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40 de modalități de dezvoltare 
multilaterală a adolescenților 

(cu vârste cuprinse între 12 si 18 ani)
Institutul de Cercetare din Minneapolis-USA, a identificat următoarele elemente 
de dezvoltare sănătoasă – cunoscute drept valoa identificat următoarele grupuri de 
dezvoltare personală care urmăresc progresul - cunoscute ca modalități de dezvoltare 
- care îi ajută pe tineri să se dezvolte armonios, să fie atenți cu cei din jur și, totodată, 
responsabili:

FA
CT

OR
I  E

XT
ER

NI

SPRIJIN

1. Sprijinul  familiei - viața de familie oferă dragoste și 
spijin.
2. O bună comunicare în cadrul familiei - tânărul/
tânăra și părinții săi au relații bune de comunicare și 
tânărul/ tânăra așteaptă sfaturi și consiliere de la părinți.
3. Alte relații cu adulții - pe lângă părinți, tânărul se 
bucură de susținerea a  trei sau mai mulți adulți.

4. Membri ai comunității implicați - tânărul se bucură de 
atenția membrilor comunității.
5. Climat școlar propice - școala asigură un climat adecvat 
și încurajator.
6. Implicarea părinților în procesul de învățământ - 
părinții se implică în mod activ pentru a-l ajuta pe tânăr să 
obțină performanțe școlare.

RESPONSABI-
LIZAREA

7. Comunitatea îi apreciază pe tineri - tânărul se 
bucură de aprecierea adulților din comunitate.
8. Rolul tinerilor - tinerilor li se oferă roluri utile în 
comunitate.

9. Munca în folosul comunității - tânărul muncește în 
cadrul comunității cel puțin o oră pe săptămână.
10. Siguranța - tânărul se simte în siguranță acasă, la școală 
și în comunitate.

LIMITE ȘI 
AȘTEPTĂRI

11. Limite în familie - familia stabilește reguli și 
consecințe clare și monitorizează locurile frecventate de 
tânăr.
12. Limite în mediul școlar- școala stabilește reguli clare și 
consecințele acestora.
13. Limite în comunitate - membrii comunității își 
asumă responsabilitatea în procesul de monitorizare a 
comportamentului tinerilor.

14. Adulții: modele de urmat - părinții și ceilalți adulți 
modelează un comportament pozitiv și responsabil.
15. Influența pozitivă a grupului - cei mai buni prieteni 
ai tânărului influențează dezvoltarea unui comportament 
responsabil.
16. Așteptări - atât părinții cât și profesorii îl încurajează pe 
tânăr să fie un exemplu pentru ceilalți.

FOLOSIREA ÎN 
MOD 

CONSTRUCTIV A 
TIMPULUI

17. Activități creative - tânărul petrece trei sau mai 
multe ore pe săptămână la cursuri sau la activități în 
domeniul muzicii, teatrului sau al altor arte.
18. Programe pentru tineri - tânărul petrece trei sau 
mai multe ore pe săptămână pentru a practica diferite 
sporturi sau pentru a desfășura diferite activități în cluburi 
sau organizații în cadrul școlii și /sau al comunității.

19. Comunitatea religioasă - tânărul petrece una sau mai 
multe ore pe săptămână pentru a desfășura activități într-o 
instituție religioasă.
20. Gestionarea timpului acasă - tânărul iese cu prietenii, 
fără a avea nimic special de făcut, cel mult două nopți pe 
săptămână.
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IMPLICAREA ÎN 
ÎNVĂȚARE

21. Motivația învățării și reușita școlară - tânărul 
este motivat să obțină rezultate deosebite în procesul de 
învățare.
22. Implicarea școlii - tânărul participă activ la procesul 
instructiv-educativ.
23. Temele pentru acasă - tânărul își pregătește temele 
cel puțin o oră în fiecare zi.

24. Relația cu școala - tânărului îi pasă de școala sa.
25. Plăcerea lecturii - tânărul citește din plăcere trei sau 
mai multe ore pe săptămână.

VALORI POZITIVE

26. Grija pentru cei din jur - tânărul dorește să îi ajute 
pe cei din jur.
27. Egalitate și dreptate socială - tânărul dorește să 
promoveze egalitatea șanselor și să diminueze problema 
foametei și a sărăciei.
28. Integritatea - tânărul se ghidează după reguli clar 
stabilite și își urmează propriile principii.

29. Onestitatea - tânărul  spune adevărul chiar și atunci 
când acest lucru nu este ușor.
30. Responsabilitatea - tânărul  își asumă responsabilitatea.
31. Reținerea - tânărul consideră că este important să nu fie 
activ din punct de vedere sexual și este împotriva consumului 
de alcool sau al altor droguri.

COMPETENȚE 
SOCIALE

32. Planificarea și luarea deciziilor - tânărul știe cum 
să își planifice din timp activitățile și să facă alegeri.
33. Competențe interpersonale - tânărul trebuie să 
fie empatic, sensibil și prietenos.
34. Competențe culturale - tânărul deține vaste 
cunoștințe și interacționează cu oameni din medii 
culturale/rasiale/etnice diferite.

35. Rezistența psiho-emoțională - tânărul poate face 
față presiunii negative a anturajului și situațiilor periculoase.
36. Soluționarea conflictelor - tânărul încearcă să rezolve 
conflictele prin evitarea violenței.

IDENTITATE 
POZITIVĂ

37. Puterea personală - tânărul simte că deține 
controlul asupra lucrurilor care i se întâmplă.
38. Stima de sine - tânărul are o stimă de sine ridicată.

39. Existența unui scop bine definit - tânărul susține că 
viața lui are un scop.
40. Viziunea pozitivă asupra viitorului personal - 
tânărul este optimist în ceea ce privește viitorul său. 


