. Metodologia psihodramatică pornește de la 
presupunerea că spontaneitatea se poate manifesta pentru fiecare persoană în anumite 
situații (utilizarea corpului, a simțului umorului, a situațiilor de intimitate și de conexiune cu 
ceilalți, etc.).  
 
Un echilibru bun al spontaneității și creativității duce, pe de o parte, la capacitatea de a da 
răspunsuri adecvate unei situații noi și neprevăzute și, pe de altă parte, la un răspuns nou și 
creativ unei situații vechi și cristalizate. Prin urmare este necesar să se creeze un mediu fizic 
și relațional în care oamenii implicați să se simtă bineveniți, liberi și protejați astfel încât 
nivelul de anxietate și controlul cognitiv să fie scăzute pentru a lăsa loc unei atitudini așa-
numit „spontane”. Aceasta permite apariția asociațiilor și competențelor care nu au legătură 
cu gândirea logică formală (Moreno, 1923; 1944; 1953; 1964). Moreno reia contribuțiile 
filosofice ale lui Max Buber (1923) și identifică în posibilitatea de a se întâlni cu celălalt 
(capacitatea ființei umane de a intra în relații emoționale cu semenii săi, într-un mod autentic 
și nu denaturat) cheia pentru menținerea sănătății mintale și a echilibrului personalității. 
 
Abilitatea de a se întâlni cu ceilalți presupune că procesele „tele” (în greacă - la distanță) sunt 
active, fiind capacitatea înnăscută a fiecărui individ de a intra în relații emoționale cu alte 
ființe umane. „Tele” este diferită de empatie, un proces unidirecțional, deoarece o persoană 
este empatică față de alta, dar acest lucru nu se aplică neapărat pentru cealaltă persoană. În 
„tele”, acest proces este reciproc. O întâlnire psihodramatică își propune să dezvolte 
dimensiunea spontaneității-creativității capabile să dezvolte sinergie (tele) între participanți, 
astfel, participanții pot face față unei teme pornind atât de la experiențele participanților, cât 
și de la obiectivele întâlnirii. Structura sesiunii este planificată și se împarte în trei faze. Prima 
este cea a încălzirii, a doua este cea a acțiunii (acțiune sau joc) și a treia este cea a reîncărcării 
partajate (Moreno, 1923; 1944; 1953; 1964). Această structură a sesiunii a fost apoi preluată 
de unele abordări educative, în special de către cei care folosesc gândirea creativă pentru a 
promova dezvoltare personală și pentru a îmbunătăți abilitățile și competențele transversale 
(Jaoui, 1990). 
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Abordarea narativă 
 
Utilizând o perspectivă construcționist-socială, abordarea narativă se îndepărtează de 
conceptele structuraliste care promovează explorarea vocilor situate marginal. Susține o 
concepție a „vieții ca narațiune”. Având în vedere teoriile identității sociale, o persoană ar fi 
înclinată să obțină o identitate preferată, distinctă, în care „identitatea pozitivă și distinctă” 
este influențată contextual, „ca un ansamblu de practici sociale colaborative care variază în 
funcție de context și interlocutori” (Moghaddam, 2006, p. 159). Practicile narative invită 
participanții să împărtășească expresii din experiențele lor de viață promovându-i ca „autori 
ai poveștilor lor de viață”. Narațiunile apărute în acest fel sunt vehiculate în diverse audiențe 
într-un mod respectuos și onorant aruncând lumină asupra identității personale și invitând 
narațiunile rezonante ale altora să se angajeze bogat în contextul lor comunitar și istoric 
specific. Prin externalizarea conversațiilor (White, 2007), identitatea narativă și relațională 
este descrisă ca fiind separată de problemele care afectează viața cuiva, „problema este 
problema, nu persoana este problema” (p. 9). Viața este multi-nivelară, iar identitatea este 
un proiect influențat relațional și contextual, care poate fi creat și re-creat în interacțiuni. Au 
apărut diverse aplicații ale principiilor narative de când Michael White și David Epston au 
propus terapia narativă în 1990; una dintre aceste abordări este „Copacul vieții”, dezvoltat de 
Ncazelo Ncube. 
 

Mituri în educație și consiliere 
 
Conștiința majoritualății oamenilor este concentrată pe partea materială a lumii. 
Dimensiunea spirituală și adevărata structură și compoziție holistă a omului nu sunt de obicei 
promovate suficient prin educație. Miturile au servit diferituale funcții în diferituale culturi 
de-a lungul timpului. Una dintre cele mai frecvente este de a oferi indivizilor o referință pentru 
a ajuta la maturizarea și dezvoltarea lor psihologică. Eroul din călătoria sa către Necunoscut 
trece prin multe dificultăți, aventuri, probleme și inversări de situații cărora trebuie să le facă 
față. El recuperează dinamici pe care până în acel moment nu știa să le aibă, iar prin acest 
potențial este transformat și împlinit. Descoperirea și capacitarea acestor potențialuri este 
ceea ce Campbell a numit „calea spre binecuvântare” (Campbell, 2004). Miturile reflectă 
originile noastre spiritualuale, domeniul posibilităților nelimitate și creative pe care le avem 
ca ființe, astfel încât să putem descoperi eroul ascuns în noi. Astfel putem activa credința în 
noi înșine și în forțele noastre, astfel încât să putem realiza planul călătoriei sufletului nostru, 
a ceea ce este preferat. În mituri totul este posibil: copacii plâng și râd, păsările vorbesc și 
sfătuiesc și uneori discret ne ghidează, locuințele au voce și suflet, pădurea doare și nu 
încetează să protejeze. Avem nevoie de mituri pentru a crede că dragonii ar putea fi uciși, și 
că se pot găsi comori interioare. Călătoria eroului există în slujba unui adevăr mai mare, modul 
în care noi, ca oameni, trăim propriul nostru mit unic și individual, conform lui Campbell. 
Povestea poate fi călătoria, dar sensul și importanța călătoriei este descoperirea tuturor 
aspectelor despre cine suntem și prin acest proces devenind și mai conștienți de noi înșine.  
 

Ritualul experienței de trecere în zilele noastre: cum să stratăm și să organizăm 
un nou ritual de trecere în Europa 
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Rezultatul intelectual 1 (IO1) al proiectului discutat a avut drept scop identificarea 
principalelor caracteristici ale unui ritual european al experienței de trecere pentru 
adolescenții de astăzi. Pentru a face acest lucru, partenerii, pornind de la literatura 
disponibilă, au identificat o cadru comun care a pornit discuția participativă cu adolescenții 
selectați din comunități. Acest lucru este în concordanță cu aspectul dezvoltării comunitare a 
modelului de ritual de trecere utilizat. Acest context a constat în principal în posibilitatea de 
a conecta cele trei etape (adică separarea, tranziția și încorporarea) ale modelului Van 
Gennep (1909) pe trei dimensiuni care sunt ușor de identificat de adolescenții implicați. Cele 
trei dimensiuni luate în considerare sunt următoarele: 
1. Schimbarea fizică și/sau mentală, spiritualuală - părăsind o identitate și trecând la o alta 
(despărțire). 
2. Testarea și explorarea noilor abilități dobândite cu un grup de colegi care trebuie să se 
angajeze în învățare, părăsind valori și comportamente vechi și exersând altele noi 
(liminalitate). 
3. Demonstrarea de noi abilități și recunoașterea competențelor nou dobândite de către 
comunitățile locale și disponibilitatea unui nou rol pentru adolescenții din comunitate în 
moduri care consolidează o cultură a democrației (încorporarea). 
 
Partenerii proiectului YOU-ROPE au convenit apoi să abordeze colectarea datelor cu metode 
fenomenologice și calitative, pentru a colecta punctul de vedere al participanților despre 
experiența semnificativă din viața lor și pentru a evidenția emoțiile și convingerile lor despre 
experiențele lor ale ritualurilor de trecere pornind de la întrebarea de cercetare „Când te-ai 
simțit ca adult pentru prima dată în viața ta?”. Adulți importanți ai comunității lor au fost de 
asemenea implicați în cercetare pentru a compara rezultatele și a discuta cu participanții la 
etapele ulterioare ale proiectului (IO3) despre diferențele principale apărute și pentru a face 
vizibilă natura transgenerațională a experiențelor ritualurilorde trecere. În acest material 
prezentăm doar principalele constatări ale IO1 ale proiectului, informații detaliate despre 
cercetare pot fi găsite în Raportul IO1. 
 

Exemple de evenimente care trebuie discutate ca studii de caz 
 
Aici sunt raportate pe scurt cel mai frecvente experiențe de ritualuri de trecere de la 
adolescență la vârsta adultă apărute în faza de cercetare a IO1. Aceasta face parte din 
porțiunea de dezvoltare comunitară a intervenției: începe să-i angajeze pe membrii 
comunității, tineri și adulți, în conversații prin întrebări semnificative și a oferit parteneriatului 
din proiect o cunoaștere mai largă asupra rolului perceput al ritualurilor de trecere în 
societatea modernă din țările europene implicate în proiect.  

• să stai singur acasă; 

• îngrijirea fraților mai mici; 

• deplasarea autonomă în localitate; 

• autonomia economica; 

• însușirea de noi abilități; 

• evenimente critice (accidente rutiere, pierderi de familie, etc.); 

• descoperirea de lucruri noi;  

• călătorirea de unul singur sau împreună cu alții. 
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Fig. X. Experiențe ale unor ritualuri de trecere menționate de participanți 
 
Experiențele ritualurilor de trecere de mai sus sunt similare indiferent de proveniență și de 
vârstă, subliniind procesul unei nevoi antropologice și transculturale și descriind procesele de 
creare a sensului trecerii prin vârste.  
 
Semnificațiile asociate cu experiențele ritualurilor de trecere este, ca mai sus, indiferent de 
proveniență și se referă intergenerațional ca fiind nevoi pentru: 

- independenţă; 
- responsabilitate; 
- autentificare normativă, legală; 
- semnificații religioase și spiritualuale;  
- curiozitate; 
- schimbare (atât fizică cât și psihologică); 
- comportamente transgresive; 
- însușire de noi abilități; 
- îmbogățire culturală. 
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Fig. XI. Experiențe ale unor ritualuri de trecere menționate de participanți 
 

Idei pentru realizarea de evenimente care provin din I.O. 1 
 
Împreună cu concluziile obținute de la IO1 partenerii proiectului YOU-ROPE, datorită abordării 
fenomenologice și calitative a cercetării, au colectat o serie de detalii privind modul de 
desfășurare a evenimentelor cu adolescenții. Aici acestea sunt raportate pe scurt mai departe: 

• sesiunile trebuie să se desfășoare în setări largi și liniștite: camere mari, fără mese și 
obstrucții;  

• metode experiențiale și practice ar trebui să fie puse în aplicare, printr-o abordare 
creativă și participativă;  

• abordarea narativă este, de asemenea, fundamentală, pornind de la experiența 
participanților pe măsură ce se derulau ritualurile de trecere. Împărtășirea 
experiențelor creează o comunicare eficientă și o implicare directă;  

• o compoziție mixtă a grupului (atât din punct de vedere al vârstei, cât și al poveștilor 
personale) creează un cadru mai bun pentru elaborarea experiențelor ritualurilor de 
trecere, oferind noi resurse pentru procesul de semnificare;  

• experiențele de grup bazate pe teatru (folosind și activități performative precum 
desenul, colajul, muzica și scrisul) sunt extrem de utile pentru împărtășirea 
caracteristicilor individuale, relaționale și culturale ale experiențelor personale, cum 
ar fi ritualurile de trecere. 

 

Activități de testare 
 
La sfârșitul IO1, în fiecare țară implicată în proiectul YOU-ROPE au fost implementate 
activitățile de testare incluse în IO3. În fiecare țară au fost selectați un număr de adolescenți 
pentru a începe o serie de întâlniri formative cu colegii, facilitatorii și cercetătorii proiectului 
YOU-ROPE. În timpul activității de testare din fiecare țară participanții au discutat despre rolul 
și semnificația legate de ritualurile de trecere în viața lor și, cu o abordare diferită, și-au 
documentat reflecțiile cu metode inovatoare, pentru a le prezenta apoi colegilor din celelalte 
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țări implicate în proiect în timpul activității internaționale de predare și învățare de la 
Florența. 
  
Activități de testare în Barcelona 
 
Ipotezele teoretice ale dezvoltării tinerilor în comunitate și experiența ritualurilor de trecere 
(ROPe) au fost dezvoltate folosind o abordare metodologică teatrală bazată pe comunitate. 
Patru etape principale au fost stabilite pentru dezvoltarea procesului participativ: ateliere de 
implicare în comunitate, ateliere de coeziune în grup, producția dramatică, ateliere de 
repetiție.  
 
Ateliere de implicare în comunitate (x2): S-a făcut o invitație deschisă către tineri din 
comunitate. Tinerii care s-a angajat anterior în activități inițiale (IO1) au fost contactați cu 
prioritate. S-au realizat două ateliere deschise pentru a înființa grupul de participanți pentru 
a fi activi în următoarele etape ale procesului participativ. Pe parcursul celor două ateliere, 
așteptările, obiectivele, angajamentul și alte aspecte ridicate de participanțiau fost atinse. 
 
Ateliere de coeziune de grup (x3): Odată ce grupul a fost stabilit în etapa anterioară, trei 
ateliere au fost organizate pentru a facilita (1) cunoașterea reciprocă între participanți; (2) 
cunoașterea abilităților teatrale și a altor abilități expresive din rândul participanților; și (3) 
exerciții și jocuri de construire a grupului. 
 
Producție dramatică (x6): Conținuturi preliminare despre piesa de teatru au fost colectate 
folosind rezultatele din etapa 1 (IO1) despre ce înseamnă să devii adult și folosind noi 
contribuții generate  de participanți folosind teatru de imagini și alte jocuri dramatice.. 
Ipoteza teoretică despre procesului ritualului de trecere (Van de Gennep, 1909) – separarea, 
liminalitatea și încorporarea - a fost utilizată pentru organizarea conținutului generat într-o 
structură dramatică. Atelierele au fost folosite pentru a produce colaborativ scene care urmau 
să fie testate și adăugate la producția teatrală. Participanții au propus costume, melodii și alte 
resurse ca un proces de creație continuu, care a permis stabilirea treptată a piesei finale de 
teatru. 
 
Ateliere de repetiții (x2): odată ce structura și scenele dramatice au fost realizate, au fost 
efectuate exerciții și jocuri de repetiție în vederea obținerii încredere și familiarității între 
participanți. 
 
Piesa de teatru în cadrul comunității a avut loc pe 25 aprilie 2019. După experiența activității 
de învățare și antrenament internaționale de la Florența (LTA), a avut loc o prezentare la 
Centrul Comunitar din Barcelona unde peste 45 de adulți au participat la spectacol și au intrat 
într-o discuție finală despre ce înseamnă să devii adult și cum ar putea adulții din comunitate 
să asiste constructiv trecerea tinerilor prin vârste.  
 
Toate sesiunile atelierelor au fost structurate folosind un proces din trei pași: (1) jocuri de 
încălzire; (2) acțiuni care depind de obiectivul principal al etapei; și (3) exerciții finale pentru 
relaxare. 
 
Număr de ateliere: 13 sesiuni de câte 2 ore fiecare. 
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Număr de participanți: 13 participanți între 14-18 ani (unul dintre ei nu s-a putut alătura 
activității LTA în Florența).  
Genul participanților: 4 bărbați, 7 femei. 
 
 
Activități de testare în Florența 
 
În Italia, activitatea de testare a fost organizată urmând cadrul ritualurilor de trecere (Van de 
Gennep, 1909) și structura narativă a mitului, călătoria eroilor (Campbell, 1949). Scopul 
activității a fost acela de a crea un mit generat de creativitatea participanților, care și-au 
împărtășit poveștile prin crearea unui personaj, un supererou cu mască și puteri speciale și 
un scenariu.  
 
Povestea fiecărui personaj este proiecția unor experiențe emoționale, atitudini, valori, 
dorințe și temeri ale participanților și reprezintă faza liminalității, în care tinerii sunt provocați 
să-și depășească limitele și să intre în contact cu ceva care transcende propria lor 
individualitate. Poveștile fiecărui participant au fost apoi discutate și contopite într-un meta-
mit creat prin conectarea poveștilor individuale ale participanților, reprezentând faza de 
separare de rădăcinile fiecăruia și începerea unei noi călătorii împreună cu egalii de vârstă. La 
sfârșitul activității de testare, povestea comună (mitul) este pusă în scenă în fața unui public 
(reprezentând comunitatea locală), simulând faza de încorporare a unui ritual de trecere. 
Mitul este pus în scenă ca un ritual cu o funcție cathartică care permite participanților să 
experimenteze un ritual inițiatic nou și personal, împărtășit cu semenii. A fost realizat prin 
activități psiho-dramatice, precum cele care folosesc limbajul corpului pentru a exprima 
emoții și comportamente (Boal, 1980; Mazzini și Talamonti, 2011). Prin aceste tehnici, 
participanții și-au exprimat semnificațiile legate de a deveni adulți prin intermediul gesturilor 
și corpului.  
 
A doua sesiune (întotdeauna parte din faza de separare), a fost focalizată pe semnificație. Prin 
brainstorming și asocieri libere de idei, participanții au creat o definiție comună a ritualului 
de trecere. Ambele sesiuni au reprezentat, urmând schema de mai sus, faza de separare a 
trecerii de la o identitate la alta. De la a treia până la a șaptea sesiune, participanții au ieșit 
din identitatea lor cotidiană pentru a-și crea propriile măști, eroul lor mitologic cu puteri 
speciale și puncte slabe, ca reprezentare a fazei de liminalitate. De la a cincea sesiune au fost 
invitați câțiva reprezentanți ai comunității locale (profesori, educatori și bunici). De 
asemenea, și lor li s-a cerut să-și creeze măști și povești, reprezentând un ritual semnificativ 
de trecere a vieții lor și să le împărtășească tinerilor participanți: a apărut o nouă narațiune, 
un nou meta-mit al poveștilor comune ale tinerilor și ale reprezentanților din comunitate s-a 
integrat în spectacolul final. În cea de-a opta sesiune, spectacolul a fost prezentat în 
comunitate iar participanții au avut ocazia să poarte o discuție cu spectatorii, să sărbătorească 
și să explice ce au învățat din această experiență creativă și performativă. 
 
Această sesiune a reprezentat faza încorporării ritualului de trecere. Structura metodologică 
a activităților a fost cea psihodramatică. Fiecare sesiune a fost structurată cu trei faze de lucru: 
prima a fost faza de încălzire, în cadrul căreia a existat o activitate ludică ritualică, care viza 
intrarea în climatul deschis și relaxat necesar activării gândirii creative. A doua fază, cea a 
acțiunii, în care s-a desfășurat activitatea centrală, cum ar fi construcția măștii sau scrierea 
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poveștilor eroului. În cea de-a treia, cea a împărtășirii, participanții au discutat despre 
sentimentele lor și dobândirea de noi cunoștințe, împreună cu facilitatorii. Fiecare sesiune a 
fost închisă cu un ritual de salut în grup. Conform modelului psihodramei, atât facilitatorul, 
cât și co-facilitatorii au realizat aceleași activități propuse participanților, desfășurând astfel 
atât funcția de ghidare, de acompaniere, cât și pe cea de comparație și de eu-auxiliar pentru 
participanți. 
 
Număr de ateliere: 8 sesiuni de 2 ore și jumătate fiecare. 
Număr de participanți: 20 de participanți între 16 și 19 ani. 
Genul participanților: 18 bărbați și 2 femei.  
Structura sesiunilor: 
Sesiunea 1: corpul eroului 
Sesiunea 2: numele eroului 
Sesiunea 3: masca eroului 
Sesiunea 4: povestea eroului 
Sesiunea 5: eroii se întâlnesc în comunitate 
Sesiunea 6 și 7: crearea meta-mitului (povestea comună) 
Sesiunea 8: sărbătorirea 
 
Activități de testare în Iași 
 
Practica Copacului Vieții (Tree of Life, ToL) invită participanții să împărtășească aspecte din 
viața lor urmând descrierile identității non-structuraliste atașate zonelor unui desen al unui 
copac (rădăcini, pământ, trunchi, ramuri, frunze, flori, fructe), angajându-i în redevenirea de 
autori ai propriilor povești de viață care sunt conectate prin interviuri narative într-un cadru 
de grup. Angajarea participanților în relație cu valorile, principiile și angajamentele personale 
relevante sunt vizibile în reflecțiile participanților observatori (așa numiții „martori externi” – 
outsider witness, în practica narativă) subliniind comunalitatea aspirațiilor umane bazate și 
dirijate de valori, care depășesc contextele personale și istorice. Împărtășirea unor descrieri 
bogate ale identității personale creează povești de afiliere la comunitate și iluminează zone 
cu valori comune și principii dezirabile pentru viață.  
 
Practica narativă a Copacului Vieții poate fi înțeleasă ca un vehicul pentru o călătorie pentru 
identități împărtășite și o restaurare a identităților legate de comunitate, promovând și 
păstrând demnitatea umană tuturor celor implicați. Realizând afișele Copacul Vieții, 
individual, participanții creează la final o expoziție reprezentând ad-hoc „Pădurea vieții” care 
este succesiv „vizitată” de toți participanții. O conversație definitorie identitar de tip 
ceremonial (definitional ceremony - White, 2007) a încheiat atelierul prin oferirea de 
certificate personalizate atestând experiența Copacului Vieții. Au fost două întâlniri, de câte 
8 ore fiecare, la care au participat 11 adulți tineri, elevi (6 de gen feminin, 5 de gen masculin), 
2 consilieri școlari și 2 facilitatori ai Asociației Psiterra. După mobilitatea internațională la 
Florența a fost organizată o altă întâlnire cu participanții elevi și personalul Psiterra (4 ore). 
 
Ateliere narative consecutive la Iași: 
 
Număr de ateliere: 1 sesiune, 4 ore 
Numărul participanților: 11 participanți, 16-19 ani 
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Genul participanților: 5 bărbați și 6 femei 
Au fost prezenți 2 facilitatori.  
 
Ateliere narative: 2 sesiuni, 8 ore fiecare 
Numărul participanților: 11 participanți, 16-19 ani 
Genul participanților: 5 bărbați și 6 femei 
Au fost prezenți 2 profesioniști, consilieri școlari  
Au fost prezenți 2 facilitatori.  
 
Temele atelierelor: 
 
1. Prezentarea proiectului. Întâlnire inițială. Cunoașterea, prezentarea proiectului, obiective, 
activități, cronologie; semnarea formularelor de consimțământ - părinți, organizatori 
(Asociația Psiterra), profesori-consilieri, tineret. 
2. Dezvoltarea echipei. Atelier la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Exerciții de 
deschidere și intercunoaștere și practica narativă a Copacului Vieții (ToL). Pe rând, după lucrul 
individual la Copacul Vieții, fiecare participant a fost intervievat narativ de către facilitatorul 
Psiterra. A fost realizată o expoziție comună „Pădurea Vieții” din planșele realizate de fiecare 
cu propriul „copac al vieții”. La final, s-a derulat practica narativă „ceremonia definițională 
(identitară)” (White, 2007). Certificatele de participare individualizate au fost realizate de 
participanții înșiși și au fost oferite ceremonios la final, împreună cu planșele create. 
3. Reflectarea experienței Copacul Vieții. Atelier la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași, cu scopul de a reflecta asupra experiențelor din practica narativă a Copacului Vieții și de 
a crea o nouă narațiune de grup care s-a transformat mai apoi într-un scenariu pentru un 
videoclip realizat integral de către tinerii participanți. Echipa Psiterra a avut un rol de 
facilitare, organizare și documentare. Proiectul de realizare a filmului a fost organizat și s-a 
desfășurat în totalitate cu conducerea și participarea tinerilor. 
 
Activități de testare în Retyhmno 
 
S-au realizat opt ateliere de 3 ore cu adolescenți bazându-ne pe presupunerea teoretică 
potrivit căreia miturile clasice supraviețuiesc generație după generație, deoarece credem că 
îi învață pe oameni cum să perceapă și să răspundă adecvat lumii înconjurătoare. Miturile din 
Grecia furnizează un set de metafore conform cărora să trăim și asupra cărora să reflectăm și 
să dăm sens vieții. Așadar, am lucrat la relația dintre mit, metaforă, conștientizare de sine, 
comunicare și coeziunea în echipă. Am ales mitul lui Odiseu (greacă: Ὀδυσσέας, latină: Ulise), 
legendarul rege grec din Ithaca și eroul poemului epic al lui Homer Odiseea. Această epopee 
descrie muncile sale, care au durat 10 ani, în timp ce încearcă să se întoarcă acasă după 
războiul troian și să-și reafirme locul ca rege de drept al Ithacăi. Am folosit mitul ca metaforă 
pentru călătoria (tranziția) spre vârsta adultă, cerând participanților să reflecteze (individual 
și în echipă) la rătăcirile lui Odiseu.  
 
„Care sunt provocările trecerii prin vârstă? Ce este nevoie să fie învățat? Care sunt abilitățile 
de dobândit? Cine ar putea ajuta?”. Au fost câteva dintre întrebările pe care le-am discutat în 
fiecare dintre întâlnirile noastre. De exemplu, când Odiseu navighează și ajunge la zeița-
vrăjitoare Circe, ea îi transformă pe jumătate din oamenii săi în porci. „Se întâmplă oare ca 
atunci când cineva te privește ca pe un porc să începi să te comporti sau să te simți ca un porc? 
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Te-a făcut cineva să te simți rușinat pentru sentimentele sau gândurile tale?”. Folosind 
metafore precum cele de mai sus, participanții au împărtășit și au încercat să sintetizeze o 
perspectivă comună asupra problemelor apărute precum abilitățile de rezolvare a 
conflictelor, sănătatea mintală și educația sexuală. Toate atelierele au început cu o activitate 
de încălzire și s-au încheiat cu o punere în scenă, a cărei combinație a fost reprezentația finală 
prezentată la Florența. 
 
Tema atelierului 
1. Prezentarea programului. Cunoașterea fiecărui participant. Participanților li s-au oferit 
nume de eroi și apoi ei au căutat să își găsească perechea, fără să vorbească (de exemplu, 
Ulise - Penelopa, Hera - Zeus). S-au discutat obiectivele și așteptările grupului.  
2. Consolidarea echipei. Brainstorming asupra ceea ce reprezintă „vârsta adultă”. Care sunt 
abilitățile / atitudinile pe care adolescenții le consideră utile în tranziția lor la vârsta adultă. 
Semnificații diferite pentru valori precum responsabilitatea sau independența. Activitate de 
construire a încrederii („surdul conduce orbul”). 
3. Reflectarea asupra unui mit. Ce înseamnă călătoria Ulise pentru echipă. Vârsta adultă: o 
experiență sau un proces? Alege una dintre aventurile lui Ulise și împărtășește de ce acest 
lucru a fost important pentru tine. 
4. Capturat de polifemul Ciclop. Exercițiu de încredere: Mă vei prinde dacă voi cădea? Care 
sunt calitățile pe care ar trebui să le implice o relație pentru a te simți în siguranță? 
5. Sirene. Care sunt modelele noastre de rol? Cum ar putea ajuta comunitatea tranziția la 
vârsta adultă? Să aducem în întâlnirea noastră ceva care reprezintă vârsta adultă (cântec, 
imagine ...). 
6.a. Monstrul Scila și vârtejul Caribda: vocile noastre interioare - Încerc să mă înțeleg. 6.b. 
Circe: Privirea altor oameni - Cum influențează opinia altor oameni gândurile / sentimentele 
/ comportamentul meu. 
7. Calipso: soluționarea conflictelor la școală sau familie. Părinții, de asemenea, invitați. 
Abilități de comunicare. Exercițiu. 
8. Itaca: Evaluare, discuție finală despre călătoria noastră, pregătire pentru călătoria la 
Florența. 
 
Număr de ateliere: 8 sesiuni de câte 3 ore fiecare. 
Număr de participanți: 12 participanți 
Vârsta: 17 ani. 
Genul participanților: 8 bărbați, 4 femei. 
 
 

Activitatea internațională de învățare din Florența 
 
Practicile naționale bazate pe metodologiile locale adoptate pentru activitățile de testare au 
fost discutate de parteneriat și apoi, pornind de la rezultate, a fost planificată o activitate 
internațională de învățare și predare (Learning and Teaching Activity, LTA). LTA organizat la 
Florența a fost conceput ca o platformă comună pentru participanți pentru a împărtăși 
experiențe, prezentări și spectacole ale activităților de testare din fiecare țară, precum și o 
reflecție asupra conceptualizării și filosofiei experiențelor ritualurilor de trecere (Rites Of 
Passage experiences, ROPe) cu contribuția importantă a lui David Blumenkrantz - atât în 
persoană, cât și cu o gamă largă de documente (video, text și imagini) care susțin inițierea 
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ROPe. Tinerii implicați în proiect, împreună cu animatorii de tineret, au călătorit la Florența 
pentru a se întâlni și a lucra împreună pentru a construi o experiență de ritual european de 
trecere bazată pe cunoștințele dobândite în activitatea de testare realizată la Barcelona, 
Florența, Iași și Rethymno. Procesul a apărut treptat și a culminat cu o expresie de 
comunalitate, umanitate și bucurie de a trăi. 
 
Metaforele călătoriei, ale empatizării cu semenii care se confruntă cu aceleași provocări, ale 
reconectării cu o dimensiune universală a umanității, au unit toți participanții, indiferent de 
vârstă, expertiză profesională, rol parental. Experiența inspirațională din Florența a acționat 
ca un declanșator pentru a promova capacitatea participanților de a influența viața lor și a 
altora, împreună cu membrii importanți ai comunităților lor într-o traiectorie împărtășită și 
împuternicită spre vârsta adultă. Participanții au discutat împreună despre semnificațiile lor 
pentru transformare, tranziție, sentimentul de libertate și responsabilitate și, adoptând unele 
dintre metodologiile experimentate în timpul activităților de testare, au participat la o 
activitate („De la întuneric la lumină”) pentru a împărtăși ritualul lor de experiență de trecere 
cu o nouă comunitate de europeni care participă și consolidează o societate democratică. Așa 
cum se arată în rezumatul răspunsurilor la întrebarea: „Ce înseamnă pentru tine să devii 
adult?”, dat prin intermediul norului de cuvinte, constatările apărute în timpul IO1 sunt 
evidențiate și confirmate în LTA. 
 
Aspectele percepute ca fiind mai importante pentru a deveni adulți de către adolescenți, 
dezvoltate prin depășirea provocărilor necesare pentru a finaliza trecerea de la copilărie la 
vârsta adultă, sunt sentimentul de responsabilitate, respect, înțeles ca o atenție pozitivă și 
considerație pentru nevoile sinelui, a altora și a mediului și independența, destinată 
posibilității de a lua alegeri autonome pentru viața lor. Au fost, de asemenea, urmate de valori 
considerate fundamentale, cum ar fi încrederea, atât pentru ei înșiși cât și pentru ceilalți, 
capacitatea de înțelegere a altora și deschidere. La sfârșitul reuniunii internaționale, 
participanții s-au întors în casele lor cu un set nou de răspunsuri și de instrumente, dar și cu 
noi întrebări, cum să integreze schimbarea experimentată în viața lor și cum să introducă 
acest nou potențial în lume. Răspunsurile la aceste întrebări sunt dificil de găsit în orice etapă 
din viața tuturor, dar, după această experiență de partajare, implicare și creștere, tinerii 
participanți au explorat importanța conectării (printre altele) cu ceilalți, pentru a reflecta 
singuri, pentru a se dezvolta o abordare mai satisfăcătoare a vieții și a creșterii (Blumenkrantz, 
2016). 
 
 
 

Concluzii 
 
În proiectul YOU-ROPE, un model de intervenție care vizează utilizarea ritualurilor de trecere 
în adolescență a fost dezvoltat ca un instrument pentru a promova un sentiment de 
apartenență la comunitate și pentru a preveni apariția dificultăților în viața tinerilor. După 
cum a fost raportat în introducere, proiectul este inspirat din modelul Experiențelor 
Ritualurilor de Trecere (ROPE) al dezvoltării tinerilor și a comunității propus de Blumenkrantz. 
Ipoteza de bază este că ritualurile de trecere sunt procese fundamentale esențiale pentru 
dezvoltarea constructivă a persoanelor, precum și pentru consolidarea culturii și a 
comunității. Acestea sancționează depășirea modelelor stadiale ale dezvoltării în raport cu 
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utilizările și tradițiile culturale ale unei societăți și a unui grup cultural și / sau religios. Ele sunt 
importante pentru că ajută la identificarea limitelor rolurilor sociale existente și la definirea 
valorilor, atitudinilor și acțiunilor fiecărei etape a vieții în cadrul unei anumite culturi. 
Experiențele Ritualurilor de Trecere sunt acțiuni, încercări sau ceremonii în care o persoană 
este provocată cu un „test” care trebuie depășit cu abilități și funcții pe care nu le-a 
experimentat încă. Ritualurile sunt un simbol al sferei individuale, a relațiilor cu semenii, cu 
membrii familiei și cu rădăcinile lor, cu comunitatea lor și cu întreaga lor existență. Ele pot fi 
transmise prin generații și, chiar și astăzi, ritualurile de trecere sunt importante pentru 
adolescenți pentru a-și îndeplini nevoia de a fi recunoscuți ca noi adulți1.   
 
După cum s-a raportat în introducere, ritualurile pot fi considerate în continuare un element 
fundamental pentru dezvoltarea constructivă, dar dacă sunt lipsiți de semnificații relevante, 
tinerii tind să caute noi ritualuri, care nu sunt recunoscute de comunitățile lor, care riscă să 
devină ritualuri de marginalizare. Prin urmare, este responsabilitatea adulților să acorde 
valoare experiențelor lor, să le ofere încredere atunci când se confruntă cu provocările lor și, 
după ce le-au trecut cu succes, să le recunoască și să le sărbătorească. În special, școlile sunt 
principalele locații în care astfel de trăiri pot fi experimentate și discutate. Din acest motiv, 
parteneriatul a ales să implice școlile în realizarea proiectului2. 
 
Datorită acestui tip de intervenție, tinerii implicați au devenit protagoniști în comunitățile 
școlilor lor, în primul rând pentru a discuta și aprofunda sensul ritualurilor de trecere între 
diferitele stadii ale vieții ca instrument de dezvoltare personală și a comunității. În prima fază 
a proiectului, subiectul a fost discutat ca un sondaj fenomenologic asupra ritualurilor de 
trecere. La începutul activităților, rețeaua teritorială a zonelor din cele patru orașe implicate 
în proiect a fost cartografiată pentru a identifica entitățile educative care vor fi implicate în 
proiect. Au fost realizate interviuri de grup și individuale cu persoane cheie ale comunității 
implicate, membri ai familiilor elevilor din grupul țintă, educatori și profesori, în special, 
pentru a crește conștientizarea cu privire la aspectele problematice asupra cărora se apleca 
proiectul și pentru a discuta cu aceștia despre sensul pe care îl au ritualurile de trecere în zilele 
noastre și despre modul în care acestea pot fi amplificate în societatea contemporană. În 
unele clase au fost desfășurate și ateliere interactive, implicând și profesorii. De asemenea, 
elevii au participat la identificarea evenimentelor pe care le consideră importante pentru a 
deveni adulți și la stabilirea importanței evenimentelor identificate pentru ei înșiși, pentru 
familiile și comunitatea lor. Pornind de la conținuturile produse, au fost organizate patru 
cursuri aprofundate (activități de testare) în cele patru orașe implicate în proiect, adresate 
unui grup de aproximativ 15 elevi fiecare. După cum am văzut, cele patru abordări au urmat 
modele metodologice diferite: teatrul forum, psihodrama, practica narativă a copacului vieții 
și mitul Odiseei. Partea finală a fiecărei căi a avut ca scop crearea unei evenimente care să 
pună în scenă ritualurile de trecere, folosind diferituale limbaje care combină demersul 

 
1 Și sunt un vehicul important în construirea de narațiuni identitare dezirabile care pot fi sustenabile, în 
comunitate – nota traducătorilor din partea Psiterra, pentru traducerea în lb. Română. 
2 Pentru Psiterra, partenerul instituțional român al proiectului YOU-ROPE, a fost importantă de la debutul 
proiecutului realizarea de parteneriate locale cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de 
Psihologie și Științe ale Educației, și cu Inspectoratul Județean Școlar Iași; autorii aduc mulțumiri speciale 
conducerii Facultății și a Inspectoratului Județean Iași pentru sprijinul important acordat realizării obiectivelor 
proiectului.  
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psihologic cu metodele expresive și creative, precum reprezentarea miturilor, narațiunile 
emergente utilizând simbolismul zonelor unui copac, teatrul forum și psihodrama.  
 
Fiecare activitate de testare s-a referit la modelul teoretic al ritualurilor de trecere în 
adolescență, deja dezvoltat de D. Blumenkrantz (www.rope.org). Proiectul însuși, de-a lungul 
fazelor sale,  într-un anumit fel, ar putea fi trăit un „mit” în cadrul căruia participanții au trecut 
prin fazele „călătoriei eroului”; adică a trecut prin fazele detașării de familie, tradiții și lumea 
cunoscută, pentru a face față provocărilor care îl confruntă cu potențialul său și cu limitările 
sale, în care se confruntă cu situații ambigue și potențial periculoase care îl fac mai puternic 
și capabil să se confrunte cu încercări importante nu numai pentru el însuși, ci și în beneficiul 
familiei și al comunității sale. Când vine acasă s-a dezvoltat, a evoluat și datorită probelor 
cărora le-a făcut față, i-a ajutat și pe ceilalți să se simtă mai bine. Din acest motiv, este 
întâmpinat și sărbătorit la întoarcerea sa (Campell, 1949). Modul în care proiectul nu numai 
ca metaforă, ci prin alegerea abordării teoretice și metodologice, le-a permis participanților, 
în primul rând elevi, dar și educatori și profesori, să redea fazele trecerii de la copilărie la viața 
adultă prin dezvoltarea abilităților adolescenților prin ritualuri de trecere. În acest fel, 
proiectul YOU-ROPE a permis construirea unei comunități în care a avut loc un „meta-mit”, în 
care participanții au desfășurat un ritual nou de trecere, împărtășit. Cu alte cuvinte, datorită 
activităților proiectului, tinerii și-au probat autonomia, responsabilitățile, libertatea de a lua 
alegeri fără controlul adulților și capacitatea de a avea grijă și de a desfășura activități care de 
beneficiază și alții. Abordarea teoretică de bază a fost cea narativă, se presupune că materialul 
care conectează și creează legăturile unei comunități, sunt poveștile care relatează 
experiențele de viață ale oamenilor. Emoțiile care sunt transmise, atitudinile care se 
manifestă, valorile care devin vizibile sunt parte din fibra poveștilor care creează o memorie 
comună care stă la baza construirii identității și care ghidează posibilitățile dezvoltării viitoare. 
 
Sondajul realizat inițial destinat să definească și să analizeze ritualurile de trecere ale 
comunităților contemporane a fost planificat pentru a re-crea cercuri în jurul focului în care 
s-au spus miturile acelei comunități. Au fost apoi organizate întâlniri de grup (focus grupuri și 
ateliere interactive), în care participanții au povestit unii altora despre experiențele și 
evenimentele în care s-au simțit adulți pentru prima dată (a se vedea capitolul 2). Poveștile 
apărute au fost foarte asemănătoare între ele și, chiar și în diferențele specifice, s-au raportat 
întotdeauna la anumite aspecte nodale care au permis surprinderea fazelor de separare, 
liminalitate și tranziție. Făcând acest lucru, ei au evidențiat, de asemenea, dobândirea de 
competențe, cum ar fi sentimentul responsabilității pentru ceilalți, autonomia și libertatea. 
După cum a subliniat deja Blumentkrantz (2016; www.rope.org) „Dezvoltarea tineretului și a 
comunității prin ritualuri de trecere descrie o reciprocitate între individ și comunitatea lor”, 
în sensul că prin poveștile povestite într-o comunitate, tinerii se conectează la valori și la o 
atitudine etică prezentă în comunitatea lor și în întregul mediu. În acest sens, ritualurile de 
trecere sunt povestite cu elemente comune și universale care transcend specificitățile 
temporale și spațiale, ale omului. 
 
Modelul metodologic menționat ROPE (www.rope.org, Blumenkrantz, 2016) este deja validat 
în Statele Unite și în alte părți ale lumii. Modelul identifică 20 de elemente cheie pentru 
realizarea unei intervenții educaționale capabile să recreeze fazele ritualului de trecere în 
comunitatea locală. În primul rând, se referă la povestirea poveștilor („Ce este povestea?”) 
care exemplifică faptele „eroilor” locali, iar apoi evidențiază aspectele legate de dezvoltarea 

http://www.rope.org/
http://www.rope.org/
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personală atât a copiilor, cât și a educatorilor / părinților lor, membrii comunității. Mai ales în 
elementul „Poți să conduci pe cineva doar atât de departe pe cât ai ajuns tu însuți”, aspectele 
reciprocității sunt accentuate, nu numai cu semenii, ci mai ales cu adulții, care trebuie mai 
întâi să devină auto-reflectivi și să se implice în confruntarea cu tinerii. Prin urmare, se face 
referire la nivelul relațional: de la relațiile dintre oameni, la relațiile cu comunitățile. La final 
subliniază necesitatea finalizării dezvoltării, intenționalitatea acesteia. Facem referire la o 
viziune holistică și sistemică în care sunt integrate nivelurile subiective, relaționale, sociale, 
culturale și transculturale, precum și relația cu mediul. Astfel, pentru ca un ritual să devină un 
ritual de trecere, trebuie să existe un echilibru între fiecare element și o dezvoltare 
constructivă dezirabilă atât la nivel individual cât și în comunitate și pentru mediu. Poveștile 
pe care ni le-au spus participanții au stat la baza creării unui sentiment comun și a unei viziuni 
asupra ritualurilor de trecere în cadrul comunității „YOU-ROPE”. 
 
Rezultatul intelectual 1 a fost faza de naștere și de dezvoltare a unei comunități, prin 
împărtășirea poveștilor trecerii către vârsta adultă, a fost structurat un limbaj comun care a 
apreciat diferențele culturale și specificul abordării fiecărui grup implicat în proiect. În termeni 
metaforici, tinerii, grație activităților din prima parte a proiectului, au atins limita de 
dezvoltare în care „protagonistul” este obligat să plece pentru a depăși aceste provocări. 
Rezultatul intelectual 3, în care au fost realizate activitățile de testare, devine metafora 
călătoriei, a fazei de liminalitate, în care „protagonistul” a trecut granița propriului „sat” 
pentru a se aventura în locuri unde va experimenta provocări necunoscute și imprevizibile. În 
acest sens, elevii care au participat au părăsit locul sigur și binecunoscut al cursurilor școlare 
și al propriei comunități pentru a aprofunda problemele legate de trecerea prin vârste cu noi 
metode și instrumente. S-au întâlnit cu toți ceilalți colegi călători și s-au bazat pe facilitatori, 
care au reprezentat „înțelepții” sau „magii” care la un moment dat îl întâlnesc pe 
„protagonist” și pe care se bazează întoarcerea lor acasă. Etapa finală și cea mai importantă 
a călătoriilor lor, pentru volumul și complexitatea probelor care trebuie depășite, a fost 
reprezentată de activitatea internațională de învățare și predare (Learning and Teaching 
Activity, LTA). În săptămâna întâlnirii la Florența dintre tineri și adulți care au realizat cele 
patru aplicații, fiecare grup le-a arătat celorlalți ce s-a obținut și a permis discutarea 
semnificațiilor fiecărei experiențe. 
 
Legăturile în cadrul fiecăruia dintre cele patru grupuri au fost consolidate și a fost creat un 
puternic sentiment de apartenență la grupul proiectului YOU-ROPE. Activitățile desfășurate 
au fost încadrate în modelul de referință al ritualurilor de trecere. Chiar și săptămâna întâlnirii 
comune de la Florența a urmat structura ritualului. În primul rând, a fost creat un sentiment 
de apartenență care a dat fiecărui participant sentimentul tangibil de a face parte dintr-o 
comunitate mai mare prin activitățile de încălzire și de construire a grupurilor. În a doua zi, 
fiecare grup a organizat un spectacol, o prezentare, ca primă probă de depășit, astfel încât 
caracteristicile specifice fiecărui membru din cele patru grupuri naționale au devenit vizibile. 
În următoarele zile, cele patru grupuri s-au amestecat și și-au pus abilitățile la încercare, 
pentru a continua călătoria lor până la sfârșitul întâlnirilor, conștientizarea și apoi sărbătorirea 
dezvoltării prin care au trecut. Sărbătoarea propriu-zisă, ca faza de încorporare, a avut loc 
după întoarcerea la domiciliul fiecărei delegații. Fiecare grup a făcut o întâlnire cu 
comunitatea lor (școli, colegi de clasă, familie și membrii comunității) și și-a arătat realizările 
printr-o activitate și o discuție cu membrii acesteia. 
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Aceste întâlniri de diseminare publică, desfășurate atât de tineri, cât și de adulți, au 
reprezentat sărbătorirea întoarcerii la domiciliu a eroilor miturilor. După încheierea 
activităților, partenerii proiectului, împreună cu părțile interesate și un reprezentant al 
tinerilor implicați, au analizat ce s-a obținut în cadrul seminariilor interne și a evenimentelor 
multiplicatoare, pentru a identifica elementele fundamentale pentru crearea căilor 
educaționale care utilizează conceptul experienței ritualurilor de trecere pentru a favoriza 
creșterea pozitivă și simțul comunității tinerilor. Rezultatele au fost legate de abilitățile pentru 
cultură democratică identificate de Consiliul Europei (Framework for Competenncies for 
Democratic Culture, CCD) ca elemente cheie pentru promovarea dezvoltării constructive a 
tinerilor în cadrul Comunității Europene. Proiectul a putut influența pozitiv cele patru domenii 
ale CCD: atitudini, valori, cunoștințe și înțelegere critică. Partenerii proiectului au utilizat și 
metoda narativă pentru a aprecia procesul și rezultatele proiectului. Fiecare organizație a 
parteneriatului a fost rugată să descrie de ce proiectul a fost important pentru ei. Mai jos se 
prezintă un rezumat al acestor descrieri. 
 
 

Importanța recomandărilor pentru parteneri 
 
Pentru ECTS Barcelona, Spania 
 
Considerăm că aceste descrieri despre ritualurile de trecere și cum să le susținem și să le 
implementăm implicând tineri și adulți relevanți sunt un instrument util și influent pentru a 
promova o dezvoltare constructivă tinerilor și comunităților în care aceștia trăiesc.  
 
Adolescența este o perioadă a vieții care ar putea fi definită drept un proces de tranziție divers   
între copilărie și vârsta adultă. Adolescența cuprinde procese unice și experiențe personale 
care nu se vor repeta, paradoxal adolescența fiind o perioadă de viață intensă și fragilă, în 
același timp. Această perioadă este caracterizată de o intensitate ridicată a experiențelor 
personale și de grup care ne conturează identitatea și relațiile, o presiune socială puternică 
pentru atingerea obiectivelor și transformările fizice și psihologice. 
 
Pentru a înțelege tinerii, trebuie luată în considerare o abordare sistemică. Patru sisteme sunt 
relevante pentru a înțelege complex dezvoltarea tinerilor: (1) familia; (2) colegii; (3) sistemul 
educațional; și (4) contextul comunitar. Ritualurile de trecere au potențialul de a lua în 
considerare provocările adolescenței, interconectând toate sistemele și, foarte important, 
permit un rol central pentru tinerii înșiși. 
 
Multe abordări generale ale dezvoltării tinerilor sunt orientate de sus în jos, mai degrabă 
decât de jos în sus sau decât bazate pe participarea lor. În aceste abordări, adulții și 
profesioniștii joacă un rol central în cadrul furnizării serviciilor și a programelor educaționale, 
aceste abordări fiind de mare valoare atunci când există situații de urgență și/sau stres 
psihosocial. Cu toate acestea, este important să se țină cont de nevoia de a nu „supra-
patologiza” această perioadă de viață și necesitaea de a pune în aplicare o acțiune orientată 
de jos în sus, centrată pe tineri, ritualurile de trecere pot juca astfel un rol important. 
 
Pentru LabCom, Florența, Italia 
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Cu acest proiect am încercat să dăm un sens cultural căilor educaționale și experiențiale, 
orientate spre dezvoltarea și educarea sentimentului comunității. Modelul dezvoltat de prof. 
univ. Blumenkrantz din Statele Unite are capacitatea de a crea un cadru teoretic și 
metodologic pentru intervențiile de dezvoltare comunitară care implică tineri, părinți, 
profesori și comunități locale. Cheia acestor intervenții este utilizarea unui aspect 
fundamental al culturii din punct de vedere antropologic: ritualul de trecere ca element 
fondator al legăturii intergeneraționale a comunității. În acest sens, se susține și se îmbină o 
abordare antropologică cu una psihologică. 
 
Acest model, care acum este folosit de mai bine de patruzeci de ani în Statele Unite, era puțin 
cunoscut în Europa. Cu proiectul YOU-ROPE, am dorit să îl testăm în Europa pentru a-l adapta 
și a transfera aspecte inovatoare în contextul european. 
 
Acest manual descriptiv vizează introducerea factorilor de decizie și a altor persoane cu privire 
la concepte legate de practica dezvoltării tinerilor și a comunității prin ritualuri de trecere și 
cu privire la abilități transferabile pentru implementarea unor astfel de practici către 
profesioniștii din sectorul psihoeducativ din Europa. Faptul că a modelul YOU-ROPE a pus în 
legătură rezultatele experimentării de competențele pentru o cultură democratică 
evidențiază modul în care acest model este util pentru a eficientiza educația pentru cetățenia 
europeană a tinerilor. 
 
Pentru Centro Machiavelli, Florența, Italia 
 
Când în 2015, Laura Remaschi ne-a vorbit pentru prima dată despre David G. Blumenkrantz și 
modelul său pentru dezvoltarea tineretului și comunității prin ritualuri de trecere, 
exemplificate în conceptul ROPE, introducând ritualurile de trecere de la adolescență la vârsta 
adultă ca element central pentru dezvoltarea unui proiect european, în primul rând am simțit 
necesitatea realizării unei cercetări istorico-antropologice și culturale pentru înțelegerea mai 
clară a subiectului. 
 
În fața acestui subiect, oricine îl întâlnește are imediat impresia de a intra în contact cu o idee 
de proiect inovator și, în același timp, de a trata un concept primordial antropologic. De fapt, 
ceea ce este frapant în legătură cu YOU-ROPE este faptul că cei care îl cunosc simt nevoia 
imediată de a înțelege mai mult în profunzimea sensurilor unui ritual de trecere și importanța 
acestuia în marcarea momentelor de dezvoltare pentru fiecare dintre noi. 
 
Această cercetare ne-a determinat să descoperim că astăzi în rândul tinerilor, practica 
ritualurilor de inițiere este din ce în ce mai fragmentată, ocazională și că, acolo unde este 
prezentă, aceste ritualuri nu sunt adesea recunoscute de comunitățile de apartenență. Toate 
acestea creează un sentiment de confuzie, de pierdere a valorilor identificatoare, de anomie, 
care determină o sărăcire culturală generală în favoarea economiei și tehnologiei, care sunt 
predominante. Însă tehnologia nu valorizează în sine trăirile umane, ea privește dezvoltarea 
nu ca un progres, ca o creștere culturală a oamenilor și a comunităților. 
 
Văzând în această idee un răspuns valabil la această sărăcie culturală, am acceptat cu 
entuziasm să oferim contribuția noastră la dezvoltarea conținutului propunerii de proiect și 
la crearea diferențelor culturale ale țărilor implicate: Italia, Grecia, România, Spania. Și tocmai 
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acest amestec cultural definește puterea explozivă a YOU-ROPE, care, datorituală muncii 
partenerilor, ne-a permis să pornim de la conceptul ROPE al domnului Blumenkrantz pentru 
construirea unui model european de ritualuri de inițiere și de trecere. Modelul bine sintetizat 
în acest manual oferă utilizatorilor posibilitatea de a crea și de a promova ritualuri de trecere 
care converg într-o identitate împărtășită, în comportamente etice comune care vizează 
implicarea altor persoane în practici de inițiere influente, utile pentru identificarea și pentru 
atestarea acelorași rădăcini și acelorași valori ale apartenenței în diferitele țări implicate, în 
beneficiul unei cetățenii europene active, puternic resimțite. Apropo de cuvântul EUROPA, 
acesta are o puternică asociere cu EUPORIA, care definește un set de ritualuri care facilitează 
trecerea de la o vârstă la alta în Grecia Antică. 
 
Astfel, YOU-ROPE apare în același timp inovator și arhaic datorituală legăturii strânse cu 
ritualurile și teritoriile în cauză, o călătorie emoțională unică, care a permis realizarea unui 
amestec cultural eficient al comunităților implicate. De fapt, calea care a dus la 
implementarea sa a fost captivantă și surprinzătoare, deoarece a dus la redescoperirea și 
reapropierea culturală a ritualurilor și spațiilor îndepărtate de memoria recentă. Această 
realocare reprezintă, de asemenea, re-descoperirea unei identități multiculturale care trebuie 
transferată generațiilor viitoare cu toată constelația sa de valori. „Diversitatea noastră este 
forța noastră!” este deviza #EuropeDay2019. Încă din 1957 Uniunea a reunit mulți europeni 
pentru a lucra în comun pentru pace și prosperitate. Europa a fost cel mai belic continent de 
până acum, generând două războaie mondiale în ultimul secol. Așadar, am inventat Uniunea 
Europeană, în care tinerii, noile generații se pot deplasa liber în căutarea de noi oportunități. 
După ce am putut genera sinergie între diferențele țărilor partenere, înseamnă că am 
contribuit la formarea conștiinței europene și a cetățeniei active în rândul tuturor celor 
implicați. 
 
Prin urmare, suntem recunoscători pentru această experiență - atât interesantă, cât și extrem 
de antrenantă - tuturor partenerilor, celor care au reușit să povestească, celor care au lucrat 
pentru a dezvolta și a îmbunătăți rezultatele colectate și produse și, în sfârșit, celor care au 
contribuit la succesul acesteia. 
 
Pentru Cepiss, Florența, Italia 
 
Proiectul YOU-ROPE, Rituals of Passage in Europe, a reprezentat pentru Cooperativa Cepiss o 
modalitate de a se compara cu unele cuvinte cheie: schimb de practici, împărtășire, căutare 
de echilibru, reflecția și chestionarea, joc, transmisie, cunoștințe și cultură, deschidere , 
individualitate/comunitate, atenție, tânăr/adult. Acesta este un aspect relevant pentru o 
întreprindere socială, în special atunci când este desfășurat în perspectivă transnațională, 
având în vedere comparația preconizată. În calitate de educatori și ca „adulți care lucrează cu 
tineri”, credem că transmiterea cunoștințelor nu este un scop în sine, dacă nu este justificată 
de o cercetare continuă și de punerea în discuție a propriilor valori, cunoștințe și practici. 
Pentru Cooperativa Cepiss, implicarea proiectului YOU-ROPE a reprezentat a întreprinde o 
nouă provocare pentru a ne îmbogăți experiența, în ceea ce privește conținutul și strategiile 
operaționale. Cu toate acestea, domeniul educațional și de formare în care suntem implicați, 
implică un cercetare constantă dilematică: confruntarea despre un subiect performat într-un 
alt cadru decât cel de origine; nevoia de a găsi un echilibru între personalități și moduri de 
acțiune; găsiți o modalitate de a realiza un unic exercițiu replicabil, pornind de la practici 
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diferite. În mod esențial, educatorii proiectului au fost nevoiți să se implice, să-și clarifice 
propriile concepții și să aibă o minte deschisă. Ei trebuiau să se implice cu participanții și cu 
activitățile propuse, în încercarea de a înțelege în profunzime temele experiențiate. 
 
În cele din urmă, au avut oportunitatea de a face față unor situații noi, bazându-se pe o 
structură organizațională puternică care să garanteze derularea procesului și rezultatele 
finale. Provocarea asumată prin participarea la proiectul YOU-ROPE i-a îmbogățit atât pe cei 
care au fost implicați direct, cât și pe cei care implicați indirect: promotorii au fost primii care 
să continuie proiecte similare în viitor. Unul dintre elementele cheie ale acestui proiect este 
reprezentat de un atelier specific: un laborator propus tinerilor din școli privind dezvoltarea 
comunității printr-un proces creativ și de dramatizare, care evocă ritualurile de trecere. 
Atelierul a fost structurat în 3 părți și vizează crearea unui grup în 3 etape: 
1) Analizarea CORPULUI: practica ritualului și aspectul fizic;   
2) Reflecția asupra CUVINTELOR: pentru a analiza pe loc cuvintele utilizate în ritualul de 
trecere;  
3) Realizareaunei MĂȘTI, pentru a identifica dorințe și temeri, vise și anxietăți ale ritualurilor 
de trecere și apoi punerea în scenă a unei povești pentru a scoate în evidență devenirea 
identitară a participanților, în perspectiva creatoare de a deveni „comunitate”. 
 
Acest atelier, pentru întreprinderea noastră socială a reprezentat o practică importantă utilă 
atât pentru dinamica internă (în grupuri de lucru), cât și pentru a lucra cu tinerii pentru a 
dezvolta o comunitate prin experiențe și cunoștințe reciproce „creative”. 
 
 
Pentru PSITERRA, Iași, România 
 
Acest proiect YOU-ROPE a permis construirea treptată a unei comunități a participanților - 
adolescenții înșiși, echipa de proiect Psiterra - incluzând profesorii consilieri din școlile 
participante, conducerea sistemului public de învățământ local implicat în parteneriat cu 
Psiterra, precum și Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației de la Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC). Proiectul ia în considerare sustenabilitatea în 
continuarea procesului invitând părinții, colegii și prietenii celor implicați, din comunitate, să 
se angajeze într-un „Iasi-ROPe” în viitorul apropiat. 
 
Scopul nostru, împreună cu partenerii noștri (Inspectoratul Școlar Județean Iași și UAIC) este 
de a consolida experimentarea ROPe, incluzând-o în formarea continuă a educației 
profesorilor-consilieri și directorilor școlii, a profesorilor și a grupurilor și asociațiilor 
părinților, la nivelul școlii și la nivelul comunității și identificarea organizațiilor potențiale care 
ar putea fi dispuse să se angajeze cu și să exploreze proiecte și activități legate de ROPe. 
 
Conectând aceste idei la implicarea și contribuțiile directe ale tinerilor noștri elevi din proiect, 
ajungem la o viziune a continuității transgeneraționale, concentrându-se pe noile generații de 
tineri care ar beneficia, întrucât sunt invitați în miezul acestui proces pe care l-am putea numi 
„Speranță pentru ROPe”. 
 
 
Pentru ECTE Retyhmno, Grecia 
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Cu acest proiect am avut ocazia să explorăm cum am putea elabora experiențe de ritual de 
trecere orientate către comunitate semnificative pentru adolescenți exploatând un model 
teoretic american și încurajând valorile cetățeniei europene. Contextul non-formal de 
învățare ne-a oferit principiile implementării atelierelor noastre, concentrându-ne pe 
abordarea centrată pe persoană, dezvoltată de psihologul american Carl Rogers și adaptată 
în mai multe medii educaționale inovatoare, promovând învățarea experiențială, completă. 
Acest manual cuprinde o descriere a experienței noastre, dar devine și o foaie de parcurs cu 
informațiile necesare lucrătorilor tineri și profesioniștilor interesați să aplice modelul ROPe în 
mediul lor de lucru care poate influența pozitiv marginalizarea și incluziunea socială a tinerilor. 
 
 

Importanța modelului ROPe 
 
Pentru tineri are o valoare deosebită, deoarece permite realizarea de experiențe noi și îi face 
să se dezvolte personal, identitar și cultural. I-a încurajat, a reprezentat un moment de 
separare de viața de familie și le-a dezvoltat propriile abilități de luare a deciziilor. Unii elevi 
nici măcar nu au știut ce este antropologia, aceasta a fost o descoperire pe parcursul 
proiectului. În special pentru o școală profesională vocațională, a avut un efect de dezvoltare 
a conștientizării interculturale. Munca de grup realizată într-un mod diferit dezvoltă 
creativitatea, dorința de a exprima și asculta, capacitatea de a compara și colaborarea în grup. 
Aceste experiențe oferă tinerilor posibilitatea de a vedea că lucrurile se pot face și în alte 
moduri. De aici se poate vedea că se pot dezvolta și avea și alte abilități sau posibilități de 
expresie, mai ales în acele situații care au fost afectate de probleme. Orice experiență care te 
pune în contact cu alte realități decât ale tale este util. 
 
Ce aduce elevilor: 

• întărește capacitatea de expresie;  

• îmbunătățește capacitatea de a vorbi în fața unui public; 

• stimulează capacitatea de a analiza situațiile de grup; 

• crește conștiința de sine și îmbunătățește relația cu ceilalți; 

• dezvoltă capacitatea de a identifica emoțiile și de a empatiza cu alții; 

• crește sentimentul răspunderii civile; 

• ameliorează capacitatea de a analiza situațiile sociale; 

• îmbunătățește capacitatea de a înțelege puncte de vedere diferite; 

• promovează abilități variate; 

• crește capacitatea de a lucra în grup. 
 
Ce aduce comunității adulților: 

• comparație de oportunități, un schimb de practici și îmbogățirea personală și 
profesională;  

• ocazia de a vedea tineri care urmăresc adulții în alte activități cu un rol diferit, mai 
autonom și responsabil; 

• oportunități de interacțiune cu tinerii într-un mod diferit; 

• abilitatea de a afla despre noi tehnici și practici de lucru; 

• oportunități pentru a discuta problemele actuale; 
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• oportunitatea de a descoperi abilitățile și abilitățile copiilor care nu transpar în 
activitățile curente, obișnuite;  

• abilitatea de a oferi ocazii de autonomie tinerilor;  

• oportunitatea de a discuta problemele sociale; 

• abilitatea de a lucra cu diferiți profesioniști, inter- și multi-disciplinar. 
 
Recomandări apărute din experiența YOU-ROPE din administrarea grupului cu adolescenți 
 
Pentru a realiza o intervenție care să răspundă modelului teoretic identificat, operatorii din 
diferitele sectoare ar trebui să țină seama de următoarele sugestii în lucrul cu tinerii: 
 

• concentrare pe abilități personale (individuale); 

• favorizare a reflecției personale asupra propriei povești; 

• concentrare pe aspecte care țin de gen, cultură, religie și etnie; 

• concentreze pe fondul generațional; 

• oferirea unui sentiment de responsabilitate personală și socială; 

• angajarea autonomiei fiecăruia; 

• favorizarea pasiunilor, competențelor și abilităților personale; 

• sublinierea valorilor respectului față de sine și față de ceilalți. 
 
În lucrul cu grupul de egali 
 

• conducerea la o abordare fenomenologică centrată pe ceea ce apare aici și acum în 
procesele de grup;  

• o abordare centrată pe persoană, axată pe facilitățile care nu sunt de jurizare sau 
judecare, ci sunt non-directive; participanții trebuie să se simtă acceptați pentru ceea 
ce sunt și nu pentru ceea ce au făcut în trecut; 

• definirea contextului: organizarea unor spații care să permită la modul ideal structura 
unui cerc și într-un loc sigur și primitor; 

• elaborarea scopurilor, metodelor și regulilor de comportament (de exemplu, respect 
reciproc, confidențialitate și ascultare cu atenție reciprocă) de la începutul activităților 
cu grupul, oferind conștientizare și responsabilitate; 

• flexibilitate: deși este axat pe scopul proiectului și pe obiectivele unei singure întâlniri, 
este important să fie la dispoziție un set mare de instrumente disponibile, care pot fi 
adoptate cu grupul atunci când este necesar; 

• facilitarea procesul de promovare a participării și a rolurilor active;  

• folosirea metodelor active precum teatrul social, psihodrama și abordarea narativă 
pentru a facilita exprimarea emoțională. 

 
În lucrul cu comunitatea locală 
 

• promovarea unei practici de reflecție a acțiunii; utilizarea unor activități practice și 
orientate spre artă pentru participanți este un prim pas al procesului de 
conștientizare: aceștia acționează, văd produsul activităților lor și reflectează 
împreună asupra sensului lor, iar acest lucru le aduce mai multe ocazii de semnificare 
bogată a poveștii lor; 
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• promovarea unui dialog intergenerațional cu părinții, familiile și profesorii; 

• promovarea unei legături cu părțile interesate din centrele de minori și cu 
comunitatea locală; favorizarea legăturilor cu resursele interne și externe; 

• favorizarea dezvoltării comunitare cu propriile acțiuni participative. 
 
Sfaturi practice despre crearea unor experiențe de ritual de trecere 
 

• creați oportunități pentru conversații; 

• oferiți ocazii de preluare a responsabilității;  

• permiteți și încurajați implicarea voluntară a adulților;  

• creați și susțineți relații puternice (chiar dacă uneori în tensiune);  

• învațați cum și ce este de învățat din erori și dificultăți; 

• garantați respectului pentru participanți și încurajați respectul reciproc între membrii 
grupului;  

• permiteți ocazii de învățare a negocierii cu comunitatea; 

• oferiți ocazii de a învăța despre valoarea muncii grele, perseverente, care continuă în 
ciuda dificultăților; 

• continuați zilnic să stimulați construirea încrederii;  

• oferiți ocazii de sărbătorire a abilităților puse în act;  

• porniți de la pasiunile și interesele participanților;  

• fiți modele de coerență, perseverare și curaj;  

• asumați-vă riscuri pentru viziunea de viitor pe care o practicați și o construiți cu 
participanții; 

• stimulați activismul social;  

• oferiți ocazii de antrenament al diferitelor competențe.  
 

Activități de testare în legătură cu Competențele pentru Cultura Democratică 
(CCD) 
 
Pentru a oferi un cadru european comun pentru profesioniștii implicați în organizarea 
proiectelor și activitățile de educație, partenerii proiectului YOU-ROPE au convenit, în 
extinderea planului de lucru aprobat, să integreze rezultatele provenite din activitățile de 
testare cu competențele pentru cultura democratică (CCD) - Competences for Democratic 

Culture (CDC) - adoptat în campania de educare „Liber să te exprimi, învățare în siguranță” - 
“Free to speak, safe to learn” -  a Consiliului Europei, CE. Pentru CE, scopurile cheie ale 
educației sunt, dincolo de pregătirea pentru piața muncii, promovarea cetățeniei 
democratice, dezvoltarea personală și dezvoltarea unei baze de cunoștințe vaste și avansate. 
CCD cuprind o listă de patru categorii principale de competențe (valori, cunoștințe și 
înțelegere critică, atitudini și abilități), discutate cu componentele lor, care ar trebui abordate 
în activitățile de educație pentru promovarea unei culturi democratice în Uniunea Europeană. 
 
Partenerii proiectului YOU-ROPE au fost de acord să discute și să integreze unele dintre 
rezultatele care provin din activitățile de testare la recomandarile privind modelul CDC al CE 
deoarece activitățile de testare desfășurate în fiecare țară au prevăzut să abordeze unele 
dintre aceleași competențe. La sfârșitul acestui document, în anexe sunt tabele care prezintă 
această integrare. Scopul esențial al experiențelor ritualurilor de trecere, tradițional, a fost 
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transmiterea valorilor, cunoștințelor și abilităților esențiale tinerilor, precum și stabilirea 
așteptărilor adecvate pentru comportamentele lor. Aceste practici s-au derulat în cadrul unor 
întregi comunități pentru a se asigura că tinerii au fost pregătiți în mod adecvat pentru a 
deveni adulți sănătoși și angajați din punct de vedere civic ceea care ar contribui la 
consolidarea comunităților lor. Aceste practici au fost identificate, documentate și au 
supraviețuit peste 40.000 de ani au ajuns să fie înțelese ca fiind profund necesare, chiar 
indispensabile supraviețuirii speciei noastre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iată link-ul celor trei volume ale Cadrului de referință a Competențelor pentru Cultură 
Democarativă al Consiliului Europei. Volumele ajută la descrierea a ceea ce înseamnă fiecare 
competență. 

• Volume 1 Context, concepts and model: https://rm.coe.int/prems-008318-gbr-2508-
reference-framework-of-competences-vol-1-8573-co/16807bc66c   

• Volume 2 Descriptors of competences for democratic culture: 
https://rm.coe.int/prems-008418-gbr-2508-reference-framework-of-competences-
vol-2-8573-co/16807bc66d   

• Volume 3 Guidance for implementation: https://rm.coe.int/prems-008518-gbr-2508-
reference-framework-of-competences-vol-3-8575-co/16807bc66e  

 

  

https://rm.coe.int/prems-008318-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-1-8573-co/16807bc66c
https://rm.coe.int/prems-008318-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-1-8573-co/16807bc66c
https://rm.coe.int/prems-008418-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-2-8573-co/16807bc66d
https://rm.coe.int/prems-008418-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-2-8573-co/16807bc66d
https://rm.coe.int/prems-008518-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-3-8575-co/16807bc66e
https://rm.coe.int/prems-008518-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-3-8575-co/16807bc66e
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Anexa 1. Testarea activității din Barcelona și CCD 
 

 
Competențe 

(valori, atitudini, abilități, 
cunoștințe și înțelegere critică) 

 
Modul în care sunt integrate în proiect 

 
                    VALORI 

1. Demnitatea și drepturile 
omului 

Dreptul de a participa ca actor al vieții tale a fost o problemă 
esențială pe toată durata activității de testare (agenție). Tinerii au 
dreptul să participe în cadrul comunității la exprimarea nevoilor, 
temerilor și bunurilor lor, pentru a deveni un membru activ. 

2. Diversitate culturală. 
Responsabilitate 

Grupul de participanți a fost format din tineri de diferituale genuri, 
religii, vârste și medii economice. Această diversitate a fost un atu 
pentru a explora diferențele în vârstă. De asemenea, în timpul 
participanților la LTA s-au întâlnit colegi veniți din diferituale 
culturi. 

3. Democrația, justiția, 
corectitudinea, egalitatea și 
statul de drept 

Atelierele bazate pe participanți de-a lungul activității de testare 
au permis tinerilor să discute, să construiască consensul și să 
umple egal în cadrul grupului. 

 
                    ATITUDINI 

4. Deschidere față de 
alteritatea culturală și față de 
alte credințe, puncte de vedere 
și practici ale lumii 

Teatrul bazat pe comunitate sporește deschiderea între 
participanți pentru a împărtăși sentimente, povești personale, 
dorințe și bunuri.  

5. Respect  În acest tip de abordare, respectul stă la baza procesului de grup și 
este esențial pentru a crea un mediu de nejudecare și o cultură a 
democrației. 

6. Orientare civică Ritualul de trecere este strâns legat de relația cu comunitatea de 
referință și te face conștient de responsabilitatea reciprocă și a 
mediului în care trăim. Aceasta contribuie la formarea 
sentimentului de implicare și responsabilitate civică în cadrul 
participanților. 

7. Responsabilitate Discuțiile repetate de-a lungul atelierelor de testare au determinat 
dezbateri în prima persoană despre ce înseamnă să devii adult, 
care provoacă tinerii și cum să le faci față. Tinerii au drepturi, dar, 
în același timp, îndatoriri și responsabilități, aceste subiecte, unde 
au fost desfășurate în timpul dramaturgiei.  
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8. Autoeficacitate Teatrul aplicat are potențialul de a spori un simț al autoeficienței 
în rândul participanților atunci când își dau seama că acțiunea este 
ceva ce pot realiza, tot atunci când își dau seama, ca urmare a 
jocului teatral din cadrul comunității pe care le pot împărtăși și 
artefacte cu alți membrii comunității, simțind potențialul de a fi 
agenți ai schimbării. Se obține o experiență de a fi capabil și de 
autoeficiență.  

9. Tolerarea ambiguității Ambiguitatea, ca sinonim al incertitudinii, este ceva inerent 
perioadei adolescentului, cu siguranță legată de ideea de 
liminalitate sugerată pe ipotezele teoretice menționate mai sus. 
Teatrul aplicat permite tinerilor să se transforme în noi poziții, 
roluri și relații sociale, experimentând noi situații. 

                    ABILITĂȚI 

10. Învațare autonomă O metodă experiențială, precum teatrul aplicat, are potențialul de 
a promova învățarea la diferituale niveluri: psihologic, de grup și 
de comunitate. La nivel psihologic Sunt generate noi moduri de a 
exprima, reprezenta, comunica și experimenta viața și sinele. La 
nivel de comunitate apar cunoștințe și artefacte bazate pe 
colectivitate.  

11. Gândire analitică și critică Teatrul aplicat și procesele bazate pe participație îmbunătățesc 
gândirea criticădespre sine și ceilalți și conștientizarea 
contextuală. 

12.  Ascultare și observare Pentru a produce în colaborare o piesă teatrală împreună într-un 
grup, promovează autoorganizarea și participarea la procesul 
creativ. Aceste activități se bazează pe abilități de ascultare și 
observare.  

13. Empatie Mediul sigur și fără judecată permite exprimarea liberă a emoției 
și dezvoltă capacitatea altora de a se acomoda și de a reflecta într-
un mod reciproc 

14. Flexibilitate și 
adaptabilitate 

Abordarea comportamentelor, atitudinilor, emoțiilor și valorilor 
diferituale de cele proprii într-un context de învățare nejudecată, 
permite tinerilor să experimenteze modul în care poți accepta într-
un mod flexibil diferituale strategii și acțiuni din partea ta, dar la 
fel de valabile într-un mod creativ.  

15. Lingvistice, comunicative și 
pluri-lingvistice 

În special în timpul LTA, participanții au putut să pună în practică 
abilitățile lingvistice și de comunicare. Cei care știau mai multe 
limbi străine s-au pus la dispoziție pentru a le traduce celor care nu 
sunt familiarizați cu limba străină. 

16. Cooperare Procesul participativ contribuie la relații sociale mai afective, care 
pot fi recreate cu ușurință.  
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17. Rezolvarea conflictelor Procesul participativ contestă procesul decizional tradițional, 
adoptând o abordare mai bazată pe colaborare pentru a acorda 
atenție conflictelor inerente în procesele de colaborare.  

                    CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE CRITICĂ 

18. A sinelui Teatrul aplicat și procesele bazate pe participație îmbunătățesc 
conștientizarea criticăa sinelui și a contextului. 

19. A limbajului și a 
comunicării 

Teatrul aplicat și procesele participative vă permit să puneți în 
practică și să vă îmbunătățiți abilitățile comunicative. Pentru că 
participanții trebuie să se pună în joc în fața celorlalți, să 
depășească rușinea, să se înțeleagă și să se confrunte pentru a 
ajunge la un rezultat comun. Întregul este realizat prin discuția de 
grup gratuită și participativă. 

20. A lumii -  politică, drept, 
drepturile omului, cultură, 
culturi, religioase, istorie, 
mass-media, economii, mediu, 
durabilitate 

Implicarea și reflecția asupra ritualurilor de trecere și a 
interrelațiilor dintre participanții din diferituale părți ale 
Comunității Europene au evidențiat aspectele formale și 
normative care definesc și mențin integritualatea și unicitatea 
diferitualelor culturi, dar, de asemenea, dezvăluie asemănările 
care depășesc diferențele specifice și favorizează o identitate 
comună a Uniunii Europene. 
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Anexa 2. Testarea activității din Florența și CCD 
 
 

 
Competențe 

(valori, atitudini, abilități, 
cunoștințe și înțelegere critică) 

 
Modul în care sunt integrate în proiect 

 
                    VALORI 

1. Demnitatea și drepturile 
omului 

În timpul activităților de testare și LTA, elevii se întâlnesc și stau 
împreună și lucrează cu egalii, încurajând conștientizarea de sine 
că avem aceleași nevoi cu privire la demnitate, la a avea aceleași 
drepturi și responsabilități comune. 

2. Diversitate culturală. 
Responsabilitate 

În timpul activității de testare și LTA elevii se întâlnesc și stau 
împreună și lucrează cu colegii care provin din diferite culturi. Ei au 
ocazia să cunoască și să împărtășească experiențe similare, 
aprofundând înțelegerea propriei culturi, exersând empatia și 
înțelegerea celorlalte culturi. 

3. Democrația, justiția, 
corectitudinea, egalitatea și 
statul de drept 

În timpul activităților de testare și LTA, elevii află sensul 
respectului, egalității, responsabilității, etc. participând la activități 
de grup cu o atitudine deschisă și respectuoasă. 

 
                    ATITUDINI 

4. Deschidere față de 
alteritatea culturală și față de 
alte credințe, puncte de vedere 
și practici ale lumii 

Folosind metoda psihodramei și povestirii creative fiecare 
participant ar putea exprima sentimente, atitudini și credințe într-
un mediu sigur și prietenos.  

5. Respect  În acest tip de abordare, respectul stă la baza procesului de grup 
pentru a crea un mediu fără judecată.  

6. Orientare civică Ritualul de trecere este strâns legat de relația cu comunitatea de 
referință și te face conștient de responsabilitatea reciprocă și de 
mediul în care trăim. Aceasta contribuie la formarea sensului civic 
al participanților. 

7. Responsabilitate Reflecția profundă asupra semnificațiilor trecerii prin vârstă 
pentru fiecare tânăr și pentru semenii săi i-a făcut pe participanți 
să conștientizeze că unul dintre aspectele fundamentale ale 
tranziției de la adolescență la adult este cerința esențială de a avea 
un sentiment de responsabilitate față de sine și de alții. 
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8. Autoeficacitate Prin testarea activităților și prin participarea la LTA în Florența și 
datorită metodei utilizate participanții au intrat în joc și au 
experimentat că prin deschiderea către ceilalți și prin colaborarea 
lor au ajuns la obținerea unor rezultate pozitive și au avut 
satisfacție și o stare de bine. Această experiență le-a consolidat 
sentimentul de autoeficacitate. 

9. Tolerarea ambiguității Metoda psihodramei și metodele creative se bazează pe faptul că 
nu este posibil să se dea informații și instrucțiuni preambalate. 
Procesul de învățare începe devreme, înainte de a-l experimenta 
și apoi prin reflecțiile asupra lui, se ajunge la nivelul de 
abstractizare al gândirii formale. Pentru a face acest lucru, trebuie 
să se treacă printr-o fază în care nu există claritate fără echivoc cu 
privire la informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor. Acest 
aspect îi face pe participanți să învețe să se confrunte cu situații 
ambigue. 

                    ABILITĂȚI 

10. Învațare autonomă În timpul întâlnirilor, participanții au învățat prin auto-reflecție 
despre ei înșiși și despre experiența lor de viață. Au transpus 
aceste experiențe în măști și au creat un erou personal. Din 
discuția și analiza în grup, fiecare a fost ajutat să avanseze pe calea 
proprie de învățare.   

11. Gândire analitică și critică Reflecția asupra semnificațiilor personale, relaționale și 
comunitare legate de ritualurile de trecere, permite participanților 
să învețe să gândească critic cu privire la realitatea care îi 
înconjoară și să înțeleagă că acțiunea lor responsabilă este 
importantă pentru îmbunătățirea societății. 

12.  Ascultare și observare Capacitatea de a asculta și observa pe ceilalți și mediul este 
dezvoltată prin tehnicile psihodramei, în care fiecare trebuie să 
interacționeze cu ceilalți prin improvizație. Acest lucru este posibil 
datorită prezenței axate pe „aici și acum”. Aceasta se dezvoltă 
odată cu atenția. 

13. Empatie Mediul sigur și nejudicativ al grupului permite exprimarea liberă a 
emoției și dezvoltă capacitatea celorlalți de a se adapta și de a 
reflecta într-un mod reciproc.  

14. Flexibilitate și 
adaptabilitate 

Abordarea comportamentelor, atitudinilor, emoțiilor și valorilor 
diferite, într-un context de învățare fără prezența judecăților de 
valoare a permis participanților să experimenteze modul în care se 
pot accepta într-un mod flexibil idei, strategii și acțiuni diferite  de 
ale tale și să înțeleagă că sunt valabile în egală măsură. 

15. Lingvistice, comunicative și 
pluri-lingvistice 

În special în timpul LTA din Florența, participanții au putut pune în 
practică cunoștințele și abilitățile lingvistice și de comunicare. Cei 
care știau mai multe limbi străine s-au pus la dispoziție pentru a le 
traduce celor care nu erau familiarizați cu limba străină. 
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16. Cooperare Pe parcursul tuturor activităților proiectului, valoarea echității și a 
incluziunii a fost transmisă prin activități cu metode și tehnici de 
cooperare. În cadrul întâlnirilor și în timpul LTA, în Florența, fiecare 
activitate a fost concepută pentru a scoate în evidență atitudinea 
de cooperare a participanților. 

17. Rezolvarea conflictelor Cu metoda de povestirilor creative în care fiecare personaj a 
descris mitul eroului său, participanții au povestit practic cum au 
reușit să facă față eficient conflictelor interpersonale și interioare. 

                    CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE CRITICĂ 

18. A sinelui Istoria trecerii prin vârste și conectarea ei cu semnificațiile 
ritualului de trecere în diferitele culturi permite participanților să 
aibă mai multă conștientizare despre ei înșiși. Metoda psihodramei 
scoate la iveală experiențele personale într-un mod creativ și îi 
face să găsească noi forme de cunoaștere personală.  

19. A limbajului și a 
comunicării 

Metoda psihodramei și a învățării prin cooperare permite să fie 
puse în practică și să se îmbunătățească abilitățile de comunicare. 
Pentru că participanții joacă în fața celorlalți, ei ajung să 
depășească rușinea, să se înțeleagă și să se confrunte pentru a 
ajunge la un rezultat comun. Toate acestea sunt realizate prin 
discuția de grup liberă și participativă. 

20. A lumii -  politică, drept, 
drepturile omului, cultură, 
culturi, religioase, istorie, 
mass-media, economii, mediu, 
durabilitate 

Reflecția asupra ritualurilor de trecere și compararea dintre 
participanți din diferituale părți ale Comunității Europene a 
evidențiat, de asemenea, aspectele formale și normative care 
definesc și creează scheletul care păstrează diferitualele culturi, 
dar le și face comparabile, permițând înțelegerea similarităților 
precum și a diferențelor specifice. 
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Anexa 3. Testarea activității din Iași și CCD 
 

 
Competențe 

(valori, atitudini, abilități, 
cunoștințe și înțelegere critică) 

 
Modul în care sunt integrate în proiect 

 
                    VALORI 

1. Demnitatea și drepturile 
omului 

Oferind spațiu și timp pentru auto-reflecție, auto-prezentare și 
expresii comune ale experiențelor vieții fără judecată sau 
comparații (în timpul practicii Copacul Vieții - ToL - și în timpul 
activităților de filmare realizate de participanți). 

2. Diversitate culturală. 
Responsabilitate 

Prin exersarea principiilor narative de respect și curiozitate pentru 
ceilalți și experiențele acestora participanții permit și invită 
descrierile variate ale celorlalți și își asumă responsabilitatea 
pentru cele primite3.  

3. Democrația, justiția, 
corectitudinea, egalitatea și 
statul de drept 

Abordările narative reprezintă reînvierea vocilor marginalizate 
oferind fiecărui participant posibilități egale de exprimare, 
instrumente pentru documentare și sprijin în implicarea în proces. 

 
                    ATITUDINI 

4. Deschidere față de 
alteritatea culturală și față de 
alte credințe, puncte de vedere 
și practici ale lumii 

Agregatele de povești de viață care foloseau metafora ToL au 
permis o galerie de descrieri unice, specifice, ale experiențelor din 
viața adolescenților și a sprijinului existent în drumul lor spre 
vârsta adultă. 

5. Respect  Metodologia narativă invită participanții la ascultare dublă, activă, 
la o poziționare fără să judece pe alții în relații și la o co-creare a 
unor povești comune despre viață ca adolescenți care se află într-
o călătorie către viața adultă. 

6. Orientare civică Exemplele de viață documentează poziții constructive ale famililor, 
comunității și societății pe care tinerii le iau și sunt dispuși să le 
urmeze în viața de adult. 

7. Responsabilitate Abordarea narativă a operaționalizării „responsabilității” ca fiind 
capacitatea de a răspunde (capacitatea de a răspunde cuiva, de a 
descrie, de a da sens și de a se conecta la poziția și contextul cuiva, 
nu doar de a reacționa la situațiile din viață) invită participanții la 
un rol agentic în viața, relațiile și comunitățile lor. 
Responsabilitatea definită narativ este relațională și dinamică. 

 
3 Textul în italice a fost adăugat de echipa Psiterra, suplimentar față de materialul original (n. Trad.) 
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8. Autoeficacitate Poziția agentică rezervată fiecărui participant care este invitat să o 
ia în toate etapele procesului narativ favorizează un spațiu 
apreciativ care consolidează autoeficacitatea. Utilizarea diverselor 
audiențe, martori externi și ceremonii definitorii identitar 
contribuie la scalarea, susținerea și menținerea expresiilor 
autoeficacității, pornind de la acceptarea, punerea în circulație, 
documentarea și aprecierea narațiunilor personale exprimate și a 
identităților lor asociate. 

9. Tolerarea ambiguității Angajamentul narativ se dezvoltă în timp, are mai multe platforme 
de ocazii de creare a sensului și, în timpul acestor procese se 
exercită tolerarea ambiguității iar produsele acestui proces 
(diverse narațiuni și concluzii ale identității lor, angajamente 
pentru acțiuni viitoare, noi speranțe pentru viitor ) sunt rezultatele 
finale care susțin și justifică dezvoltarea acestei atitudini 
importante. 

                    ABILITĂȚI 

10. Învațare autonomă Pe parcursul diferitualelor faze ale practicii narative a Copacului 
Vieții există ocazii de auto-reflecție, de a lucra la propriile sale 
descrieri ale experiențelor de viață și concluzii și, de asemenea, de 
a face parte din diferite audiențe, în timp ce se conectează la ceea 
ce pare relevant pentru fiecare persoană, în funcție de propriul set 
de preferințe și priorități. 

11. Gândire analitică și critică Organizarea materialului lor experiențial în funcție de metafora 
Copacului Vieții, oferind în mod sistematic argumente și exemple, 
justificând revendicările și selecțiile și concluzionând cu declarații 
ale identității sunt fiecare, în parte și în ansamblu, o varietate de 
ocazii de a antrena această abilitate. 

12.  Ascultare și observare Ascultarea dublă (o abilitate avansată de ascultare activă) este 
invitată, explicată și exersată în timpul practicii Copacul Vieții - 
ascultarea și reflectarea asupra a ceea ce se spune și, în același 
timp, a fi atent la efectele a ceea ce se spune (emoții, imagini, idei 
care sunt stârnite de narațiunea povestită); această abilitate 
specială face parte din ceea ce realizează facilitatorul narativ și, de 
asemenea, din ceea ce membrii publicului sunt invitați să 
efectueze și li se cere să descrie în cadrul ceremoniei definitorii 
identitar care continuă după practica Copacul Vieții. 

13. Empatie Printre diferitele aspecte experiențiale invitate în poveștile 
povestite, experiențele emoționale sunt de asemenea privilegiate. 
Pozițiile fără judecăți de valoare ale altora și a povestirilor lor care 
permit ascultarea, identificarea, acceptarea și intrarea în 
rezonanță cu o expresie emoțională permit construirea unor 
narațiuni pline de empatie, de umanizare a interacțiunii și de 
colorare a poveștilor cu un conținut emoțional. 
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14. Flexibilitate și 
adaptabilitate 

Practica Copacul Vieții permite manifestarea individuală a 
experiențelor la suprafață sau în profunzime; unii participanți pot 
pune mai mult accent pe unul sau pe un alt aspect al metaforei 
copacului, pot descrie mai mult în detaliu sau pot sări peste 
anumite părți ale acestei practici. Nu există nicio judecată care 
rezultă din comparații sociale, întrucât aceasta este o practică 
apreciativă, de sărbătorire, identificând rezonanțe relevante care 
ar putea arunca o nouă lumină asupra modului în care putem 
vedea viața, traiectoriile de-a lungul vieții, spre vârsta adultă. 

15. Lingvistice, comunicative și 
pluri-lingvistice 

Prin numeroasele ocazii de ascultare, povestire, documentare în 
scris, prin desen și prin filmare, ca și în situația multi-culturală de 
la activitățile internaționale LTA din Florența, participanții au 
exersat atât elemente expresive native, de limbă maternă cât și din 
limbile europene practicate de ceilalți participanți, în special de 
limbă engleză, italiană și spaniolă.  

16. Cooperare Cooperarea este o condiție de a crea expoziția „Pădurea Vieții” și 
de a ocupa rolurile de persoană în centru și în audiență, precum și 
de a fi membru al echipei în proiectul de filmare asumate de către 
participanții înșiși. 

17. Rezolvarea conflictelor Întrucât un astfel de angajament de colaborare s-a organizat în 
jurul valorilor puternice de apreciere și sărbătorire a expertizei 
fiecăruia în ceea ce privește viața și puterea narativă, rămâne puțin 
spațiu pentru ca elementele în tensiune să fie evidente sau să fie 
conștientizate drept „conflict”. Angajamentul narativ este un 
mediu de dizolvare a conflictelor, deoarece tensiunile sunt 
apreciate ca oportunități unice de a învăța, de a folosi și de a 
celebra diferența, în demersul de a atinge dezideratele fiecăruia. 

                    CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE CRITICĂ 

18. A sinelui Produsul practicii narative a Copacului Vieții - diferitele cuvinte 
cheie și propoziții care descriu aspecte fundamentale ale vieții și 
evoluțiile către vârsta adultă sunt foarte descriptive în ce privește 
persoana văzută relațional, în contextul familiei, comunității și 
istoriei lor. Exercițiile de reflecție - independente și în grup - au fost 
un vehicul major pentru dezvoltarea identității narative. 

19. A limbajului și a 
comunicării 

Diferitele procese narative devin platforme pentru diferite expresii 
ale abilităților de limbaj și comunicare. Putem discerne fațetele 
fiecărui stil de comunicare, care extinde înțelegerea 
participanților. 
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20. A lumii -  politică, drept, 
drepturile omului, cultură, 
culturi, religioase, istorie, 
mass-media, economii, mediu, 
durabilitate 

Poveștile de viață redate transparent în diferitele etape ale 
practicii narative a Copacului Vieții și practicile ceremoniale 
definitorii identitar extind foarte mult cunoștințele și poziționarea 
pe multe dintre aspectele menționate - nu numai despre 
experiențele luate din studiu și prelegeri, filme sau videoclipuri, ci 
experiențe directe cu lumea înconjurătoare, vizitând alte țări și 
interacționând cu alte culturi în timpul copilăriei și adolescenței, 
inclusiv experiențe despre viitor, în forma unor speranțe și viziuni 
pentru viața viitoare a unui adult. 
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Anexa 4. Testarea activității din Rethimno și CCD 
 

 
Competențe 

(valori, atitudini, abilități, 
cunoștințe și înțelegere critică) 

 
Modul în care sunt integrate în proiect 

 
                    VALORI 

1. Demnitatea și drepturile 
omului 

Întregul proiect s-a bazat pe un context de „incluziune socială și 
învățare incluzivă”. Pe parcursul atelierelor noastre, am avut ca 
prioritate să stabilim un mediu de învățare în care fiecare 
participant să se poată simți în siguranță să se exprime și să 
participe la procesul de învățare într-un mod semnificativ. 

2. Diversitate culturală. 
Responsabilitate 

- 

3. Democrația, justiția, 
corectitudinea, egalitatea și 
statul de drept 

- 

 
                    ATITUDINI 

4. Deschidere față de 
alteritatea culturală și față de 
alte credințe, puncte de vedere 
și practici ale lumii 

- 

5. Respect  Respectul este un ingredient necesar pentru creșterea încrederii în 
rândul participanților, așa că ne-am asigurat ca toate vocile, 
experiențele să fie auzite într-un mediu nejudecativ. 

6. Orientare civică - 

7. Responsabilitate Un mod participativ a fost stabilit în toate aspectele învățării și 
luării deciziilor, promovând astfel responsabilitatea de sine și 
scoaterea la iveală potențialul creativ al individului. 
Responsabilitatea a fost cel mai important aspect al modului în 
care adolescenții au dat sens experiențelor ritualurilor de trecere 
spre viața de adult.  

8. Autoeficacitate - 

9. Tolerarea ambiguității - 

                    ABILITĂȚI 
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10. Învațare autonomă Prin exerciții experiențiale individuale și în echipă am îmbunătățit 
capacitatea participanților de a explora propriile lor procese, astfel 
crescând gradul de conștientizare a căilor relevante de explorare, 
cu alte cuvinte, a învățării cum să învețe. 

11. Gândire analitică și critică Reflecția asupra tiparelor miturilor legate de ritualurile de trecere 
permite participanților să învețe să argumenteze critic atât 
realitatea care îi înconjoară, cât și propria persoană. 

12.  Ascultare și observare - 

13. Empatie S-a exersat abilitatea de a fi pe deplin prezenți atunci în relațiile cu 
ceilalți și de a da prioritate comunicării non-verbale. 

14. Flexibilitate și 
adaptabilitate 

Miturile sunt un context util pentru a reflecta și a descoperi 
potențialul necunoscut care ne permite să ne conectăm, să ne 
construim rețeaua socială și să acceptăm schimbarea ca parte 
naturală și de neevitat a vieții. 

15. Lingvistice, comunicative și 
pluri-lingvistice 

- 

16. Cooperare Relațiile eficiente sunt componente cheie pentru acceptarea 
provocărilor și depășirea dificultăților în călătoria devenirii către 
vârsta adultă; acestea care au fost în principal elaborate în 
exercițiile de echipă. 

17. Rezolvarea conflictelor Două probleme principale au fost abordate prin atelierele noastre: 
Conflictele declanșează emoții puternice și, în același timp, 
conflictele sunt o ocazie pentru dezvoltare. Dacă nu sunt 
confortabil cu emoțiile lor sau nu pot să le gestioneze în momente 
de stres, participanții nu vor putea rezolva conflictul cu succes. 
Conflictele sunt o oportunitate de creștere. Când se poate rezolva 
conflictul într-o relație, se creează încredere. Te poți simți în 
siguranță știind că relația ta poate supraviețui provocărilor și 
dezacordurilor. 

                    CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE CRITICĂ 

18. A sinelui Conștientizarea de sine un prim pas către stabilirea obiectivelor. 
Conștientizarea de sine este realizarea a ceea ce ești bun în timp 
ce recunoaști limitele, a ceea ce mai este de învățat. Aceasta 
include acceptarea și admiterea atunci când nu există un răspuns 
sau când ne confruntăm cu greșeli. Aceasta a fost o competență 
principală despre care am discutat-o de-a lungul „călătoriei” 
noastre. 

19. A limbajului și a 
comunicării 

- 
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20. A lumii -  politică, drept, 
drepturile omului, cultură, 
culturi, religioase, istorie, 
mass-media, economii, mediu, 
durabilitate 

Miturile ne oferă simbolurile și arhetipurile de care avem nevoie 
pentru a reflecta asupra problemelor globale precum religia, 
ecologia și cultura.  

 
 


