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Dragă facilitatori,

Felicitări, deja ați parcurs Change Architects nivelul 1 (Inițiere) împreună cu elevii și ați descoperit

efectele superputerii EU POT. Acum vă invităm să parcurgem împreună al doilea nivel Change

Architects – nivelul de Accelerare ce are ca scop creșterea impactului inițiativelor conduse de elevi.

Elevii dumneavoastră sunt deja familiari cu procesul de dezvoltare de inițiative în comunitate folosind

metoda design thinking. Acest nivel aduce un pas nou - Evaluare. În acestă fază echipele pot să

continue dezvoltarea inițiativelor deja începute sau pot să folosească lecțiile învățate și să dezvolte alte

proiecte ce vor avea impact de durată.

Acest nivel aduce și un nou personaj în povestea noastră ce se numește Mentor. Acest personaj are

rolul de a oferi sfaturi strategice echipei la finalul fiecărui pas de proiect. Acest Mentor este o

persoană adultă pasionată de educație ce este determinată să creeze schimbare socială și lucreze

voluntar cu elevii. Vor fi în total 5 pași Evaluează, Simte, Imaginează, Acționează Și

Comunică ce se vor desfășura pe parcursul a 14 zile în sesiuni de 45 de minute. Pentru că avem

un partener extern implicat este important să planificați din timp activitățile pentru ca Mentor-ul să

poată oferi ajutorul.

Vă încurajăm să vă implicați activ în a crea un mediu primitor în care elevii sunt încurajați să-și
exprime propriile ideii în mod liber și să gândească critic. Este important să dăm șansa tuturor elevilor

să-și facă vocile și ideile auzite indiferent de performanța școlară, personalitate, situația personală sau

familială.

Fiecare copil care spune EU POT devine un SuperErou! 

Continuarea 
Proiectului 

Un nou 
Proiect 

LEVEL: 2

LEVEL: 1

M
en

to
r 

Simte Imaginează Acționează Comunică

Simte Imaginează Acționează Comunică

Evaluează
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Rolul Mentorului

Mentorul are rolul de a da sfaturi strategice echipei și de a introduce perspective noi. Este important ca

profesorul și mentorul să comunice în mod constant.

Facilitatorul confirmă interesul de participare în etapa de 
accelerare

All Grow face matching cu un mentor și se semnează un 
acord de colaborare

Conversație introductivă 
Facilitator – Mentor moderată de All Grow 

Profesorul lucrează cu elevii și programează discuțiile cu 
mentorul pentru zilele 3, 6, 9  și 14

Conversație cu mentorul se desfățoară în zilele 3,6,9 și 
14

Prezentarea proiectului realizat de elevi în prezența 
fizică a mentorului – ziua 14

(Opțional)

Un membru All Grow va ține legătura în

mod constant cu echipa pentru a se asigura

că totul merge conform planului. În cazul în

care sunt dificultăți vă rugăm să comunicați
cu echipa noastră.

Comunicare

Atunci când se realizează conversația
introductivă (Facilitator – Susținător –

Allgrow) se vor stabili următoarele:

- Calendarul celelor 4 sesiuni inclusiv

ora

- Modul de comunicare preferat

(telefon, Facebook etc.)

- Evaluarea și monitorizarea

colaborării

- Dacă se va face o vizită la școală sau

la organizație

Evaluarea colaborării 

Rezultate așteptate

- Profesorii facilitatori vor fi moderatorii relației dintre elevi și mentor cu susținerea echipei All

Grow

- Elevii se vor simți apreciați și susținuți în efortul lor de a spune EU POT

- Elevii vor fi încurajați și ajutați să fie creativi și să gândească critic

- Elevii vor primi sfaturi strategice pe parcursul dezvoltării proiectului

- Elevii vor interacționa cu o persoană externă ce poate să le vorbească sincer și deschis despre

propria sa experiența de viață

- În funcție de proiect, elevii pot fi conectați cu persoane sau organizații ce pot aduce valoare

proiectului

- Interacțiunile cu elevii vor fi documentate și guvernate de o relație de respect și încredere

- Mentorul poate să ajute copiii să atragă investiții pentru proiect

- Dacă decide, mentorul poate să susțină dezvoltarea proiectului și după finalul celor 14 zile
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Ziua 1

Ziua 1:  Evaluează – Ne aducem aminte 

DURATĂ DESCRIERE

15 minute 1. Începe activitatea prin a explica elevilor că vor face o călătorie în timp. 

Trebui să-și amintească ce au facut pe parcursul proiectului. 

Pentru a fi mai ușor este bine să îi împărțim în echipe de 4-6 elevi. Fiecare 

echipă trebuie să realizeze o reprezentare a proiectului printr-un desen ce 

conține drumul parcurs de ei, ce opriri au făcut, ce au văzut și ce au realizat. 

30 minute Analiză SWOT

1. Este un instrument de analiză pe care elevii îl vor folosi să evalueze propriul 

proiect. Puteți face această activitate cu întreaga clasă sau elevii pot lucra în 

echipe. 

Dacă elevii au dificultăți în a face analiza – puteți să vă limitați la 2 categorii –

Puncte tari și Puncte slabe

2. După ce ați făcut această analiză întrebați elevii ce au învățat în urma acestei 

activități. 

3. Fiecare elev va trebui să scrie pe o hartie/post-it cel puțin un cuvânt ce 

descrie cum l-a facut proiectul să se simtă (de examplu: mândru, motivat, 

ambițios, sigur pe el/ea, curajos, dezamăgit etc.) cu cât mai multe post-it uri cu 

atât mai bine.  

Materiale: Creioane, Hartie sau Post-it, Carioci, Cretă

La sfârșitul 
sesiunii:

✓ Elevii au evaluat impactul proiectului 

✓ Elevii au descoperit ce este o analiză SWOT

Puncte Tari Punte Slabe

Oportunităti Amenințăti 

Beneficii Pun Pericol
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Ziua 2

Ziua 2:  Evaluează – Impact durabil 

DURATĂ DESCRIERE

20 minute Discutați cu elevii următoarele întrebări și notează pe tablă răspunsurile lor:

1. Cine a fost afectat de proiectul realizat de voi? (persoane, instituții, etc. )

2. Cum au fost ei afectați/Ce impact a avut proiectul vostru? (efecte)

3. Ce fel de impact ne-ar plăcea/vrem să avem? Puteți să îi ajutați prin a le 

spuneți-le să se gândească la mediul înconjurător, la mediul social și 
economic.

4. Întrebați-i dacă și-au atins scopul cu proiectul și ce au învățat? Este indicat să 

identifice cel puțin 5 învățăminte, pe care le scrieți  pe tablă. 

Discută cu elevii ce înseamnă Impact Durabil, faceți referire la efectele faptelor 

noastre asupra mediului înconjurător, social și economic.  

25 minute Elevii se vor împărți în două echipe egale. Decideți dumneavoastră care echipă 

este pro și care este contra. Puteți trage la sorți. 
PRO:           Vor să rezolve aceeași problemă

CONTRA:   Vor să rezolve o altă problemă (nu trebuie să știe 

exact care)

Elevii vor avea 10 minute să se pregătească și să se gândească la argumente. 

Dezbatere:

• Runda 1. Echipa PRO va da 5 argumente să continue proiectul iar echipa 

contra va veni cu contra argumente

• Runda 2. Echipa CONTRA va da 5 argumente împotriva continuării 

proiectului și echipa PRO va încerca să în convingă opusul 

Pe parcursul dezbaterii nu pot să dea răspunsuri gen nu vrem, nu ne-a plăcut ci 

trebuie să vină cu argumente bine construite bazate pe impactul proiectului.  

După ce terminați dezbaterea discutați cu elevii ce au învățat în urma acestei 

activități.

Materiale: Creta, creioane colorate, planșe sau hârtie   

La sfârșitul 
sesiunii:

✓ Elevii au discutat de înseamnă impact

✓ Elevii au descoperit o serie de lecții învățate pe parcursul proiectului

✓ Elevii au participat la o dezbatere 
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Ziua 3

Ziua 3:  Mentorat  (la distanță)

DURATĂ DESCRIERE

15 minute Facem cunoștință 

1. Mentorul se va prezenta și va explica ce rol are în desfășurarea proiectului

2. Elevii se vor prezenta prin a spune cum îi cheamă și ce hobby au ei sau ce le 

place să facă

10 minute Prezentarea proiectului 

- Echipa de proiect va povesti ce au făcut și ce impact au generat

Este bine ca înainte de a vorbi cu mentorul echipa de proiect să se pregătescă 

prin a decide cine va prezenta și despre ce vor vorbi. Cel ce prezintă poate fi 

un reprezentant al grupului sau mai multi reprezentați, unde fiecare va vorbi 

despre un lucru anume.  

20 minute Evaluare impactului 

Mentorul le va pune întrebări critice legate de activitățile și impactul 

proiectului realizat de ei și îi va ajute să decidă dacă vor continua să lucreze la 

rezolvarea aceleeași probleme sau vor aborda o problemă nouă.  

Întrebări ajutătoare pot fi:

• Ce oportunități sunt dacă lucrați la aceeași problemă? sau problemă nouă? 

• Ce dificultăți ați întâmpina în ambele scenarii? 

• Ce rămâne la fel indiferent de scenariu? 

• Ce impact vreți să realizați? 
• Cum vă asigurați că soluția voastră este scalabilă și durabilă?

La finalul activității elevii trebuie să decidă daca vor continua cu aceeași 
problemă sau alta. Se poate supune la vot daca nu există un răspuns clar. 

Materiale: Telefon sau calculator conectat la internet 

Această activitate se poate desfășura prin intermediul Facebook Video sau dacă 

nu este posibil prin intermediul unui apel telefonic. 

La sfârșitul 
sesiunii:

✓ Elevii vor învăța să prezinte proiectul în fața unei audiențe externe 

✓ Elevii vor răspunde la întrebări critice legate de proiect 

✓ Elevii decid daca vor continua să lucreze la aceeasi problemă sau vor aborda 

alta. 
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Ziua 4

Ziua 4:  Simte – SuperEroi de zi cu zi

DURATĂ DESCRIERE

25 minute 1. Astăzi elevii învață despre Organizația Națiunilor Unite și obiectivele de 

dezvoltare durabilă. Puteți începe prin a întreba elevii dacă au auzit de ONU. 

Este suficient ca elevilor să li se spună  că ONU este o organizație globală  ce 

are misiunea de a asigura „pacea mondială”, „respectarea drepturilor omului”, 

„cooperarea internațională” și „respectarea dreptului internațional”

2. Arată copiilor cum fiecare dintre noi poate contribui la realizarea obiectivelor 

de dezvoltare durabilă. 

• https://youtu.be/pRFsA6G3Pr8

• https://youtu.be/SwT9HlE7eDg

Dacă nu aveți posibilitatea de a arăta videoclipul puteți să le citiți cele 17 

obiective de dezvoltare durabilă. 

3. Elevii vor încadra problema aleasă de ei într-unul dintre obiective de 

dezvoltare durabilă.

Amintește copiilor că fiecare problemă este o oportunitate de schimbare. 

20 minute Elevii vor deveni detectivii problemei alese.  Ei trebuie să determine:

• Cu cine vor să vorbească? Acestea vor fi persoane implicate sau afectate de 

problemă. 

• Ce întrebări vor pune?  Vor creea o listă de întrebări 

• Ce vor observa? 

• Ce “probe”  trebuie să adune?

Elevii trebuie să-și destribuie sarcinile și să meargă pe teren să realizeze 

investigația. 

Elevii vor avea ca temă realizarea investigației ce trebuie documentată cu poze 

acolo unde este posibil. 

Materiale: Calculator pentru vizionarea clipului. 

La sfârșitul 
sesiunii:

✓ Elevii vor învăța despre ONU și obiectivele de dezvoltate durabilă

✓ Elevii au determinat ce problemă vor să rezolve și în ce obiectiv se 

încadrează

✓ Elevii sunt gata să realizeze investigația
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Ziua 5:  Simte – Găsirea adevăratei probleme

DURATĂ DESCRIERE

15 minute La începutul acestei zile trebuie să ne asigurăm că elevii au realizat o mică 

investigație. Dacă nu și-au făcut  tema – puteți să le dați 15 minute să lucreze la 

ea. Dacă și-au făcut tema trecem la activitatea următoare.

30 minute 1. Harta Empatiei

Împarte elevii în grupe de 5-6 persoane. Pe baza investigației cu 

persoanele afectate de problemă fiecare echipă trebuie să realizeze harta 

empatiei. Pe câte un post-it trebuie să scrie observațiile lor și să-l așeze 

în cadranul corespunzător pe baza întrebărilor descrise. 

2. Oportunități și Provocări

Pe baza hărții de empatie elevii trebuie să determine care sunt 

oportunitățile și care sunt provocările.  Fiecare echipă trebuie să 

determine cel putin 2 Oportunități și 2 Provocări. Pe tablă/planșă se va 

face un tabel cu două coloane – unul pentru oportunități și altul pentru 

provocări pentru a fi enumerate.

15 minute Elevii vor discuta oportunitățile și vor decide de ce oportunitate vor să profite.  

Se va supune la vot dacă sunt mai multe oportunități alese.  

Se pot forma mai multe echipe dacă este cazul. 

Materiale: Creioane colorate, Carioci, Post-its, Planșe, Cretă 

La sfârșitul 

sesiunii: 

✓ Elevii au o bună înțelegere a problemei

✓ Elevii au realizat harta empatiei 

✓ Elevii și-au ales oportunitatea pe care vor să o adreseze cu proiectul lor

Ziua 5

Ce gândesc și simt oamenii 
afectați de problemă? 

Ce fac oamenii afectați de 
problemă? 

Ce ai auzit? Ce ai văzut? 
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Ziua 6

Ziua 6:  Mentorat  (la distanță)

DURATĂ DESCRIERE

10 minute Elevii prezintă rezultatele investigației și ce oportunități de schimbare au 

identificat și vor să abordeze. 

Elevii vor prezenta oportunitățile și provocările identificate 

10 minute Mentorul le va pune întrebări critice legate de oportunitatea aleasă:

De exemplu:

- Ce ați făcut să vă asigurați că rezolvați o problemă și nu simptomele 

acesteia?

- Cum puteți media provocările? 

- Ce alte oportunități ați identificat? 

10 minute Elevii pot să profite de prezența mentorului și să îi pună întrebări. 

Materiale: Telefon sau calculator conectat la internet 

Această activitate se poate desfășura prin intermediul Facebook Video sau dacă 

nu este posibil prin intermediul unui apel telefonic. 

La sfârșitul 
sesiunii:

✓ Elevii vor învăța să prezinte activitățile lor în fața unei audiențe externe

✓ Elevii vor fi provocați să gândească critic 

Sfaturi pentru Mentor:
• Cu toate că poate fi tentant să le dai copiilor soluția, trebuie să te abții. Este important să 

le pui acestora întrebări ce îi ajută să gândească critic și să găsească singur răspunsul. 

• Este important să îi încurajezi de fiecare dată când este posibil. Poți să folosești fraze gen: 

Felicitări, Foarte bună observație, Foarte bună întrebare, Este o abordare foarte originală și tot 

așa.

• Atunci când vorbește o singură persoană poți să întrebi dacă există și alte perspective sau 

puncte de vedere pentru a încuraja toți elevii să participe. 

• Încearcă să fii deschis și empatic, adu-ți aminte cum te simțeai tu când erai elev. 

• Evită pe cât posibil jargonul profesional – elevii pot fi intimidați și nu te vor înțelege.

• Pe tot parcursul programului ține legătura cu profesorul. Dacă este posibil vorbește cu 

profesorul înainte și/sau după ce te-ai întalni cu elevii pentru a discuta cum poți să-l/o ajuți.
• Menține o relație profesională dar prietenoasă cu elevii. Este important să păstrezi distanța.
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Ziua 7

Ziua 7:  Imaginează –Vizualizează Succesul 

DURATĂ DESCRIERE

20 minute 1. Se lucrează în echipe de 5-6 elevi. Fiecare echipă trebuie să se gândească 

la scenariul ideal și să-l deseneze pe o foaie de hârtie

2. Fiecare echipă prezintă scenariul ei iar apoi scenariile trebuie combinate 

într-o poveste mai mare.  Activitatea va arăta ca o bandă desenată unde 

fiecare poveste se va continua de unde a rămas echipa anterioară.  

Încurajează elevii să fie cât mai creativi și să nu se critice. Nu există scenariu 

imposibil și nu există limite. Fiecare elev are ceva important de adăugat și în 

felul acesta proiectul este mai puternic.

25 minute Generare de ideii:

Acum pentru a ajunge cât mai aproape de scenariul ideal va trebui să 

generăm ideii. 

Se alege un obiect ce va fi dat din mână în mână (un creion, un burete, etc.) 

Numai persoana care are obiectul are voie să vorbească. 

Elevii se asează într-un cerc.  Elevul care are obiectul va spune o idee de 

rezolvare a problemei apoi va pasa obiectul unei alte persoane. Următoarea 

persoană va începe prin a spune DA, și putem să... după care adaugă 

propria idee. Se continuă tot așa până când fiecare elev s-a exprimat. 

Încurajați copiii să fie creativi. Nu au voie să repete o idee ce a fost deja 

menționată. 

2. La finalul aceste activități elevii vor selecta prin vot ideiile lor favorite.  Votul 

poate fi făcut prin ridicarea mâinilor sau în mod secret. 

Materiale: Creioane colorate, Carioci, Post-its, Foi A4 Planșe, Cretă – un obiect 

La sfârșitul 

sesiunii: 

✓ Elevii și-au imaginat scenariile ideale

✓ Elevii s-au gândit la cât mai multe ideii 

✓ Clasa sau fiecare grupă a ales cel puțin o idee/soluție pe care vor să o 

implementeze ce se încadrează într-unul din obiective de dezvoltare 

durabilă
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Ziua 8

Ziua 8:  Imaginează  - Identitate 

DURATĂ DESCRIERE

30 minute Ideile votate de ei vor fi evaluate răspunzând la următoarele intrebări

- Puteți să le realizați?
- Aveți resursele necesare?

- Este acestă idee utilă? 

Acum este un moment bun să le amintiți ce au învățat din experiența 

proiectului anterior. Dacă aveți la îndemână învățămintele menționate în ziua 2 

le puteți citi din nou. 

După ce au evaluat toate ideiile elevii trebuie să decidă ce idee vor să 

implementeze.

Este important să apreciați creativitatea lor și să încurajați copiii care au 

avansat mult.

15 minute Lucrul în echipă

Suntem la jumătatea programului și elevii se pregătesc să intre în pasul 

Acționează.  Acum este un moment bun să întărim echipele sau echipa 

după caz. 

Nume și Emblemă

Fiecare echipă va trebui să-și gasească un nume, dacă nu are deja și să-și facă 

o emblemă – care să încorporeze valorile și ambițiile lor.

Strigătură și Secret hand shake 

Dacă este timp și sunt creativi pot să-și găsească secret hand shake (gen bat 

palme) și o strigătură gen  “Toți pentru unul și unul pentru toți” 

Dacă nu au terminat pot să aibă ca temă să-și găsească nume, emblemă, 

strigătură și hand shake. 

Materiale: Creioane colorate, Carioci, Post-its, Planșe, Cretă

La sfârșitul 

sesiunii: 

✓ Fiecare grupă a ales cel puțin o idee/soluție pe care vor să o 

implementeze și să o încadreze într-un obiectiv de dezvoltare durabilă

✓ Fiecare echipă are un nume, emblemă, secret hand shake, strigătură 
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Ziua 9

Ziua 9:  Mentorat  (la distanță)

DURATĂ DESCRIERE

15 minute Elevii se prezintă cu numele lor, emblema, strigătura și secret handshake

Elevii prezintă situația ideală și ce ideii au ei să rezolve problema

10 minute Mentorul poate să îi ajute prin a repeta o parte din întrebările folosite în 

selecția ideilor cum ar fi:

- Credeți că puteți să realizați ce v-ați propus?

- Aveți resursele necesare? Cum o să le obțineți?
- Este acestă idee utilă? Își atinge scopul propus? 

- Cum aș putea să vă ajut? De ce aveți nevoie?

10 minute Elevii pot să profite de prezența mentorului și să îi pună întrebări. 

Profesorul poate să îi încurajeze dacă sunt timizi. 

Materiale: Telefon sau calculator conectat la internet 

Această activitate se poate desfășura prin intermediul Facebook Video sau dacă 

nu este posibil prin intermediul unui apel telefonic. 

La sfârșitul 
sesiunii:

✓ Elevii vor învăța să prezinte activitățile lor în fața unei audiențe externe

✓ Elevii vor învăța să ceară sfatul

Sfaturi pentru Mentor:
• Dacă ai disponibilitate poți să le spui să-ți trimită un email dacă au întrebări suplimentare. 

Următoare întâlnire va fi la sfârșitul proiectului și e posibil să apară întrebări între timp.  

• În funcție de proiect pot avea nevoie de suținere suplimentară – dacă aveți posibilitatea 

puteți să îi ajutați dar să nu uitați că este proiectul lor și ei trebuie să-l realizeze.  

• Dacă nu sunteți sigur dacă o idee de susținere este benefică vă recomandăm să vă 

consultați cu profesorul și echipa All Grow 

• Dacă promiteți ceva copiilor trebui să vă țineți de cuvânt, aceeași regulă se aplică și lor.
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Ziua 10

Ziua 10:  Acționează – Creează un prototip   

DURATĂ DESCRIERE

45 minute Avionul de hârtie

Se vor forma echipe de 4 persoane. Fiecare echipă primește o foaie 

A4.  Apoi sunt rugați să ridice mâna dreaptă sus (stînga dacă sunt 

stângaci) după care vor trebui să pună mâna la spate. În echipe și cu 

mâna principală la spate va trebuie să construiască un avion de 

hartie.  După ce au terminat se va face o competiție să vedem ce 

avion ajunge mai departe.  După ce au terminat le mai dați o foaie și 
le spuneți că mai au o șansă și la final faceți întrecerea. 

La sfârșit reflectați. A doua oară ar trebui să fie mai usor iar faptul că 

au lucrat în echipă a fost critic (nu ar fi putut construi avionul singur 

cu o singură mână). La final le spuneți că acesta a fost un exemplu de 

prototip de avion și că atunci când fac același lucru de mai multe ori 

iese mai bine. 

Prototiop

Elevii lucreză în echipe. Fiecare echipă trebuie să creeze un prototip 

(machetă de proiect) – o variantă în miniatură a soluției lor.  

Construcție
Elevii au la dispoziție 20 minute să-și construiască prototipul. Pot folosi ce 

materiale au la dispoziție.  Un prototip poate fi și o simulare a unei situații 
reale viitoare pe care ei o pot întâmpina. De exemplu o discuție cu 

primarul localității. 

Testare 

Elevii vor testa prototipul lor cu colegii. Elevii pot juca diferite roluri 

pentru a simula o situație cât mai reală. 

Feedback

La final fiecare echipă va primi sugestii și comentarii de la colegi. 

Materiale: Creioane colorate, Carioci, Post-its, Planșe, Cretă, Coli albe

La sfârșitul 

sesiunii

✓ Fiecare echipă a realizat și testat prototipul lor 

✓ Fiecare echipă a primit sugestii de îmbunătățire de la colegi
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Ziua 11

Ziua 11:  Acționează – Creează un plan de acțiune   

DURATĂ DESCRIERE

45 minute Elevii trebuie să creeze un plan de acțiune pentru a pune în practică ideile 

lor de schimbare:

1. Ajută participanții să-și împartă planul de acțiune în activități. Cere 

copiilor să pregătească descrieri detaliate a ceea ce vor să facă 

pentru a implementa ideile lor pas cu pas. 

2.      Cere copiilor să facă o listă cu resursele de care au nevoie.  Apoi ca 

să îi ajuți, poți să îi întrebi:

• Cum o să obțină resursele necesare?

• De câte persoane este nevoie?

• Cât timp o să dureze fiecare activitate? 

• Cum o să documenteze ce o să facă?

3. Cere copiilor să distribuie responsabilitățile. 

• Cine ce o să facă?

• Cine este responsabil de îndeplinirea sarcinii?

4. Cere copiilor să pună toate activitățile într-un interval temporar.

• Când și unde se vor îndeplini activitățile? 

Notă: Planul trebuie să fie cât mai realist.  Amintește copiilor că trebuie să 

fie creativi, ambițioși și realiști.

Materiale: Creioane colorate, Carioci, Post-its, Planșe, Cretă, Coli albe

La sfârșitul 

sesiunii

✓ Fiecare echipă are un plan de acțiune realist 

Activități Resurse Durată Responsabil
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Zilele 12 și 13

Zilele 12 și 13:  Acționează – Reazlizează schimbarea  

DURATĂ DESCRIERE

90 minute Pe parcursul celor 2 zile participanții vor pregăti activitățile și vor merge în 

afara sălii de clasă pentru a implementa planul lor de acțiune.

Documentează acțiunile lor prin poze, notițe, videoclipuri. 

Pe masură ce capturezi poveștile concentrează-te pe Simțiri,  Acțiuni, 

Schimbări și Transformări (SAST)

Simțiri:  

Cum se simt copiii? 

Cum îi fac să se simtă pe cei din jur?

Actiune: 

Captureză supereroii în acțiune prin poze, video, etc.

Schimbare și Transformare: 

Cum s-au schimbat copiii?

Ce schimbare ai observat în comunitate?

Sfaturi pentru 

profesori

În faza Acționează e bine să vă faceți timp să asistați copiii când 

implementează. Este recomandat ca activitățile să se facă fie în weekend, 

după ore sau săptămâna altfel.

Depinzând de proiectul ales de copii, e important să îi ajutați să-și plănifice 

timpul. 

Este important să îi ghidați prin întrebări critice și nu prin a face 

dumneavoastră activitățile.

Materiale: Copiii sunt responsabili de materialele necesare pentru implementarea 

proiectului lor de schimbare. 

La sfârșitul 

sesiunilor:

✓ Echipele au pus în practică ideile lor de schimbare și toți elevii au 

participat. 
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Ziua 14

Ziua 14: Comunică și Mentorat – Eu pot! Acum poți și tu! 

DURATĂ DESCRIERE

15 minute Prezentare 

Elevii vor prezenta povestea lor mentorului.  Atunci când prezintă pot fi 

invitați și părinții și alte persoane implicate din comunitate.

Dacă se poate este recomandat ca acestă prezentare să se facă în 

persoană și mentorul să viziteze echipa la școală. În așa fel se pot 

cunoaște și elevii pot să arate ce au realizat cu mândrie. 

Dacă nu este posibil ca mentorul să fie prezent atunci prezentarea se va 

face online prin video.  Metorul poate să invite la prezentare și alte 

persoane ce pot fi inspirate de copiii sau pot contribui la proiect. 

Atunci când prezintă elevii trebuie să evidențieze:

• Procesul urmărit cu pașii
• Ce s-a realizat și cum au contribuit la îndeplinirea obiectivelor 

proiectului 

• Cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor de dezvoltare 

durabilă

• Planuri de viitor

Fiecare prezentare trebuie înregistrată video.  

15 minute Feedback 

- Este foarte importat ca elevii să fie încurajați dar complimentele 

trebuiesc făcute cu sinceritate

- Scopul proiectului este să dea șansa copiilor să învețe din experiența 

proprie – de cele mai multe ori învățăm mai mult din eșec decît din 

succes  

- La final puteti vorbi despre experiența de a lucra împreună

Materiale: ✓ Această activitate trebuie înregistrată cu camera sau telefonul

✓ Această activitate se poate desfășura prin intermediul Facebook Video

sau dacă nu este posibil prin intermediul unui apel telefonic. 

La sfârșitul 

sesiunii:

✓ Elevii au povestit despre experiența lor și ce au învățat.

✓ Elevii au primit feedback de la mentor. 
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Acțiunile tale contribuie la realizarea Obiectivelor Globale de Dezvoltare Durabilă 

adoptate de întreaga lume

Context:

Pănă in 2030, cele 193 de state membre ale Organizația Națiunilor Unite ONU incluzând România, și-
au propus realizarea a 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă enumerate mai jos. Această acţiune globală

în domeniul dezvoltării are un caracter universal şi promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale 

dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu. 

Cum contribuie Change Architects? 

1. Elevii vor învăța despre aceste obiective și vor înțelege că acțiunile lor contribuie la o cauză globală 

iar ei sunt arhitecții propriului viitor.

2. Fiecare proiect realizat de elevi va contribui la realizarea a cel puțin unui obiectiv din cele 17 și va 

fi încadrat ca atare. 

1. Eradicarea sărăciei – Eradicarea sărăciei în toate

formele sale şi în orice context.

2. Eradicarea foamei – Eradicarea foametei, asigurarea

securităţii alimentare, îmbunătăţirea nutriţiei şi

promovarea unei agriculturi durabile.

3. Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi

sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice

vârstă.

4. Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de 

calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a 

lungul vieţii pentru toţi.

5. Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi

împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor.

6. Apă curată şi salubritate – Asigurarea disponibilităţii

şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi.

7. Energie regenerabilă şi accesibilă – Asigurarea

accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un 

mod sigur, durabil şi modern.

8. Muncă decentă şi creştere economică –

Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschise

tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a 

forţei de muncă şi a unei munci decente pentru toţi.

9. Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea

unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării

durabile şi încurajarea inovaţiei.

10. Reducerea inegalităţilor – Reducerea inegalităţilor în

interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta.

11. Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor

şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise

tuturor, sigure, reziliente şi durabile.

12. Consum şi producţie responsabile – Asigurarea

unor tipare de consum şi producţie durabile.

13. Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de 

combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor.

14. Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a 

oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o 

dezvoltare durabilă.

15. Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea

utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea

durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea

şi repararea degradării solului și stoparea pierderilor de 

biodiversitate.

16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea

unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare

durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor

instituţii eficiente, responsabile şi inclusive la toate

nivelurile.

17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor -

Consolidarea mijloacelor de implementare și
revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare

durabilă.
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- Fi empatic - Încearcă pe cât posibil să te pui

în postura elevilor și să construiești o relație

deschisă, bazată pe încredere.

- Plănuiește o sesiune echilibrată -

Încearcă să construiești o rutină a sesiunilor.

Copiilor le place rutina. De exemplu dacă

începi prin a pune întrebări și apoi elevii

răspund, încearcă să menții acest ritm. Pe cât

posibil poți să introduci jocuri sau glume pentru

a relaxa atmosfera.

- Stabiliște o relație de lucru - Este

important ca atmosfera sesiunilor să fie una

prietenoasă dar profesională. Trebuie să

stabilești clar ce este acceptat și ce nu este

acceptat în cadrul unei sesiuni de mentorat.

Aceste reguli trebuiesc transmise clar și cu

calm elevilor atunci când este cazul.

- Încurajare continuă Cel mai important

element al relației cu elevii este să-i încurajezi

mereu. Atunci când îl încurajezi, elevul capătă

încredere în el/ea însăși și asta stă la baza

procesului de învățare. Exemple: Foarte bine,

Batem palma!, Te-ai descurcat super!

- Stabilește așteptări și reguli - Atunci când

vorbești pentru prima dată cu elevii, este

important că explici care este rolul tău. Dă

șansa elevilor să te întrebe orice nelămuriri au

despre procesul de mentorat. Trebuie să le spui

de la început ce așteptări ai de la ei (exemplu:

să fie prezenți la timp; să se comporte cu

profesionalism; să fie respectuoși; etc.)

- Mai întâi ascultă cu grijă, apoi întrebă

și în ultimul rând oferi un sfat - Poți să ai

multe cunoștințe și informții pe care vrei să

le spui elevilor dar este important să te

controlezi și să îi lași pe ei să vorbească. Mai

întâi ascultă ce au elevii să-ți spună înainte

să-ți dai părerea. Pune-le întrebări legate de

punctul lor de vedere. Ei pot să aibă

perspective și cunoștințe noi la care nici un

te-ai gândit.

- Fi responsabil - Dacă ai promis elevilor

că o să cauți informații despre un anumit

lucru, trebuie să te ții de cuvânt. În același

timp același lucru este așteptat și de la ei.

Încredere și responsabilitate sunt bazele unei

relații de mentorat efective.

- Conexiuni - Dacă cunoști persoane care

ar putea să ajute pe elevii iar ei sunt serioși

și interesați de noi oportunități, atunci poți

să-i conectezi cu persoane pe care le

cunoști.

- Recunoște impulsurile și

preconcepțiile tale - Sperăm că o să

cunoști elevii bine. Fii atent să nu existe

stereotipuri în relația voastră. Ca și tine

elevii pot fi foarte diferiți față de ce se vede

la suprafață.

- Relație echilibrată - Este important să

nu depășim limitele unei relații profesionale.

Mentorul este de obicei într-o poziție de

putere.

Sfaturi pentru mentor


