
                    Empowering young people 

    

Detalii despre Programul de tabere virtuale YMCA 2020 

 
Organizatia noastra dezvolta un program de exceptie in ceea ce priveste planificarea, implementarea 
si evaluarea taberelor, ghidandu-ne dupa bunele practici la nivel mondial (in special YMCA USA Camp 
– American Camp Associations Standards), YMCA avand o experienta de mai bine de 125 de ani in 
ceea ce priveste modul de organizare, structura si metodologia taberelor pentru copii si tineri. 

Programul de tabere YMCA ii învăța pe copii si tineri valori ce le vor servi pe durata întregii vieți: 
respectul față de propria persoană și pentru cei din jur, onestitatea, corectitudinea, generozitatea, 
responsabilitatea, grija, toleranta, acceptarea, cultura muncii bine făcute și a efortului susținut, fair 
play, curaj sau spiritul civic – ajutandu-i să devină cetateni activi care sa contribuie la 
dezvoltarea  unei comunitati sanatoase. 

In anul 2020, din cauza contextului creat de pandemia COVID 19 – pentru a crea un spatiu sigur atat 
pentru taberisti cat si pentru echipa YMCA, am creat un program de tabere virtuale, dinamic, 
interactiv, adaptand organizarea, structura si metodolgia taberelor model YMCA USA la mediul 
online, parteneriindu-ne cu organizatii YMCA din lume, aducand astfel o valoare adaugata prin 
sesiuni comune cu tineri din Europa si America Latina. 

Sesiunile se vor desfasura in limba romana si engleza. 

Competentele de baza urmarite prin Programul taberei YMCA: 

1.Construirea unor relatii inter sociale sanatoase 
2.Solutionarea de probleme si luarea deciziilor 
3.Solutionarea conflictului 
4.Atitudine pro-activa 
5.Exemplul personal 
6.Munca in echipa 
7.Ascultarea reflectiva 
8.Leadership 
9.Setarea de obiective personale 
10.Interculturalitate 
11.Lingvistice 
 
TEMATICI ABORDATE: 

●      Participare activa in comunitate - identificarea si intelegerea actorilor din comunitate, 
importanta implicarii in comunitate, voluntariat, leadership bazat pe valori si  exemplul personal 
●       Stil de viata sanatos/well-being - activitati nonformale, recreative – dublate de cele sportive si 
meditatii ii vor ajuta sa adopte un stil de viata sanatos si rezilient care sa le permita o dezvoltare 
armonioasa din punct de vedere holistic: minte-trup-spirit. 
●       Valorile – notiuni abstracte ce reprezinta sensul de bine si rau, „asa da” si „asa nu”, dezirabil si 
inacceptabil. Desi ne place sa credem ca noi ne alegem valorile – ele sunt oferite si interiorizate prin 
socializare: in prima instanta, in familie, apoi din alte contexte in care intram. Valorile sunt in esenta 
sociale – insa o persoana isi poate manifesta preferinta pentru anumite valori fundamentale. 
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Caracterul presupune şi dezvoltarea abilităţilor mentale superioare, cum sunt controlul raţional al 
comportamentelor, emoţiilor şi instinctelor, în dezvoltarea atenţiei şi a motivaţiei, a capacităţii de 
organizare şi planificare, a iniţiativei şi a tuturor celorlalte. Demnitatea, altruismul, nobleţea 
sufletească, credinţa, responsabilitatea şi toate celelalte care întregesc imaginea unui om de caracter 
sunt cele mai sigure moşteniri pe care le putem lăsa copiilor noştri. . 

METODOLOGIE: 
  
Prin educatie non-formala. Adica ne vom juca, vom experimenta, ne vom testa limite, preferinte si 
abilitati, vom viziona materiale educationale, vom cunoaste “oameni mari care au fost si ei mici 
candva” si vom invata de la ei cum sa crestem frumos; si cel mai important: ne vom distra 
descoperind lucruri nestiute despre noi! 

  
Metode de lucru: animatie socio-educativa, jocuri interactive, jocuri de rol, jocuri interactive, 
poveste/storytelling, simulare, vizionare de filme educative pe tematicile taberei, invatare 
experientiala, activitati individuale in context de grup, jocuri de strategie, sesiuni de reflectie, ateliere 
interculturale, etc 

  
Despre metodele utilizate: 
●       Povestile sunt parte integrata a copilariei si adolescentei care contribuie la dezvoltarea 
emotionala si comportamentala a tinerilor, prin modelele de urmat in viata pe care le ofera. Povestile 
propuse de noi sunt create de specialisti in psihologia tinerilor si sunt menite sa contribuie la cresterea 
unor tineri rationali, empatici, sanatosi si bine dezvoltati din punct de vedere psiho-emotional si 
comportamental. 
●       Jocurile interactive au ca scop consolidarea relatiilor in si de grup. Prin interactiunea ghidata a 
tinerilor se urmareste fluxul de experiente si informatii care are loc la nivelul grupului. Cu ajutorul 
acestor jocuri, tinerii vor invata sa isi comunice unul altuia emotiile, dorintele, nevoile, sa formuleze 
intrebari si cereri, sa ofere ajutor voluntar, sa se implice in procese decizionale. Aceste jocuri sunt 
concepute pentru a stimula creativitatea, procesul de gandire conducand la o mai usoara intelegere a 
obiectivelor/tematicii activitatilor. 
●       Jocul de rol este o metoda foarte utilizata in dezvoltarea emotionala a tinarului. Jocul de rol 
creeaza contextul imaginar in care acesta poate sa exerseze diferite comportamente sau stiluri de 
comunicare recent invatate. Aceasta tehnica da o nota realista si credibila situatiei simulate, 
oferindu-i astfel posibilitatea de a experimenta situatii si trairi cotidiene cu scopul de a constientiza 
impactul modului in care se comporta si se exprima, asupra deznodamantului situatiei. In acelasi scop 
se vor folosi si tehnici de teatru forum, care sunt foarte asemanatoare jocurilor de rol, insa care vor 
oferi in plus posibilitatea intreruperii scenariului in orice moment pentru a inlocui personaje sau 
pentru a schimba decizii din trecut si a relua firul actiunii. Aceste tehnici sunt de mare impact intrucat 
ofera intregului grup posibilitatea de a se implica in aceeasi poveste si de a observa punctual 
consecintele deciziilor pe care le iau. 
●       Vizionarea de materiale tematice reprezinta sectiunea dedicata animnatiilor si filmelor pentru 
tineri care nu contin scene sau limbaje violente. Aceste materiale au fost atent selectionate cu scopul 
de a oferi o alternativa celor promovate de media, care cel mai adesea au mesaje agresive foarte 
puternice prezentate intr-o maniera foarte normala. Scopul nostru nu este acela de a concura cu 
povestile moderne, captivante si interesante, ci de e evidentia faptul ca normalizarea 
comportamentelor negative pe care acestea le promoveaza este total gresita si pun in pericol 
sanatatea tinerilor. 
●       Invatarea experientiala: o metoda care implica realizarea unor sarcini practice, aparent rupte 
din context si care scot participantii din zona lor de comfort, dar care odata indeplinite conduc la o 
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serie de concluzii si conceptualizari despre propria personalitate si fiecare trasatura in parte. Aceasta 
metoda este aplicata intr-o varietate de subiecte avand ca principal scop achizitia de informatii si 
competente prin exersarea lor. Exersarea este intotdeauna urmata de o reflectie asupra procesului de 
invatare pentru a oferi participantilor oportunitatea de internaliza corect informatia. 
●       Atelier intercultural – sesiune comuna cu partenerii din organizatii YMCA din Europa si America 
Latina menita sa –i invete pe tineri sa traiasca impreuna cu ceilalti ca si cetateni globali- prin 
dezvoltarea cunoaşterii celuilalt, a istoriei sale, a tradiţiilor şi a spiritualităţii sale, diminuarea 
prejudecatilor, spargerea stereotipurilor, constientizand principii precum toleranţa, egalitate, 
echitate, complementaritatea valorilor, valorizarea specificului spiritual al valorilor locale raportate  
la valorile generale ale umanităţii, în spiritul diversităţii, drepturilor omului, egalităţii de 
şanse,dialogului intercultural, promovării identităţii şi cetăţeniei. 

 In fiecare zi vom avea ritualuri de tabara (deschiderea taberei in fiecare zi, cantece, skits, 
inspirational, finalul zilei) si fiecare activitate va fi finalizata cu un moment de debrief, astfel incat 
tinerii sa poata reflecta asupra activitatii derulate, internalizand lectiile invatate: ce au inteles, ce au 
simtit, cum pot aplica in viata cotidiana (in scoala, familie, cu prietenii, in comunitate). 

YMCA va lua toate masurile pentru ca atat taberistii cat si echipa de lucratori de tineret, consilieri si 
instructori de tabara sa fie in deplina siguranta virtuala, inregistrand sesiunile plenare, in 
conformitate cu facilitatile oferite de catre platforma ZOOM. 
 

 


