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PROIECTUL GAMEDPROIECTUL GAMED
Această serie de 10 broșuri educaționale și tematice este unul dintre cele 4 rezultate intelectuale tangibile care au rezultat dintr-un parteneriat internațional creat
între 6 parteneri din 3 țări europene (Portugalia, România, Spania). Un consorțiu inter-sectorial care combină diferite sectoare educaționale a fost baza pentru
crearea unor intervenții multi-nivel educaționale complexe. 

În timp ce lucram cu tinerii, am identificat lipsa unor instrumente eficiente și adecvate pentru a sprijini abordarea noastră educațională centrată pe cei ce învață, în
special în domeniul competențelor principale adecvate în realitatea prezentă. 

Cele 10 broșuri tematice cu Conținut de Învățare pe bază de Jocuri (GLC) doresc să introducă, sprijine și dezvolte capacitatea profesioniștilor care lucrează cu
tinerii în contexte educaționale non-formale și formale. Acestea se concentrează în mod clar pe îmbunătățirea calității programelor educaționale care își propun
dezvoltarea competențelor principale care duc la o viață de succes și în același timp încurajează la tineri valori de bază de corectitudine, justiție socială, non-
discriminare și implicare în comunitate. 

Fiecare broșură GLC este autonomă, însă sunt toate interconectate pentru a crea oportunitatea și posibilitatea de a le transfera cu ușurință în realitățile diferite
cu care se confruntă tinerii. Broșurile GLC pot fi folosite cu ușurință în toate sferele diferite în care sunt activi tinerii: lucrul cu tinerii, educație, educație, familii și
grupuri de colegi.

Activitățile educaționale se adresează tinerilor între 13 și 30 de ani. În mod clar, este benefic și dezirabil să se ajusteze accentul și nivelul de complexitatea al
exercițiilor către grupul de vârstă cu care lucrați.

Cele 10 broșuri educaționale diferite urmează aceeași filosofie, o structură similară și o imagine vizuală consecventă. De asemenea, fiecare broșură conține link-
uri și referințe valoroase pentru aprofundare tematică suplimentară.

Sperăm că această broșură și conținutul său vă va inspira să explorați.

„gamED: Folosirea Jocurilor pentru Dezvoltarea Competențelor Esențiale în Lucrul cu Tinerii” este un proiect Key Action 2 co-finanțat de Programul Erasmus+
Youth in Action al Uniunii Europene, cu numărul de referință 2020-3-RO01-KA205-095067. Conținutul nu reflectă neapărat viziunea și opinia Comisiei Europene. 



SĂNĂTATE MENTALĂSĂNĂTATE MENTALĂ
Această broșură cu conținut de învățare pe bază de jocuri abordează
subiectul sănătății mentale și își propune să ofere un cadru de pornire
pentru a înțelege și a explora relevanța acestuia în contextul educației
formale și non-formale. 

Importanța sănătății mentale este reflectată în conceptul de sănătate
propus de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), „o stare de deplină
bunăstare fizică, mentală și socială și nu doar absența bolii sau
infirmității” (OMS, p. 30, 2002).

Conceptul se bucură de mai multă atenție datorită evoluției științelor
biologice și comportamentale care, la rândul lor, au rafinat modul de
înțelegere a funcționării mentale și a relației dintre sănătatea mentală,
fizică și socială (OMS, 2002).



Sănătatea mentală este asociată cu o stare absolută de funcționare mentală a persoanei și nu doar absența bolii

mentale. Acesta cuprinde diverse componente ale persoanei, cum ar fi bunăstarea, auto-eficacitatea, autonomia,

competența, auto-împlinirea potențialului intelectual și emoțional și dependența. Cu această componentă se pot

adăuga câțiva indicatori ai sănătății mentale a unei persoane, care sunt următorii: succesul la locul de muncă;

capacitatea de a iubi; creativitate; capacitatea de a rezolva probleme cu maturitate; conștiința; și percepția realității

(OMS, 2001).

Promovarea sănătății mentale constă nu numai în informarea, ci și în promovarea obiceiurilor sănătoase de viață,

consolidarea sau găsirea unor proiecte/sensuri ale vieții și dezvoltarea implicării sociale.

Sănătatea mentală poate fi înțeleasă ca un proces continuu prin care persoana/comunitatea dobândește încredere,

stimă de sine, înțelegere și abilități fundamentale pentru a-și putea formula interesele, pentru a obține autocontrolul în

viața lor.

Activitățile propuse în această broșură reprezintă o introducere excelentă în explorarea „sănătății mentale” într-un mod

mai conștient. Sperăm că le considerați la fel de relevante și interesante ca și noi. 

Referințe și lecturi suplimentare:

https://www.who.int/health-topics/mental-health#tab=tab_1

https://www.mentalhealth.gov/basics/what-is-mental-health

https://www.mentalhealth.org.uk/

https://www.who.int/health-topics/mental-health#tab=tab_1
https://www.mentalhealth.gov/basics/what-is-mental-health
https://www.mentalhealth.org.uk/


SĂNĂTATESĂNĂTATE
MENTALĂMENTALĂ

DESENAȚI CUVINTEDESENAȚI CUVINTE  CREAREA UNEICREAREA UNEI
RECLAMERECLAME



Împărtășiți-vă opinia

DESENAȚIDESENAȚI  
CUVINTECUVINTE    



DURATADURATA

MediuAproximativ 30 de minute 8-10 persoane

DIMENSIUNEADIMENSIUNEA
GRUPULUIGRUPULUI

NIVELUL DENIVELUL DE
COMPLEXITATECOMPLEXITATE

PREZENTARE GENERALĂPREZENTARE GENERALĂ
Această activitate este creată pentru lucru în echipă. Încurajează împărtășirea

opiniilor și emoțiilor, facilitând interacțiunea și comunicarea în cadrul grupului.



Încuraja autocunoașterea și conștientizarea de
sine.

Înțelege relația cu ceilalți, cum ne văd alții și cum ne
percepem pe noi înșine.

OBIECTIVEOBIECTIVE MATERIALEMATERIALE
Ca educator, puteți folosi această activitate pentru a:

Motiva exprimarea sentimentelor. FOAIE ȘI CREIONFOAIE ȘI CREION



PAS CU PASPAS CU PAS
Fiecare participant desenează 6 pătrate pe foaia sa de hârtie și scrie în fiecare pătrat unul dintre următoarele cuvinte:

• Sănătate mentală

• Fericire

• Iubire

• Singurătate

• Teamă

• Cunoaştere

Cereți participanților să scrie cuvinte-cheie sub fiecare dintre aceste 6 secțiuni, în funcție de modul în care aceste cuvinte rezonează în

realitatea lor, cât de importante sunt sau nu și cum traduc aceste cuvinte pentru ei înșiși. Alocați câteva minute pentru această activitate. 

Participanții formează perechi și se așează față în față. Invitați-i să împărtășească ce simt și ce gândesc despre fiecare dintre cuvinte.

La final, fiecare pereche împărtășește cu restul grupului constatările și concluziile pe care doresc să le împărtășească.



PAS CU PASPAS CU PAS
Fiecare participant desenează 6 pătrate pe foaia sa de hârtie și scrie în fiecare pătrat unul dintre următoarele cuvinte:

• Sănătate mentală

• Fericire

• Iubire

• Singurătate

• Teamă

• Cunoaştere

Cereți participanților să scrie cuvinte-cheie sub fiecare dintre aceste 6 secțiuni, în funcție de modul în care aceste cuvinte rezonează în

realitatea lor, cât de importante sunt sau nu și cum traduc aceste cuvinte pentru ei înșiși. Alocați câteva minute pentru această activitate. 

Participanții formează perechi și se așează față în față. Invitați-i să împărtășească ce simt și ce gândesc despre fiecare dintre cuvinte.

La final, fiecare pereche împărtășește cu restul grupului constatările și concluziile pe care doresc să le împărtășească.



INTEROGARE/INTEROGARE/
EVALUAREEVALUARE

Ce impresie v-a creat această activitate?

URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI POT FIURMĂTOARELE ÎNTREBĂRI POT FI
ADRESATE ÎN ORDINEA SUGERATĂ.ADRESATE ÎN ORDINEA SUGERATĂ.

Ce credeți despre această activitate?

Credeți că este important să vorbim cu ceilalți despre
înțelegerea noastră a sensului acestor cuvinte/expresii?

Care sunt beneficiile și/sau posibilele dezavantaje?

Este important pentru noi să înțelegem bine aceste
concepte? Dacă da, din ce motive?

Ce rol ar putea juca acest aspect în relațiile interumane? 

Cum se raportează la alte situații de viață?

Cum ați valorificat acest exercițiu?



ADAPTĂRIADAPTĂRI
POSIBILEPOSIBILE

Selectați alte teme precum: probleme de gen; bullying; comportamente

de risc...

Alegeți trei până la patru sinonime sau antonime legate de subiectul ales.



RECOMANDĂRIRECOMANDĂRI
PENTRUPENTRU
FACILITATORFACILITATOR

Acest exercițiu permite verbalizarea sentimentelor.

În calitate de educator, stimulați toți participanții să-și exprime opiniile

și să sublinieze importanța ascultării active și a identificării emoțiilor

(personale și ale altora). 

Este benefic să subliniem că „împărtășirea” în timpul acestui exercițiu

este personală și ar trebui tratată și respectată în acest fel. Un mediu

sigur pentru împărtășire crește calitatea împărtășirii.



SUGESTII DE URMATSUGESTII DE URMAT

Acest exercițiu poate fi urmat de o adaptare a exercițiului din broșura GLC
Creativitate „Când pisica întâlnește frigiderul”. Cu o posibilă modificare a acestui
exercițiu: asocierea cuvintelor ca „sănătate mentală” cu alte cuvinte complet
diferite. 



Realizarea unei notificări

CREAREA UNEICREAREA UNEI
RECLAMERECLAME



DURATADURATA

Scăzut30 de minute 8-10 persoane

DIMENSIUNEADIMENSIUNEA
GRUPULUIGRUPULUI

NIVELUL DENIVELUL DE
COMPLEXITATECOMPLEXITATE

PREZENTARE GENERALĂPREZENTARE GENERALĂ
Acest exercițiu vă permite să consolidați cunoștințele grupului



Dezvolta încrederea în grup.

OBIECTIVEOBIECTIVE MATERIALEMATERIALECa educator, puteți folosi această activitate pentru a:

FOAIE ȘI CREIONFOAIE ȘI CREION

Promova cunoaşterea de sine



PAS CU PASPAS CU PAS Dați fiecărui participant o foaie de hârtie și

un creion. Spuneți că fiecare trebuie să

scrie o scurtă reclamă despre propria

persoană (maximum 20 de cuvinte),

explicând motivele pentru care cineva l-ar

alege ca prieten

Adunați toate reclamele și

expuneți-le pe un perete.

11

22 33
Invitați grupul să citească

textele și să ghicească cine

a scris ce anume. Cereți-le

să explice motivele fiecărei

presupuneri.

44
La final, fiecare participant

împărtășește cu restul

grupului mai multe detalii,

dacă dorește acest lucru.



INTEROGARE/INTEROGARE/
EVALUAREEVALUARE

Ce impresie v-a creat această activitate?

URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI POT FIURMĂTOARELE ÎNTREBĂRI POT FI
ADRESATE ÎN ORDINEA SUGERATĂ.ADRESATE ÎN ORDINEA SUGERATĂ.

Ce credeți despre această activitate?

Cât de ciudat, sau nu, a fost să scrii o scurtă reclamă despre
tine?

„A fi modest” este autentic? Ce credeți?

Cât de obișnuiți suntem să facem acest lucru în viața de zi cu zi? Și

cum facem sau nu facem acest lucru prin intermediul rețelelor

sociale?

 Cum ați valorificat acest exercițiu?



ADAPTĂRIADAPTĂRI
POSIBILEPOSIBILE

Pot fi create reclame despre calitatea principală sau despre unele

competențe pe care participanţii le deţin 



RECOMANDĂRIRECOMANDĂRI
PENTRUPENTRU
FACILITATORFACILITATOR

Această activitate permite împărtășirea trăsăturilor

proprii.



O bună continuare a acestei activități este „Testul valorii” din Broșura GLC despre
Valori. Aceasta explorează ce valori susține și apără fiecare.

SUGESTII DE URMATSUGESTII DE URMAT


