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Mult succes!

Dragi profesori și părinți.
 
Vă invităm într-o aventură cu super eroi. Știm că acestă perioadă este una plină de provocări, dar
credem că este și o oportunitate de a ne schimba în mai bine și de a învăța. 
 
Vă propunem să parcurgeți cu noi cei 15 pași ce conțin activități individuale, în perechi și activități de
grup. Pentru a parcurge toate activitățile elevii au nevoie de aproximativ 9 ore, dar dacă sunt dispuși pot
petrece și mai mult timp la realizarea prototipului, testarea acestuia și realizarea videoclipului. Majoriatea
activităților se desfășoară individual acasă dar vor aveas și două sesiuni online coordonate de profesorul
facilitator.
 
Participanții vor avea nevoie de acest ghid,  un calculator sau telefon cu camera și obiecte pe care
plănuiți să le aruncați pentru a construi prototipul lor. Dacă au frați/surori îi încurajăm să lucreze
împreună.
 
Pe parcursul activităților elevii își vor dezvolta gândirea critică, creativitatea, comunicarea, competențele
digitale, dar mai mult vor căpăta încredere în sine și un strop de control în această perioadă de
incertitudine. Ei vor utiliza metoda design thinking și vor învăța despre obiectivele de dezvoltare durabilă.
 
La final o să fiți surprinși de ce o să realizeze.  Mai multe detalii puteți găsi direct pe site-ul nostru
https://www.allgrowromania.org/home-edition
 
Mult succes!
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ÎN PERECHI

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

PASUL 1. Super puteri ZIUA 1

 

Provocarea aleasă:____________________________________________________________

1. De ce ai ales acestă problemă?

____________________________________________________________________________

2. De ce.............................?

____________________________________________________________________________

3. De ce...............................?

____________________________________________________________________________

4.De ce...............................?

____________________________________________________________________________

5. De ce..............................?

____________________________________________________________________________

Alege provocarea cea mai importantă pentru tine, apoi cu ajutorul unui coleg/frate/părinte
răspunde la cei 5 De Ce?  Ultimul răspuns va deveni parte din următorul De Ce? De
exemplu ultimul tău răspuns a fost ”pentru că mi-e teama”, Următoarea întrebare va fi ”De ce
îți este teamă?”.. și tot așa până ajungi la cauza de bază a provocării. 

1.

2.

3.

De când stai acasă ce te supără sau nu-ți place? Scrie cel puțin 3 lucruri în ordinea
importanței folosind emoji și cuvinte. Dacă îți este mai ușor poți face un desen pentru fiecare.

PASUL 3. Cauza de Bază

Transformăm provocările în oportunități!

PASUL 2. Provocări

Dacă ai fi super erou sau super eroină, care ar fi super puterile tale? 
(lucrurile la care ești tu cel mai bun/bună)

20 MINUTE

5 MINUTE

10 MINUTE

PASUL 1. Super puteri 



INDIVIDUAL

PASUL 1. Super puteri ZIUA 2

INDIVIDUAL

Transformăm provocările în oportunități!

Urmărește videoclipul https://youtu.be/pRFsA6G3Pr8 și descoperă ce sunt obiectivele de
dezvoltare durabilă
 
Caută pe Google ”Obiectivele de dezvoltare durabilă” și descoperă o organizație din România
și alta din întreaga lume ce contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

PASUL 4. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD)

din România: ________________________________________________________________

din Lume:___________________________________________________________________

 

PASUL 5. Încadrarea provocării în ODD
Acum că ai aflat mai multe despre obiectivele de dezvoltare durabilă încearcă să
încadrezi provocarea aleasă de tine în unul sau mai multe obiective. De exemplu
dacă provocarea aleasă este legată de sănătatea celor dragi atunci obiectivul va fi cel
cu numărul 3 Sănătate și bunăstare. 
 
La final trimite un mesaj sau poză doamnei profesoare/învățătoare cu provocarea
aleasă de și numărul obiectivelor 

Provocarea aleasă: _______________________________________________________

Numărul obiectivelor unde se încadrează: _____________________________________

Trimite doamnei provocarea aleasă de tine și numărul obiectivelor printr-o poză sau mesaj.

 

25 MINUTE

10 MINUTE

https://youtu.be/pRFsA6G3Pr8


PASUL 1. Super puteri ZIUA 3

PE GRUPE

PE GRUPE

Transformăm provocările în oportunități!

Într-o sesiune online pe zoom  elevii vor prezentarea provocările și motivele ce stau la
baza lor. Profesorul coordonator va aduna provocările copiilor pe un slide și va da
șansa fiecărui elev să-și prezinte ideile. Recomandăm să se lucreze cu grupe de 4-5
elevi ce au identificat provocări similare sau care se încadrează în același ODD.

PASUL 6. Prezentarea Provocărilor

25 MINUTE

 

Provocarea aleasă:______________________________________________
Motivul ce stă la baza ei (al 5-lea DE CE): _____________________________
______________________________________________________________
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă:__________________________________

 

Provocarea aleasă:______________________________________________
Motivul ce stă la baza ei (al 5-lea DE CE): _____________________________
______________________________________________________________
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă:__________________________________

 

Provocarea aleasă:______________________________________________
Motivul ce stă la baza ei (al 5-lea DE CE): _____________________________
______________________________________________________________
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă:__________________________________

 

Provocarea aleasă:______________________________________________
Motivul ce stă la baza ei (al 5-lea DE CE): _____________________________
______________________________________________________________
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă:__________________________________

PASUL 7. Obiectivul și Hashtag-ul Grupului

10 MINUTE

 

 

Obiectivul grupului: __________________________________________________________

Hashtag-ul Grupului:  #_______________________________________________________

 

Elevii vor discuta despre obiectivul lor comun iar apoi ei se vor gândi la un hashtag
reprezentativ grupului.
 



INDIVIDUAL

PASUL 1. Super puteri ZIUA 4

INDIVIDUAL

Transformăm provocările în oportunități!

20 MINUTE

PASUL 8. Idei de Schimbare
Scrie mai jos cât mai multe idei ce duc la rezolvarea provocării în condițiile în care stăm
acasă.
 
 

IDEE NOTĂ

Dă o notă fiecărei idei în funcție de cât de mult îți place și cât de simplu este să o pui în
practică. Încearcă să fii ambițios dar realist.
 
Marchează cu câteva steluțe ideea sau ideile cu note cea mai mare pe care vrei să o pui
în practică. Apoi încearcă să descrii ideea in detaliu mai jos.
 

PASUL 9. Selectează Ideile

15 MINUTE



INDIVIDUAL

PASUL 1. Super puteri ZIUA 5,6,7

INDIVIDUAL

Mai întâi adună obiecte din jur pe care vrei să le arunci. 
Cu obiectele găsite construiește un prototip ce contribuie la rezolvarea provocării alese
de tine. 
Gândește-te la cine sunt beneficiarii soluției tale, cum vor interacționa ei cu prototipul
tău și ce reacții vor avea ei. 

Acum vom transforma ideea sau ideile tale în acțiune. 
1.
2.

3.

 
Alți membrii ai familiei se pot implica în realizarea prototipului. 
 

INDIVIDUALRealizează un video sau o prezentare cu poze în care explici:
 
 1. Care a fost provocarea aleasă de tine?
 2. De ce este acestă provocare importantă?
 3. La ce soluție te-ai gândit și cum funcționează?
 4. Cine sunt beneficiarii soluției tale?
 5. Ce rezultate ai obținut la testarea soluției tale? 
 
Trimite videoclipul profesorului coordonator.  
 
Încarcă videoclipul pe social media folosing #hastag-ul grupului și
#ChangeArchitects #AllGrowChallenge #FutureInnovators
 

Fără a ieși din casă testeză prototipul tău. 
În funcție de ce soluție ai testează ideea acasă, cu familia sau online, nu uita să
folosești hashtagurile echipei și ale proiectului.

Transformăm provocările în oportunități!

PASUL 10. Construiește Prototipul 

120 MINUTE

PASUL 12. Videoclipul prototipului

PASUL 11. Testează Prototipul

120 MINUTE

120 MINUTE



PASUL 1. Super puteri ZIUA 8

PE GRUPE

PE GRUPE

INDIVIDUAL

Transformăm provocările în oportunități!

PASUL 13. Prezentarea Prototipurilor 

30 MINUTE

PASUL 15. Super puteri 

Fiecare elev va prezenta prototipul său și cum contribuie acesta la rezolvarea
provocării. 
 
Este recomandat ca profesorul coordonator să pregătească o prezentare cu
videoclipurile realizate de elevi. 
 

PASUL 14. Reflectăm 
Elevii vor reflecta la prototipurile lor și cum contribuie la rezolvarea
provocării. Ei se vor gândi la ce asemănări și deosebiri există între
creațiile lor și ce au învățat din această experientă.

10 MINUTE

Ce alte superputeri ai descoperit că ai, ca urmare a acestei activități.
(ce lucruri noi ai descoperit că poți face) 5  MINUTE

Felicitări! 
Ai ajuns la finalul activităților noastre! 

Intră pe site-ul nostru www.allgrowromania.org să afli mai multe despre
provocările noastre! 

http://www.allgrowromania.org/

