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Proiectul JOY – Strategii inovatoare, recreative și  

antistres pentru tineret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Activități de conștientizare și terapie a burnout-ului în cadrul mobilității mixte organizate de ONG 

Eesti People to People din Tallinn, Estonia, în perioada 28 martie – 1 aprilie 2022  
 

 
Mobilitatea a favorizat dezvoltarea personală a participanților. Metodologia cursului de formare s-a bazat pe 

principiile educației non-formale în Europa și a activităților de învățare prin practică. Acestea au constituit un amestec 

de explicații teoretice cu exersare practică a instrumentelor pentru a le permite participanților să obțină cât mai multă 

experiență în utilizarea diferitelor instrumente care pot ajuta experiența de învățare non-formală. 

 

Gazdele au folosit procesul de dinamică de grup pentru a crea un mediu sigur și prietenos, au oferit spațiu și timp 

pentru ca oamenii să se cunoască personal și profesional, pentru a putea intra în procesul de învățare intensivă de 

grup. Programul de formare a fost structurat astfel încât participanții să înțeleagă pașii logici bazați pe abordarea 

centrată pe cursant și pe teoria ciclului de învățare experiențială. Majoritatea metodelor utilizate s-au bazat pe 

experiență; participanții au trecut prin experiența de învățare interactivă și s-au implicat ulterior în procesul de 

debriefing care a ajutat la reflectare, la conceptualizare și la dezvoltarea competențelor. Impactul instruirii va deveni 

sustenabil în timp, deoarece participanții se vor  putea exprima într-un cadru consecvent care rămâne cu ei de-a 

lungul vieții. 
 
 
 

Proiect numӑrul: 2020-1-RO01-KA205-078667 
 

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt 
responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei 
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Echipa din Estonia a fost responsabilă de programul de formare, de vizitele de studiu, de întâlniri și de o serie de 

ateliere. Toate organizațiile partenere au contribuit la cursul de formare. Activitatea de dinamică de grup Bingo a fost 

concepută special pentru acest curs de formare. În plus, formatorul a folosit o activitate dinamică de grup originală și 

unică, Misiune imposibilă, care a inclus o varietate de chestionare, puzzle-uri, trucuri de cărți, cărți de călătorie, jocuri 

logice. 

În timpul chestionarului despre oraș, participanții au aflat despre orașul Tallinn, despre Estonia și, mai mult, despre 

partea de nord-est a Europei. De asemenea, ei au aflat despre diverse monumente istorice, biserici și despre 

tărâmurile localnicilor. În esență, au descoperit țara din diverse perspective și au aflat despre câteva nestemate 

ascunse! 

În timpul pauzei de cafea, participanții au putut degusta dulciurile, produsele de patiserie și băuturile partenerilor. 

Această activitate socială a fost concepută pentru ca participanții să se conecteze unii cu ceilalți și să își facă prieteni 

noi. 

De asemenea, Eesti People to People a organizat turul ghidat la Parlamentul Estonian - Riigikogu, unde participanții 

au aflat despre istoria și sistemul politic al Republicii Estonia. 
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Activitatea „O hartă a gândurilor mele” organizată de formatorul estonian a permis participanților să reflecteze mai 

profund asupra subiectului burnout-ului și a problemelor și provocărilor tineretului. În timpul sesiunii, s-au tăiat 

decupaje din numeroasele reviste, ziare și cartonașe și totul a fost combinat într-un singur puzzle comun. Lucrând în 

grupuri multiculturale, tinerii au avut ocazia să se exprime într-un mod colaborativ și creativ. 

 

 

 

Jocul de cărți Percipio a ajutat participanții să-și formeze propriile percepții asupra problemelor sociale existente.  El 

a oferit șansa  participanţilor de a-și exprima și de a împărtăși cu ceilalți opiniile despre probleme sociale. Percipio 

este construit pe percepțiile și asocierile participanților referitoare la diferite probleme sociale. Cărțile înfățișează 

operele de artă ale lui Pawel Kuczynski. Acesta din urmă este un artist polonez care prezintă provocările actuale prin 

arta sa. Imaginile de pe carduri i-au ajutat pe participanți să vorbească despre diferite provocări din societatea noastră 

și despre percepțiile noastre despre acestea. Această activitate a abordat creativitatea și abilitățile de comunicare ale 

participanților. 
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Echipa României a organizat atelierele de teatru și dans. Echipa norvegiană a organizat activitățile în aer liber. 

 

În timpul vizitei de studiu la galeria de artă Tauno Kangro, participanții au contemplat diverse piese de artă, cum ar fi 

picturi, statuete din bronz și au învățat despre importanța practicilor artistice în prevenirea și vindecarea burnout-ului. 

Expertul în artă Olga Ljubaskina a făcut turul ghidat al atelierului artistului. Arta lui Tauno Kangro formează un amestec 

fascinant de mitologie și realism. Sculpturile sale au devenit obiectele simbolice ale mai multor locuri din Estonia. El 

folosește mai ales bronz, granit și dolomit ca material. Artistul este cel mai bine cunoscut pentru sculpturile sale 

monumentale, dintre care multe sunt expuse în diferite spații publice, cum ar fi în piețe, parcuri și colecții de artă din 

Germania, Danemarca, Franța, Suedia și Finlanda. Vizitați site-ul: https://taunokangro.com/en/artist-2/ 
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Într-o atmosferă cu adevărat confortabilă și creativă, cu ajutorul formatorului profesionist, Tatiana, participanții au 

învățat să creeze piese de artă în stil Art Nouveau din vitralii. Pentru aceasta, au explorat celebra tehnică Tiffany, care 

este folosită la fabricarea lămpilor Tiffany. Atelierul a prezentat participanților procesele originale concepute în anii 

1880 în studiourile lui Louis Comfort Tiffany. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei au avut ocazia să aleagă dintr-o selecție de modele și o gamă de sticle colorată pentru a produce piese unice finisate 

cu detalii fine. În funcție de ideea pe care o au, ei decupează 5 până la 7 bucăți de sticlă, le macină și le pun împreună 

cu folie de cupru. Artistul profesionist și formatorul i-au ajutat pe participanți să le soldeze. La acest atelier, Tatiana i-

a învățat pe participanți să folosească metoda foliei de cupru pentru a realiza o minunată piesă de artă cu vitralii. Ei 

au reușit să realizeze o piesă similară cu cele prezentate în studio, care au fost realizate în atelierele anterioare. La 

sfârșitul cursului, participanții și-au luat acasă lucrările de artă unice realizate de ei, ca un suvenir frumos din Estonia. 

Scopul acestui atelier a fost acela de a aduce arta pe sticlă mai aproape de tineri ca mijloc şi tehnică artistică de 

prevenire a epuizării și din acest motiv am oferit participanților un atelier cu un formator profesionist, pasionat și 

drăguț. 
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Participanții au avut ocazia să viziteze ONG-ul Luuletaja raamatukogu, care are sediul 

într-un buncăr, la doar câțiva metri distanță de orașul vechi. Această organizație 

acționează sub diferite forme şi se adresează tinerilor cu mai puține oportunități și, 

bineînțeles, foloseşte și metodele de lucru pentru tineret. Scopul activității lor 

orientate spre tineret este de a oferi acestora (minorități naționale, persoane cu dificultӑţi sociale și economice, 

probleme de sănătate, probleme sociale, cum ar fi tinerii monoparentali, depresivi...) oportunități de participare 

voluntară (în principal în arte, muzică, poezie) pentru a sprijini activitatea tinerilor și capacitatea acestora de a face 

față în societate și comunitatea de tineret. 

 

Cuvintele cheie aici sunt „deschidere” și „liberul arbitru” al 

tinerilor. ONG-ul oferă tuturor tinerilor activități semnificative 

și orientate spre creștere culturală (schimburi, discuții, sprijin) 

pe bază de voluntariat și în funcție de capacitățile și 

preferințele individuale, cu un program flexibil. 

Activitățile organizate de ONG le permit tinerilor (și adulților) 

să dobândească și să utilizeze abilități și competențe 

importante de viață, facilitează inițiativa, schimbul cultural 

susțin căutarea identității și socializarea și modelează valori. 

 

Participanții au vizitat și magazinul Rahva Raamat Viru Center, numit Librăria Anului 2022 de către Târgul de Carte de 

la Londra. Librăria este o minunată oază culturală pentru comunitate și clienții săi, indiferent de limbă, interese sau 

vârstă, deservită de personal experimentat care este inspirat să ofere un nivel de servicii care se potrivește mediului 

stimulant. Participanții au putut găsi o mulțime de surse de inspirație! 

 

https://news.err.ee/1608547513/rahva-raamat-s-viru-center-store-named-2022-bookstore-of-the-year-

in-london  şi  https://rahvaraamat.ee/site/shops/en 

 

  
În timpul activității World Cafe, participanții au putut 

aprofunda subiectul burnout-ului și prevenirea acestuia. 

Metodologia World Café are un format simplu, eficient și 

flexibil pentru găzduirea dialogului de grup. Un cadru informal 

pentru participanți unde aceştia explorează diverse probleme 

legate de burnout și tineret, discutând despre acestea în 

grupuri mici. Acest lucru a permis posibilitatea ca să aibă loc 

conversații mai relaxate și mai deschise. 

 

https://news.err.ee/1608547513/rahva-raamat-s-viru-center-store-named-2022-bookstore-of-the-year-in-london
https://news.err.ee/1608547513/rahva-raamat-s-viru-center-store-named-2022-bookstore-of-the-year-in-london
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Vizita la Europa Experience organizată la inițiativa Parlamentului European în cooperare cu Comisia Europeană a 

reprezentat o modalitate cu totul nouă de a explora Europa: aceasta este ceea ce au experimentat participanții la 

Casa Europeană. Această vizită de studiu (vizită educațională) a oferit participanților posibilitatea de a afla mai multe 

despre funcționarea Uniunii Europene. Gazdele au făcut o scurtă prezentare despre centru și apoi au vizionat un film 

despre o călătorie prin Europa și instituțiile ei în cinema 360°! 

 

 

 

 

 

 

Vizita a continuat cu certificarea. Toți participanții au primit un Youthpass. Acesta este certificatul de recunoaștere și 

instrumentul dezvoltat pentru proiectele realizate în programele europene de tineret. Prin certificatul Youthpass, 

participarea la astfel de proiecte precum JOY a fost recunoscută ca o experiență educațională și o perioadă de învățare 

non-formală și informală. Youthpass prevede un proces aplicat pe tot parcursul ciclului de viață al proiectului pentru 

a sprijini învățarea participanților. De asemenea, servește ca strategie care îmbunătățește recunoașterea învățării 

non-formale în Europa. 

 

 

https://www.youthpass.eu/en/  

https://www.euroopaelamus.ee/#info  

 

https://www.youthpass.eu/en/
https://www.euroopaelamus.ee/#info
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În partea de sus, participanții au vizitat două filiale ale Muzeului Maritim Estonian. Instituția a fost creată pentru a 

colecta, conserva, studia și prezenta cultura maritimă estonă (istoria maritimă). Misiunea lor este de a promova 

cunoașterea, respectul și dragostea față de mare. Vizitele la astfel de muzee pot fi utile pentru prevenirea burnout-

ului și îi motivează pe tineri să-și urmeze ideile și visele. Astăzi, Muzeul Maritim este unul dintre cele mai mari muzee 

din Estonia și cel mai popular, în special datorită expoziției Seaplane Harbour. 

https://meremuuseum.ee/lennusadam/en/the-museum/  

În cele din urmă, participanții au completat evaluarea scrisă, special creatӑ pentru perioada de formare din Tallinn. 

Au fost evaluate gradul de realizare a obiectivelor și a rezultatelor formării în sfera proiectului, așa cum se subliniază 

în propunerea de proiect. 

 

 Facebook:                       
   

     https://www.facebook.com/The-Joy-Project-112984747226273  
 
 

    Website 

 https://thejoyproject.eu  
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