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Modulul 1: Idei și oportunități

1.1 Identificarea oportunităților ‐ folosiți‐vă imaginația pentru a identifica
/ crea oportunități
Activitatea 1: Auto‐reflecție
Pașii activității

Resurse/materiale

Timp necesar

Pasul 1 ‐
Învățați să vă cunoașteți punctele
forte și oportunitățile: Notați cum
vă imaginați ca succesor în munca
dvs. și ce identificați ca
oportunități și puncte forte.

Creion și hârtie pentru
participanți

10 min

Pasul 2 ‐
Participanții formează un grup și
discută ce au aflat despre ei înșiși
‐ ce au identificat ca puncte forte
și oportunități. Scrieți‐vă
gândurile și pregătiți prezentarea

Computer pentru a dezvolta o
prezentare

20 min

Pasul 3 ‐
Participanții prezintă rezultatele
lucrărilor de grup. După
prezentare, celelalte grupuri ar
trebui încurajate să pună
întrebări și să discute rezultatele
fiecărui grup.

Proiector/ecran

5 minute de prezentare
pentru fiecare grup, 10
minute pentru discuții

Modulul 1: Idei și oportunități

1.1 Identificarea oportunităților ‐ folosiți‐vă imaginația pentru a
identifica/crea oportunități
Activitatea 2: Obțineți cunoștințe de la antreprenori și folosiți‐vă
mentalitatea creativă pentru a identifica noi oportunități
Pașii activității
Pasul 1 ‐
Participanții trebuie să identifice
trei antreprenori și să își scrie
numele.
Pasul 2 ‐
Pregătiți‐vă trei întrebări despre
oportunitățile antreprenoriale și
întrebați despre cum au
descoperit oportunitățile și au
venit cu ideile lor. Participanții
trebuie să poată discuta cu cel
puțin un antreprenor.
Ideea este să înțelegem ce putem
învăța de la antreprenori și cum
putem folosi aceste cunoștințe
pentru a forma un cadru pentru
educația pentru alții.
Pasul 3 ‐
Fiecare participant trebuie să
analizeze și să noteze principalele
teme pe care le‐au identificat
drept oportunități.

Resurse/materiale

Timp necesar

Pix și hârtie

10 min

Un telefon mobil sau alte
resurse pentru conectarea cu
cel puțin un antreprenor din
trei. Înregistrați sau notați
răspunsurile.

20 min

Pix și hârtie

20 min

Pasul 4 ‐
Un grup de 3 ‐ 4 participanți
discută și vin cu idei legate de
temele celorlalți și cum pot fi
integrate și consultate.
Pasul 5 ‐
Fiecare grup scrie un scurt
paragraf despre modul în care
temele lor integrate pot duce la
rezolvarea problemelor și la
crearea de noi oportunități.
Fiecare grup trebuie să își
prezinte rezultatele în
conformitate cu întrebările de
mai jos:
‐ Care sunt temele care au ieșit
din întrebări?
‐ Câte teme ați fost capabili să
folosiți pentru a crea noi
oportunități?
‐ De ce sunt importante?
‐ Noutate ‐ ce este unic în ceea ce
privește rezultatele
dumneavoastră?
‐ Cum pot fi integrate și
consultate?

Computer pentru a dezvolta o
prezentare

15 min

Proictor

10 min

Modulul 1: Idei și oportunități

1.1 Identificarea oportunităților ‐ folosiți‐vă imaginația pentru a
identifica/crea oportunități
Activitatea 3: Fiți inspirați de ideea de a deveni antreprenori
Pașii activității

Resurse/materiale

Timp necesar

Pasul 1 ‐
Sarcină individuală: Cine poate
înțelege mai bine scopul de a fi
antreprenor și ce ar putea fi
obținut prin învățarea de a deveni
un antreprenor. Treziți interesul
participanților și inspirați‐i să‐și
folosească imaginația ca
antreprenori și să identifice
oportunități care le vor afecta
viitorul financiar, social și mental.
Rugați participanții să se pună în
pielea unui antreprenor și să scrie
ceea ce văd.
Pasul 2 ‐
Rugați‐vă participanții să descrie
cum văd viitorul dacă învață
despre antreprenoriat și obțin o
educație practică prin învățarea
modului în care un antreprenor
poate avea succes în zone
economice complexe.

Pix și hârtie

10 min

5 min fiecare
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1.1 Identificarea oportunităților ‐ folosiți‐vă imaginația pentru a
identifica/crea oportunități
Activitatea 4: Învățați să creați o legătură între oportunități
Pașii activității
Pasul 1 ‐
Inspirați participanții să își
folosească imaginația ca
antreprenori și să identifice
oportunități. Cereți‐le să scrie cea
mai interesantă idee și să o
împărtășească cu ceilalți.

Resurse/materiale
Pix și hârtie

Timp necesar
10 min

Pasul 2 ‐
Rugați participanții să formeze un
grup, să pună la punct egalitatea
de șanse și să scoată în evidență
modul în care vor crea valoare.
Participanții trebuie să se
considere antreprenori, în caz
contrar va fi dificil să acționeze
astfel încât să profite de
oportunități și să le transforme în
valoare pentru ceilalți.

Fiecare prezentare individuală

5 min fiecare
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1.1 Identificarea oportunităților ‐ folosiți‐vă imaginația pentru a
identifica/crea oportunități
Activitatea 5: Lego are nevoie de minți creative pentru noi oportunități de
afaceri
Pașii activității
Pregătire ‐ Cumpărați săculeți de
Lego
Pasul 1
Grup de 3‐4 ‐ oferiți fiecărui grup
câte un săculeț de Lego, unul
pentru fiecare și cereți‐le să
formeze o nouă oportunitate de
afaceri doar construind‐o folosind
Lego. Participantul trebuie să aibă
suficient spațiu pe podea unde
urmează să stea și să își
construiască noua afacere.
Pasul 2 ‐
Fiecare echipă trebuie să ofere un
model construit de Lego și să
explice ce fel de afacere este,
mentalitatea creativă de a
comercializa afacerea și
oportunitatea de a crește în
viitor.

Resurse/materiale

Timp necesar

Săculeț de Lego
Spațiu suficient pe podea și un
săculeț de Lego

30 min

Prezentare ‐ Este un exercițiu
distractiv în care participanții
s‐au comportat ca
antreprenori adevărați și au
vorbit despre abordarea lor
creativă pentru a forma o
nouă afacere.

15 min pentru prezentare și
discuție
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1.1 Identificarea oportunităților ‐ folosiți‐vă imaginația pentru a
identifica/crea oportunități
Activitatea 6: Cum puteți deveni un antreprenor de succes?
Pașii activității
Pasul 1 ‐
Participanții se intervievează între ei despre
antreprenorii pe care îi cunosc sau de care
au auzit și îi rugați să vorbească despre
modul în care antreprenorii au avut success.
Pasul 2 ‐
Când interviurile au luat sfârșit, ambii
participanți își folosesc notele pentru a
construi și a structura exemple despre cum
să devii un antreprenor de succes.
Pasul 3 ‐
Participanții trebuie să scrie un scurt
exercițiu dezvoltat din exemplele pe care le
au deja despre a fi antreprenor. Exercițiul
trebuie să explice:
• Cum sporesc antreprenorii creativitatea.
• Ce atuuri sunt necesare pentru a deveni
antreprenor?
• Sensul împărțirii resurselor și rețelelor
Participanții creează apoi o hartă a minții și
descriu ideea principală a modului de a
deveni un antreprenor de succes.

Resurse/materiale

Timp necesar

Hîrtie pentru ca
intervievatorul să ia
notițe

15 min

Pix și hârtie

20 min

Pix și hârtie pentru a crea
o hartă a minții care leagă
aceste puncte

20 min pentru
prezentare și discuție
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1.1 Identificarea oportunităților ‐ folosiți‐vă imaginația pentru a
identifica/crea oportunități
Activitatea 7: Succes și eșecuri: exercițiu de brainstorming
Pașii activității
Pasul 1 ‐
Profesorul oferă o scurtă prelegere
despre antreprenoriat ‐ povești de succes
și eșecuri. Apoi, profesorul le cere
participanților să vorbească despre
avantajele și dezavantajele de a fi
antreprenor, să cerceteze internetul, să
împărtășească idei despre cum să devii
un antreprenor de succes și să scrie cele
mai bune idei pe tabla albă din clasă.
Participanții trebuie să aibă în vedere
următoarele când vorbesc despre
poveștile de succes și eșecurile
antreprenorului: Care sunt oportunitățile
pentru antreprenori de a dezvolta idei și
de a începe o nouă afacere?
Pasul 2 ‐
Brainstorming deschis ‐ Participanții
formează întrebări din ideile care vor fi
distribuite după ce au format grupuri.
Pasul 3 ‐
Profesorul formează grupuri și distribuie
întrebările participanților ‐ nu mai mult
de două întrebări pentru fiecare grup.
Participanții trebuie să răspundă la
întrebări pe o hârtie.

Resurse/materiale

Timp necesar

Computer și marker pentru a
scrie idei pe tablă
(whiteboard) în clasă.

20 min

Pix și hârtie

10 min

Prezentare

10 min pentru
prezentare și discuții

Modulul 1: Idei și oportunități

1.1 Identificarea oportunităților ‐ folosiți‐vă imaginația pentru a
identifica/crea oportunități
Activitatea 8: ECHIPA B
Pașii activității

Resurse/materiale

Timp necesar

Pasul 1 ‐
profesorul introduce
participanților ECHIPA B creată de
Sir Richard Branson și Jochen
Zeitz
2013: https://bteam.org/who‐ we‐
are/our‐history

Acces la internet, computer și
proiector

3:20 min

Pasul 2 ‐
Împărțiți participanții în grupuri
de 3‐4.
După ce au vizionat videoclipul,
profesorul le cere grupurilor să
citească povestea despre Halla
Tomasdottir, CEO al ECHIPEI B (B
TEAM) din 2018.
Pasul 3 ‐
Participanții trebuie să o
analizeze pe Halla Tomasdottir și
călătoria ei ca antreprenor. Iată
un exemplu, dar fiți creativi și
căutați‐o pe Google:
https://bteam.org/our‐
thinking/news/meet‐b‐team‐ceo‐
halla‐tomasdottir
Mai mult, răspundeți la câteva
întrebări:
‐ Ce o face pe Halla Tomasdottir
să fie un antreprenor?
‐ De ce a selectat‐o THE B TEAM
în calitate de CEO.
‐ Ce anume o distinge ca
antreprenor?

Computer și acces la internet.

10 min pentru citirea
cazului.

Computer pentru a pregăti și
discuta rezultatele din
întrebări.

20 min

Pasul 4 ‐
Participanții răspund la întrebări
și le pregătesc pentru discuțiile
de grup și brainstorming despre
femeile antreprenor de succes în
clasă.

Discuții de grup și generare de
idei ‐ brainstorming și
împărtășirea ideilor cu clasa

20 min brainstorming

Modulul 1: Idei și oportunități

1.1 Identificarea oportunităților ‐ folosiți‐vă imaginația pentru a
identifica/crea oportunități
Activitatea 9: Antreprenor care pune accent pe bogăție și antreprenor care
pune accent pe valoare socială
Pașii activității
Pasul 1
Profesorul împarte participanții în
două grupuri și le prezintă
diferența dintre trăsăturile
antreprenorilor (viziunea
capitalistă și viziunea socială).
Cercetați rolul unui antreprenor
pentru a înțelege diferența dintre
crearea de avere (capitalism) și
valoarea socială (inovația socială).
Scrieți diferitele aspecte ale
fiecărei abordări. Utilizați Google
și alte resurse disponibile pentru
acest exercițiu.
Exemplu de antreprenor social:
non‐profit, durabilitate, asistență
medicală, domenii de politică
publică, adică un antreprenor
social combină bunăstarea socială
și logica comercială.
Pasul 2 ‐
Grupul cercetează, analizează și
discută diferența dintre
antreprenorii care:
Adoptă valorile capitaliste.
‐ Adoptă valorile sociale.

Resurse/materiale

Timp necesar

Computer

30 min

Pix și hârtie

15 min

Pasul 3 ‐
După cercetare, analiză și discuții
în grupuri, trebuie să scrie
răspunsuri la aceste întrebări:
• Ce îl face pe antreprenorul
social diferit de antreprenorul
orientat spre capitalism?
• Este important pentru
antreprenori să îmbrățișeze
societatea?
• Poate un antreprenor să fie
ambele ‐ Cum?
• Care sunt avantajele adoptării
ambelor părți?

Discuții

20 min

Modulul 1: Idei și oportunități

1.1 Identificarea oportunităților ‐ folosiți‐vă imaginația pentru a
identifica/crea oportunități
Activitatea 10: “The Full Monty”
Pașii activității

Resurse/materiale

Timp necesar

Pregătire: Profesorul prezintă
participanților filmul „The Full
Monty”, care cel mai probabil
este cea mai bună poveste de
succes ce a ieșit din istoria
cinematografiei britanice.
Prezentarea are loc fie la clasă, fie
prin e‐mail și le cereți să vizioneze
filmul înainte de ora următoare.
https://en.wikipedia.org/wiki/The
_Full_Monty
Participanții trebuie să acorde
atenție rolului actorului principal
și să ia în considerare natura
acestei persoane care nu s‐ar
gândi niciodată la el ca
antreprenor. Astfel, gândiți‐vă
critic la importanța
antreprenorilor și dacă este
esențial să aflați despre
antreprenoriat ‐ de ce este
important să învățați
antreprenoriatul ‐ Ce pași despre
predarea antreprenoriatului vă
vin în minte? Participanții trebuie

Nu există

Nu există

să fie creativi și să ajute
profesorul să își dezvolte modul
de predare a antreprenoriatului.
Pasul 1 ‐
Discuții în clasă despre cât de
important este să înțelegem cum
antreprenorul real poate pune
idei neașteptate în practică
pentru supraviețuire.
Amintiți‐vă că acest film vă oferă
un exemplu real despre modul în
care un antreprenor acționează
pentru a supraviețui și cât de
nerăbdător îi împinge pe toți la
limită pentru a‐l realiza.
Fiecare participant ia notițe în
timpul discuției.
Pasul 2 ‐
Profesorul le cere participanților
să formeze grupuri de patru și să
discute notele lor și să le noteze
pentru prezentare.

Este un exercițiu distractiv
care ar trebui să acționeze în
discuție ‐ crearea de idei noi
etc.

Folosiți‐vă timpul pentru a
face brainstorming și a
discuta despre film; luați în
considerare alte exemple
care demonstrează activități
similare. Fără limite de timp
‐ profesorul oprește discuția
atunci când nimic nou nu
intră în dezbatere.

Prezentare

10 min
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1.2 Creativitate – dezvoltare de idei creative și cu un scop
Activitatea 1: ComparetheCreativity.com
Pașii activității
Pasul 1 - Afișați „Official
Compare the Meerkat
Advert by Aleksandr
Orlov”

Resurse/materiale
Link pentru vizionare:
https://youtu.be/M0mXUC0cUPg
Resurse:
Computer cu acces la internet și boxe
Proiector

Timp necesar
3 min

Pasul 2 - Următorii pași
trebuie făcuți individual sau
cu un partener. Ghidați toți
participanții să citească
studiul de caz.

Studiu de caz:
https://www.theguardian.com/videoadvertising/meerkat-mission

Pasul 3 - Individual sau cu
un partener, participanții
trebuie să răspundă la
următoarele întrebări
despre studiul de caz.

Descărcați și printați (opțional) fișa cu
întrebările privind studiul de caz.

15 min

Resurse:
Fiecare material tipărit al studiului de caz din
link sau dispozitiv electronic la care
participanții pot vizualiza studiul de caz.

•
•
•
•

•
•

Ce provocare a dorit să rezolve
campania comparethemarket.com?
Care a fost obiectivul principal al
campaniei?
De ce a fost folosit cuvântul
„meerkat” în loc de „market”?
Puteți identifica și enumera unde a
fost folosită creativitatea în
campanie?
De ce credeți că această campanie a
avut atât de mult succes?
Ce noțiuni ați învățat din acest studiu
de caz pe care le puteți transfera în
propriile proiecte creative?

30 min

Resurse:
• Pixuri
• Hârtie
• Fișe de lucru printate
Pasul 4 - Discuție de grup și
reflecție. Formați un cerc și,
ca grup, parcurgeți
întrebările și discutați
răspunsurile împreună.
Încercați să discutați despre
ce s-a învățat și ce poate fi
aplicat mai departe în
proiecte creative viitoare.

Nu există

35 min
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1.2 Creativitate – dezvoltare de idei creative și cu un scop
Activitatea 2: Dezvoltați-vă propria rutină de antrenament creativ
Pașii activității
Pasul 1 Această activitate începe cu
participanții care lucrează individual.
Acest pas folosește tehnica scrisului
liber pentru o auto-reflecție inițială.
Rugați participantul să scrie liber timp
de cinci minute răspunsul personal
pentru următoarele trei întrebări:
• Te consideri o persoană creativă? De
ce? De ce nu?
• Ce te inspiră?
• Când te-ai simțit ultima dată cel mai
creativ? Ce te-a ajutat să intri în acea
zonă creativă?
Oferiți indicii vocale atunci când se
termină cele 5 minute și este timpul să
treceți la următoarea întrebare.
Pasul 2 - Adunați-vă ca grup și
împărtășiți și discutați experiențe
despre „Ce vă ajută să ajungeți în zona
creativă?”

Resurse/materiale

Timp necesar

Resurse:
• Pixuri
• Hârtie
• Cronometru

15 min

Resurse (opțional - dacă ideile vor fi notate):
• Pixuri
• Hârtie

10 min

Pasul 3 - Prezentați grupului
prezentarea „Cum să vă dezvoltați
propriul antrenament pentru
creativitate”. Această prezentare
evidențiază importanța creării celor
mai bune condiții personale pentru a
optimiza creativitatea unei persoane.

Descărcați prezentarea “How to Develop your
own Creativity Workout”.

10 min

Prezentarea include acest videoclip:
https://www.youtube.com/watch?v=_NHu6gM91aA

Resurse (pentru afișarea prezentării):
• Computer / laptop - ideal cu conexiune la
internet.
• Proiector pentru afișarea prezentării.
• Un sistem de sunet funcțional.
Pasul 4 - Cereți fiecărui participant să
își dezvolte individual propriul
antrenament de creativitate. Un
antrenament creativ este o rutină pe
care participanții o pot urma înainte
de a finaliza sarcini care necesită
gândire creativă. Acesta este un
document de lucru - schimbând în
mod constant spre ceea ce individul
găsește că funcționează cel mai bine
pentru sine.
Pasul 4 - Adunați participanții pentru
ca fiecare să împărtășească pe scurt
un rezumat al antrenamentelor lor de
creativitate și motivele care stau la
baza designului lor.

Descărcați și printați o fișă de lucru „Creativitatea
mea de rutină” pentru fiecare individ.

Nu există

10 min

Pasul 5 - Rugați participanții să își
testeze propriile antrenamente
creative înainte de a face sarcini care
necesită gândire creativă.

Nu se aplică

Nu se aplică

Pasul 6 - La începutul sesiunii
următoare, urmați și cereți feedback
despre experiența lor de a urma
antrenamentul creativ.

Nu există

10 min

25 min

Resurse:
• Pixuri
• Rutina mea de creativitate
• Fișe de lucru
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1.2 Creativitate – dezvoltare de idei creative și cu un scop
Activitatea 3: Selectarea și comunicarea ideilor folosind colajul
Pașii activității
Pasul 1 – Subiectul
Aceasta este o activitate individuală. Stabiliți
participanților următoarea sarcină: „Ai în
vedere să configurezi un blog online personal.
Ai un prieten care s-a oferit să proiecteze siteul pentru tine. Sarcina ta este să creezi un
colaj digitală pentru a-ți comunica vizual ideile
și inspirațiile de design. ”
Pasul 2 – Harta minții
Fiecare participant să-și imagineze blogul
personal și să facă o hartă a minții. Acest lucru
va ghida colajul. Punctele de pe harta minții ar
putea include:
Cine? Publicul țintă
Ce? Scopul sau tema
De ce? Obiective, valori, scopuri și inspirații
Cum? Sentimentul său, culorile, cuvintele
cheie
Pasul 3 – Adunați inspirații și fotografii online
Fiecare participant trebuie să adune inspirații
și fotografii online relevante pentru tema
aleasă. Spuneți-le să le salveze într-un format
care poate fi citit într-un folder cu titlurile
„Mood Board Bank” de pe desktop.
Îndrumă participanții să folosească cuvinte
cheie din harta minții pentru a căuta și colecta
materiale online, care vor fi potențial
încorporate ulterior în colajul lor.
Luați în considerare:
• Imagini
• Culori
• Metafore vizuale
• Cuvinte

Resurse/materiale

Timp necesar

Nu există

5 min

Resurse:
• Pixuri
• Pixuri colorate
• Hârtie

20 min

•

45 min
Computer / laptop cu acces la
internet (1 de persoană)

• Fonturi
• Texturi
• Senzație
• Inspirarea din sursele existente
Pasul 4 – Selectați materialul online colectat
Rugați participanții să verifice materialul
online pe care l-au colectat și să aleagă până
la 20 din ele preferate.
Pasul 5 – Accesați și înregistrați-vă cu Canva
Fiecare participant apasă link-ul către Canva.
Acordați-le câteva minute pentru a se înscrie
și a se familiariza cu interfața.

•

Computer / laptop cu acces la
internet (1 de persoană)

15 min

•

Computer / laptop cu acces la
internet (1 de persoană)

10 min

Link:
https://www.canva.com/create/mood-boards/

Pasul 6 – Alegeți un șablon gratuit de colaj
Sfătuiți-i pe participanți să selecteze un șablon
de colaj pe site-ul Canva sau pot utiliza un
colaj gol făcând clic pe „Create a design” și
căutând „Mood Board”.

•

Computer / laptop cu acces la
internet (1 de persoană)

5 min

Pasul 7 – Importați materialul online colectat
selectat
Odată ce pânza este configurată, direcționați
participanții să facă clic pe „Uploads” în bara
de instrumente din partea stângă, apoi pe
“Upload an image or video” („Încărcați o

•

Computer / laptop cu acces la
internet (1 de persoană)

5 min

•

Computer / laptop cu acces la
internet (1 de persoană)

1 oră

•

Computer / laptop cu acces la
internet (1 de persoană)
Imprimantă (opțional)

20 min

imagine sau un videoclip”) și selectați
până la 20 de fotografii.
Pasul 8 – Concepeți colajul
Folosind materialul importat și caracteristicile
Canva disponibile, rugați participanții să își
proiecteze colajul! Luați în considerare:
plasarea imaginii - colajul este un instrument
de comunicare vizuală.
Pasul 10 – Împărtășiți colajul și evaluați
Fie printați colajele, fie le distribuiți în format
electronic grupului. Solicitați participanților să
împărtășească experiența lor de a face colajul
și ceea ce au urmărit să comunice; rugați
restul grupului să dea un feedback cu privire
la ceea ce a evocat colajul pentru ei.

•

Modulul 1: Idei și oportunități

1.2 Creativitate – dezvoltare de idei creative și cu un scop
Activitatea 4: iCreate
Pașii activității
Pasul 1 – Arătați grupului,
cele 10 sfaturi pentru
prezentarea filmelor.

Pasul 2 ‐ Împărțiți
participanții în grupuri de 3
sau 4.
Pasul 3 – Introduceți
grupurile în subiect:
“O școală locală v‐a rugat să
creați un videoclip de 1‐2
minute pentru studenții săi
care detaliază sfaturi de top
despre cum să fii creativ.”
Schițați limitele:
‐ 1 video trebuie
generat pentru
fiecare grup
‐ Videoclipul trebuie
să fie înregistrat
folosind un telefon
mobil
‐ Videoclipul trebuie
să fie realizat într‐o
singură secvență
(fără editare!)
Pasul 4 – Planificare inițială
• Conținutul ‐
Solicitați grupurilor
să‐și planifice cele
mai bune sfaturi
creative pe care să

Resurse/materiale
Descărcați cele 10 sfaturi pentru prezentarea
filmelor.

Timp necesar
15 min

Resurse (pentru afișarea prezentării):
• Computer/Laptop
• Proiector
Nu există

2 min

Nu există

10 min

Resurse:
• Pixuri
• Hârtie
• Liniar
• Pixuri colorate

30 min

le includă în
videoclip.
• Locația – unde se
poate filma acest
videoclip?
• Prezentarea ‐ Rugați
grupurile să ia în
considerare modul
în care doresc să
prezinte conținutul.
De exemplu, ca
raport de știri, vlog,
interviu, tutorial.
Pasul 5 ‐ Storyboarding
Fiecare grup ar trebui să
completeze un storyboard.
Un storyboard este o
secvență de schițe care
reprezintă fotografiile
planificate pentru producție.
Este un document de lucru.
Pasul 6 – Creați recuzita și
alte pregătiri.
Participanții ar trebui să se
pregătească pentru
producție, făcând
aranjamentele necesare.
Pasul 7 – Acțiune! Începe
filmarea.

Pasul 8 – Vizionarea
filmelor
Fiecare grup ar trebui să‐și
trimită videoclipul de pe
mobil către computer. De
exemplu, prin e‐mail.
Vizionați filmele în grup.
Pasul 9 – Adunați grupul
pentru ca fiecare să dea
feedback despre filmele
celuilalt și să primească
feedback pentru propriul
film, și pentru a reflecta
asupra procesului de
realizare a filmului.

Descărcați și printați șablonul storyboard (1
pe grup).
Resurse:
• Pixuri
• Hârtie
• Liniar
• Pixuri colorate
Resurse care depind de cerințele grupului și
de disponibilitatea cererilor acestora.

•

•
•
•

1 x Telefon mobil încărcat cu cameră
video, memorie suficientă (pe grup)
și acces la internet ‐ se recomandă ca
participanții să folosească propriile
telefoane acolo unde este posibil
Computer / laptop cu acces la
internet
Boxe
Proiector

Nu există

25 min

45 min

1,5 ore

După cum este
necesar

25 min

Modulul 1: Idei și oportunități

1.2 Creativitate – dezvoltare de idei creative și cu un scop
Activitatea 5: Înmulțiți‐vă banii
Pașii activității
Pasul 1 – Oferiți fiecărui participant 1
EUR (sau echivalentul relevant pentru
moneda țării).
Pasul 2 ‐
Introduceți sarcina de a vedea câți
bani pot genera prin investirea a 1
EUR. Orice venit la 1 EUR va fi donată
în scopuri caritabile (la alegere). În
primul rând, ei trebuie să se adune
într‐un cerc și să ia o decizie de grup
dacă să lucreze individual, în grupuri
mici sau să colaboreze împreună și să
strângă banii.
Pasul 3 – Cercetare și planificare
În dinamica aleasă trebuie să:
1. Aleagă cauza caritabilă pentru a
dona orice potențial venit
2. Cerceteze, discute și vină cu idei
despre hartă cu privire la modul în
care să‐ți investești banii pentru a face
profit. Aceștia pot utiliza resurse
disponibile gratuit în jurul lor, dar pot
achiziționa numai articole de până la 1
EUR de persoană.
3. Genereze un plan de acțiune practic.
Rețineți că acest lucru trebuie pus la
punct mai târziu în sesiune.

Resurse/materiale

Timp necesar

1 EUR (sau echivalentul relevant
pentru moneda țării) x numărul de
participanți.
Nu există

10 min

Pentru a sprijini planificarea și
cercetarea:
• Pixuri
• Hârtie
• Calculatoare / dispozitive
cu acces la internet sau
există opțiunea de a utiliza
telefoanele lor mobile.
Aceasta în scopul
cercetării, inclusiv al
cercetării costurilor
materialelor.

1,5 ore

De exemplu, o inițiativă potențială
ar putea fi investiția banilor într‐un
burete, săpun și găleată și spălarea
mașinilor în parcare sau colectarea
de roci sau borcane de gem și
utilizarea banilor pentru a le
decora și a le vinde.

15 min

Pasul 4 –
Participanții creează o listă de
cumpărături pentru inițiativele lor
care nu trebuie să depășească bugetul
total. Listele de cumpărături trebuie
apoi achiziționate ‐ mijloacele pentru
aceasta sunt la discreția profesorului.

De exemplu, participanții ar putea
merge la magazinul local sau un
voluntar ar putea merge în numele
participanților, în timp ce
participanții folosesc timpul
suplimentar pentru a‐și finaliza
planurile de acțiune ‐ modul în
care sunt colectate listele de
cumpărături va fi negociat între
participanți și profesor, dar în cele
din urmă este la discreția
profesorului.

După cum este
necesar.
Timp estimat: 1
oră.

Resurse:
• Pixuri
• Hârtie
• 1 EUR al fiecărui
participant (sau
echivalent)
• Transport după cum este
necesar și disponibil
Pasul 5 – Pregătirea pentru acțiune
Acum, participanții au materialele lor
pentru a‐și implementa planurile de
acțiune, trebuie să pregătească
spațiul, resursele, marketingul și orice
alte lucruri necesare pentru inițiativele
lor.

Pasul 6 – Acțiune!
Lansați inițiativele.

•
•
•
•

Pixuri
Hârtie
Liste de cumpărături
Resurse suplimentare,
conform cerințelor
participanților, în funcție
de disponibilitate.

Luați în considerare strategia de
marketing… din gură în gură?
Social media? Afișe? Ce este cel
mai eficient este specific pentru
inițiativă și publicul țintă.
Resurse:
• După cum este necesar și
pre‐considerat de
organizatorii inițiativei
• Materiale generate de
participanți
• Telefon mobil pentru
promovare în social media
(opțional)
• Puțin cash pentru fluxuri
de numerar (opțional)

2 ore, după cum
este necesar

3 ore

Pasul 7 – Evaluare
Adunați participanții împreună pentru
a reflecta și a discuta asupra
experienței. Numărați și donați
veniturile din bani pentru cauza
caritabilă aleasă.

Sugestii de întrebări pentru a ghida
evaluarea.:
• Puteți să vă rezumați
abordarea în sarcină?
• Ce inseamna succesul
pentru dvs.? Și considerați
că inițiativa dvs. a avut
succes?
• Care au fost provocările
întâmpinate?
• Ați depășit aceste
provocări? Dacă da, cum?
• Ce strategii ați simțit că
funcționate bine? + De ce?
• Ce ați face diferit data
viitoare?
• V‐a plăcut experiența? De
ce?

30 min

Modulul 1: Idei și oportunități

1.2 Creativitate – dezvoltare de idei creative și cu un scop
Activitatea 6: Serie de întrebări
Pașii activității
Pasul 1 ‐ Această activitate
necesită muncă în grup și
individuală. Înainte de
sesiune, formatorul ar
trebui să identifice o
problemă în comunitatea
locală și să pregătească o
declarație de provocare
pentru care grupul va trebui
să lucreze pentru a o
rezolva.
Pasul 2 ‐ Prezentați
declarația de provocare
grupului. Folosind bilețele
post‐it, rugați fiecare
participant să scrie
individual cât mai multe
întrebări posibile pentru a
investiga declarația de
provocare.

Resurse/materiale

Timp necesar

Nu există

Pre‐sesiune: 15
min

Resurse:
• Pixuri
• Bilețele post‐it autocolante
• Tablă albă și marker (opțional ‐
pentru a scrie declarația de
provocare)

5 min

Pasul 3 ‐ Ca grup, parcurgeți
și luați în considerare
întrebările. Grupați întrebări
cu subiecte similare. Notă:
Acest pas reprezintă
organizarea întrebărilor ‐ nu
răspundeți la ele!
Pasul 4 ‐ Împreună,
identificați și prioritizați
subiectele cele mai
semnificative și modificați și
îmbunătățiți întrebările
referitoare la aceste
subiecte. De exemplu,
modificarea întrebărilor
închise (da/nu) în întrebări
deschise.
Pasul 5 ‐ Discutați în
continuare subiectele
identificate utilizând
întrebările ca prompturi.
Pasul 6 ‐ Revizuiți și rescrieți
declarația de provocare
inițială, făcând modificări pe
baza discuției anterioare.
Procesul etapelor anterioare
are ca scop dezvoltarea unei
înțelegeri mai profunde a
problemei.
Pasul 7 ‐ Reflectare
Gândiți‐vă cum și de ce o
înțelegere mai profundă a
provocării poate ajuta
procesul de rezolvare a
problemelor.

Nu există

15 min

Nu există

15 min

Nu există

25 min

Resurse:
• Tablă albă și marker (opțional ‐
pentru a scrie declarația de
provocare)

15 min

Nu există

15 min

Modulul 1: Idei și oportunități

1.2 Creativitate – dezvoltare de idei creative și cu un scop
Activitatea 7: Utilizarea clătitelor în alte scopuri
Pașii activității
Pasul 1 – Împărțiți
participanții în grupuri de 3
sau 4.

Resurse/materiale
Nu există

Timp necesar
5 min

Pasul 2 ‐ Oferiți fiecărui grup
un inventar de materiale
reciclate și acces la
echipamente nelimitate.

Conținutul inventarului (pe grup)
• 3 x cutii de tablă (goale și curate)
• 1 x Rolă de sfoară
• 2 x Lumânări
• 1 x Cutie de chibrituri
• 1 x Bol
• 1 x Spatulă din lemn
• 1 x Ulei
• 2 x Farfurii mici
• 1 x Amestec de clătite pre‐pregătit
• 1 x Lămâie
• 1 x Zahăr
• 1 x Banană
• 1 x Cremă de ciocolată

5 min

Echipament disponibil ‐ pentru construirea
sobei de clătite și pentru proiectarea și
comercializarea grupului:
• Foarfece
• Cuţit
• Hârtie
• Markere colorate
• Bandă adezivă
• Lipici
• Bandă camuflantă
• Adeziv tip plastelină (blue tack)
Pasul 3 ‐ Planificare
Oferiți grupurilor informația
pentru a crea o sobă de
ătite, folosind materialele
reciclate. Fiecare grup ar
trebui să discute și să‐și
planifice designul și să
deseneze câteva schițe
inițiale. Notă: nu toate
resursele trebuie utilizate.

Pixuri colorate, creioane și hârtie disponibile
pentru crearea planului și a schițelor.

15 min

Pasul 4 – Producție
Folosind materialele de
inventar și echipamentele
furnizate, grupurile ar trebui
să își pună în acțiune ideile
și să construiască soba!
Scopul este ca soba de
clătite să fie funcțională și
fiecare grup ar trebui să
producă și să așeze pe
farfurie cel puțin o clătită ca
exemplu.

Resurse și echipamente menționate la Pasul
2.

30 min

Pasul 5 – Identitate și
marketing
Pentru produsul lor (sobă de
clătite), dați grupurilor
sarcina de a veni cu un
nume, un slogan, un logo și
un element suplimentar de
conținut de marketing, de
exemplu, un poster, o
reclamă scurtă sau un
cântec. Acest lucru
reprezintă pregătirea pentru
lansarea produselor lor.

Pasul 6 – Lansarea
produsului
Fiecare grup ar trebui apoi
să prezinte și să facă o
demonstrație în direct a
sobei de clătite. Prezentarea
lor trebuie să includă
conținutul de marcă și de
marketing și să nu
depășească 10 min.
Pasul 7 – Feedback și
reflecție de grup
Adunați grupul împreună
într‐un cerc pentru a da
feedback reciproc despre
prezentarea celuilalt.

Grupurile ar trebui să ia în considerare
întrebările:
• Cine este consumatorul țintă?
• De ce este nevoie de acest produs?
• Care este prețul produsului?
• Unde se va vinde acest produs?
• Cât de durabil este acest produs?
• Ce este unic la această sobă de
clătite?

50 min

Echipament:
• Foarfece
• Cuţit
• Hârtie
• Markere colorate
• Bandă adezivă
• Lipici
• Bandă camuflantă
• Adeziv tip plastelină (blue tack)
Nu există

În funcție de
numărul de
grupuri: 10 min x
numărul de
grupuri.

Sugestii de întrebări:
• Soba de clătite a cărui grup ați
cumpăra‐o? + De ce?
• Care au fost provocările
întâmpinate?
• Ce ați făcut bine?
• Ce alte abilități au fost utilizate în
această sarcină?
• Cum v‐ați folosit creativitatea în
această sarcină?
• Ce ați îmbunătăți data viitoare?

20 min

Modulul 1: Idei și oportunități

1.2 Creativitate – dezvoltare de idei creative și cu un scop
Activitatea 8: Căutarea ideilor
Pașii activității
Pasul 1 – Împărțiți
participanții în grupuri de 3‐
4.
Pasul 2 ‐ Dați fiecărui grup
un ou și acces la un inventar
cu materialele și resursele
enumerate.

Pasul 3 – Instalați o scară de
2 metri într‐un spațiu
deschis. Acesta va fi locul în
care ouăle fiecărui grup vor
fi aruncate.
Pasul 4 – Folosind doar
materialele de inventar,
fiecare echipă trebuie să
proiecteze o parașută /
structură pentru a proteja
oul cu scopul de a nu se
crăpa atunci când este
aruncat de pe scară.

Resurse/materiale

Timp necesar

Nu există

10 min

Ouă (1 pe grup)

5 min

Inventar (pe grup):
• 1 x Ziar
• 3 x Pungă plastic
• 1 x Cutie ouă
• 1 x Hârtie A4
• 6 x Bețișor plastic curățare pipă
• 1 x Rolă de sfoară
• 1 x Coală de ambalare cu bule
• 5 x Agrafe
• 1 x Capsator
• 1 x Lipici
• 1 x Adeziv tip plastelină (blue tack)
• 1 x Foarfece
1 x scară de 2 m sau similar

10 min

Inventarul enumerat mai sus.

1 oră

Pasul 5 (opțional) ‐
Opțional ‐ faceți o
competiție și adunați 3
voluntari externi pentru
grupuri pentru a acționa ca
arbitri și faceți ca aceștia să
evalueze structurile din 30
bazate pe design (1‐10),
funcționalitate (1‐10) și
creativitate (1‐10).

3 Arbitri externi (opțional)

10 min

Pasul 6 ‐ Testul! Adunați
grupurile și colectați toate
structurile și ouăle. Unul
câte unul aruncă fiecare
structura și oul de pe scară
să vadă dacă se sparge!

1 x scară de 2 m sau similar

15 min

Pasul 7 – După activitate,
reflectați asupra procesului
și experienței. Identificați și
împărtășiți punctele forte,
punctele slabe și aspectele
de îmbunătățit.

Nu există

20 min

Modulul 1: Idei și oportunități

1.2 Creativitate – dezvoltare de idei creative și cu un scop
Activitatea 9: The

Entrepreneurial Times: Găsirea inspirației prin investigarea unei afaceri
existente

Pașii activității
Pasul 1 – Pentru această activitate
participanții sunt împărțiți în grupuri
mici de până la 3.

Resurse/materiale
Nu există

Timp necesar
10 min

Pasul 2 ‐ Participanții sunt acum
jurnaliști! Fiecare grup trebuie să:
• Identifice o afacere locală
despre care doresc să scrie.
• Genereze o întrebare
generală pentru a explora ‐
acest lucru va ajuta la
ghidarea investigației lor

Resurse:
• Un computer / dispozitiv cu
acces la internet
• Pixuri
• Hârtie

20 min

Pasul 3 – Cercetare și planificare
• Participanții trebuie să
cerceteze online afacerea,
întreprinderile similare și
industria.
• Fiecare grup trebuie să facă
un plan inițial pentru
articolul său.

Resurse:
• Un computer / dispozitiv cu
acces la internet
• Pixuri
• Hârtie

30 min

Pasul 4 –
Această cercetare informează pasul
următor. Grupurile trebuie apoi să
elaboreze o listă de întrebări pentru
interviu pentru afacerile alese.

Resurse:
• Pixuri
• Hârtie

Pasul 5 ‐ Grupurile trebuie apoi să ia
contact și să realizeze un interviu /
conversație informală cu afacerea,
fie la telefon, într‐un e‐mail sau în
persoană ‐ poate aceasta este cea
mai eficientă metodă.

Notă: Această lectură suplimentară
ajută jurnalistul să înțeleagă mai
profund chestiunile, și astfel este mai
probabil să fie produs un articol
responsabil.

Notă: Utilizarea întrebărilor deschise,
mai degrabă decât a întrebărilor
închise, permite răspunsuri mai
complexe.
Resurse:
• Un computer / dispozitiv cu
acces la internet
• Telefon mobil (pentru contact,
înregistrare vocală și imagine)
• Transport, după cum este
necesar
• Pixuri
• Hârtie
Notă: Participanții ar trebui să ia în
considerare modul în care doresc să
înregistreze aceste informații. De
exemplu, notițe, memorie, o
înregistrare vocală sau video.

30 min

După cum este
necesar. Timp
estimat: 2 ore.

Pasul 6 – Fiecare grup trebuie apoi
să‐și scrie articolul. Acesta nu
trebuie să fie mai mult de o pagină și
să conțină cel puțin o fotografie. Ar
trebui să răspundă la întrebarea
inițială pe care a propus‐o grupul ...
cu excepția cazului în care
întrebarea a evoluat de atunci.

Descărcați șablonul The
Entrepreneurial Times Article și
distribuiți digital pentru a susține
scrierea articolului (opțional).

1,5 ore

Pasul 7 – Grupurile trebuie apoi să
facă schimb și să citească articolele
reciproc. Colectați articolele
împreună pentru a le forma ziarul
“The Entrepreneurial Times”.

Resurse:
• o imprimantă (numai dacă
sunt articole în format
electronic)
• Un capsator

30 min

Pasul 8 – Adunați grupurile pentru a
reflecta asupra experienței.

Sugestie de întrebări:
• Cum vi s‐a părut această
activitate?
• Cum ați lucrat în echipă?
• Întrebarea inițială pe care ați
propus‐o s‐a modificat în
timpul procesului?
• Care au fost provocările?
• Ați depășit aceste provocări?
Dacă da, cum?
• Ce ați învățat în timpul acestei
experiențe?
• Ce ați învățat din articolele
celuilalt grup?
• Simțiți că ați înțeles subiectul
pe care l‐ați îmbunătățit?
• Ce ați face diferit data
viitoare?

30 min

Resurse:
• Un computer / dispozitiv cu
acces la internet
• Pixuri
• Hârtie
• O cameră foto / cameră de
smartphone (opțional)

Modulul 1: Idei și oportunități

1.2 Creativitate – dezvoltare de idei creative și cu un scop

Activitatea 10: Dezlănțuirea creativității native
Pașii activității

Resurse/materiale

Timp necesar

Pasul 1 – Aceasta este o
activitate de grup. Prima
parte a acestei activități
(Pasul 2) funcționează cel
mai bine cu 6+ participanți.

Nu există

2 min

Pasul 2 –
1. Adunați participanții
într-un cerc.
2. Prima persoană din cerc
scoate un zgomot cu
orice parte a corpuluiși
o susține în ritm. De
exemplu, fluierând,
bătând din picior,
spunând un cuvânt
specific - poate fi pe cât
de creativ pe cât vor să-l
facă.
3. În timp ce prima
persoană își susține
zgomotul, persoana din
stânga creează și susține
un zgomot diferit.
4. Următoarea persoană
adaugă apoi zgomotul
ales și așa mai departe
până când întregul cerc
face un zgomot diferit.
Se creează muzică!
5. Odată ce toată lumea
face zgomot, prima
persoană nu mai face
zgomot.
6. După aceasta, a doua
persoană își oprește
zgomotul și, la rândul
său, a treia persoană își
oprește zgomotul.
Aceasta continuă până
când toată lumea
încetează - ar trebui să
fie un efect de
estompare a muzicii.

Nu există

10 min

Pasul 3 – Adunați grupul
într-o poziție confortabilă
pentru o vizualizare a
discuției Ted Talk „O
modalitate puternică de a vă
dezlănțui creativitatea
nativă”

•

17 min

1 x Computer / dispozitiv cu acces la
internet
• 1 x Proiector
• 1 x Boxe
Sau echipament echivalent pentru
vizualizarea videoclipului.
Linkul videoclipului care va fi vizualizat:
https://www.ted.com/talks/tim_harford_a_
powerful_way_to_unleash_your_natural_cre
ativity?language=en

Pasul 4 – Reflectarea asupra
creativității. Cereți grupului
să formeze un cerc pentru o
discuție susținută de
întrebări:
• 1) Ce ați învățat despre
creativitate atât prin
activitatea de creare a
muzicii (Pasul 2), cât și
prin videoclip?
• 2) Cum puteți folosi
ceea ce ați învățat
despre creativitate în
viitor?
Subiectele cheie includ:
multitasking, colaborare,
abilități transferabile,
rezolvarea problemelor și
distracție.

Resurse (pentru a nota răspunsurile cheie):
• Tablă albă și marker

20 min

Modulul 2: Resurse

2.1 Mobilizarea resurselor – adunați și gestionați resursele necesare
Activitatea 1: Construirea ideii mele
Pașii activității

Resurse/materiale

Timp necesar

Pasul 1 ‐ Organizarea echipelor
Problema de rezolvat este
ridicarea unei structuri cât mai
sus, folosind hârtie plană (A4
80g / m2 ) și capse pe baza
ideilor echipelor.
Echipa trebuie să numere
numărul de foi de hârtie
utilizate pentru construcție și
capsele utilizate.
Câștigător: echipa cu cea mai
mare construcție care rămâne
fără sprijin.

1 cameră cu posibilitatea de a
fi împărțită folosind panouri
mobile (3‐4 panouri în funcție
de numărul de echipe) sau 2‐3
camere
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane
1 capsator / echipă
100 file de hârtie / echipă
1 set de capse (1000 buc) /
echipă
Creioane colorate sau carioci

20 min

Pasul 2 ‐ Distribuirea sarcinii în
cadrul echipei
Fiecare echipă va alege sau
desemna șeful, contabilul și
monitorul echipei.

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

10 min

Pasul 3 ‐ Lucrul pe echipe
Echipele sunt sfătuite să facă
mai întâi o schiță a viitoarei
construcții.
Lectorul va vizita toate
echipele pentru a vedea
progresul și pentru a asigura
confidențialitatea ideilor.

1 cameră cu posibilitatea de a
fi împărțită folosind panouri
mobile (3‐4 panouri în funcție
de numărul de echipe) sau 2‐3
camere
1 capsator / echipă
100 file de hârtie / echipă
1 set de capse (1000 buc) /
echipă
Creioane colorate sau carioci
1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

60 min

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

20 min

Pasul 4 ‐ Prezentarea
proiectelor
Echipele au 10 minute fiecare
pentru a prezenta structurile.

Pasul 5 ‐ Evaluarea costurilor
L ectorul va cere echipelor să
numere costurile pe baza:
1 foaie de hârtie = 1 EUR
1 capsă = 0.1 EUR
1 oră de lucru = 10 EUR/pers

20 ‐ 30 min

Pasul 6 ‐ Evaluarea activității
Lectorul va prezenta
câștigătorul.
Studenții vor fi întrebați
despre rezolvarea
problemelor, asumându‐și
riscurile, lucrând cu resurse
limitate. Lectorul va
trimite feedback echipelor

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

20 min

Modulul 2: Resurse
2.1 Mobilizarea resurselor – adunați și gestionați resursele necesare
Activitatea 2: Crearea cu resurse limitate
Pașii activității

Resurse/materiale

Pasul 1 ‐ Organizarea echipelor
Provocarea constă în
producerea unui „produs
comercial” folosind resurse
limitate, hârtie simplă (A4 80g
/ m2), capse și culori. Nu există
restricții pentru proiectare.
Echipele trebuie să numere
numărul de foi de hârtie
utilizate pentru produs și
capse. Echipele vor „vinde”
produsele între ele.
Pasul 2 ‐ Distribuirea sarcinii în
cadrul echipei
Fiecare echipă va alege sau
desemna șeful, contabilul și
monitorul echipei.

1 cameră cu posibilitatea de a
fi împărțită folosind panouri
mobile (3‐4 panouri în funcție
de numărul de echipe) sau 2‐3
camere
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane
1 capsator / echipă
100 file de hârtie / echipă
1 set de capse (1000 buc) /
echipă
Creioane colorate sau carioci
1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

Timp necesar
20 min

10 min

Pasul 3 ‐ Lucrul pe echipe
Echipele sunt sfătuite să facă
mai întâi o schiță a viitorului
produs.
Lectorul va vizita toate
echipele pentru a vedea
progresul și pentru a asigura
confidențialitatea ideilor.

Pasul 4 ‐ Prezentarea
produselor și „vânzarea”
Echipele au câte 10 minute
fiecare pentru a prezenta
produsele și prețul.
După vânzare, lectorul numără
voturile pozitive.
Pasul 5 ‐ Evaluarea activității
Lectorul va prezenta
câștigătorul.
Elevii vor fi întrebați despre
rezolvarea problemelor,
asumându‐și riscurile, lucrând
cu resurse limitate
Lectorul va trimite feedback
echipelor

1 cameră cu posibilitatea de a
fi împărțită folosind panouri
mobile (3‐4 panouri în funcție
de numărul de echipe) sau 2‐3
camere
1 capsator / echipă
100 file de hârtie / echipă
1 set de capse (1000 buc) /
echipă
Creioane colorate sau carioci
1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

60 min

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

20 min

20 – 30 min

Modulul 2: Resurse

2.1 Mobilizarea resurselor – adunați și gestionați resursele necesare
Activitatea 3: Identificarea problemelor
Pașii activității

Resurse/materiale

Timp necesar

Pasul 1 ‐ Introducere
Lectorul prezintă subiectul activității
„Identificarea problemelor”
Sarcina constă în identificarea și
prioritizarea problemelor într‐o
companie / organizație
Pasul 2 ‐ Selectarea unui studiu de caz
Lectorul stimulează elevii să prezinte
probleme publice sau generale cu
care s‐au confruntat sau despre care
au informații
Lectorul poate propune un caz (de
exemplu, transportul în comun)
Pasul 3 ‐ Identificarea problemelor
Lectorul va prezenta metodele:
• întrebarea persoanelor implicate
• întrebarea experților
Pasul 4 ‐ Lucru practic
Elevii vor crea lista problemelor,
jucând rolul persoanei implicate
Pasul 5 ‐ Lucru practic
Elevii vor acorda prioritate
problemelor
Elevii vor identifica „problema
fundamentală”
Pasul 6 ‐ Evaluarea activității
Lectorul va trimite feedback elevilor

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

10 min

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

30 min

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

10 min

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane
1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

30 min

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

10 min

30 min

Modulul 2: Resurse

2.1 Mobilizarea resurselor – adunați și gestionați resursele necesare
Activitatea 4: Planificarea pe obiective
Pașii activității
Pasul 1 ‐ Introducere
Lectorul prezintă conținutul activității
Pasul 2 ‐ Lucru practic
Pregătirea diagramei „Cauze ‐ Efecte”
Pe baza rezultatelor activității 3, elevii vor
selecta problemele de „cauză” și cele de
„efect”. Elevii vor desena diagrama „Cauze ‐
efecte”
Notă: munca poate fi realizată de echipe.
Pasul 3 ‐ Lucru practic
Analizând scopul
Elevii vor „transforma” problema
fundamentală în „obiectivul” proiectului.
Pasul 4 ‐ Lucru practic
Pregătirea diagramei „Mijloace ‐ rezultate”
Elevii vor transforma diagrama „Cauze ‐
efecte” în diagrama „Mijloace ‐ rezultate”
Pasul 5 ‐ Lucru practic
Redactarea planului de activități
Elevii vor întocmi planul activităților într‐un
formular de tabel bazat pe mijloace și
rezultate
Pasul 6 ‐ Evaluarea activității
Lectorul va trimite feedback echipelor

Resurse/materiale

Timp necesar

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane
1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

10 min

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

20 min

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

30 min

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

30 min

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

10 min

30 min

Modulul 2: Resurse

2.1 Mobilizarea resurselor – adunați și gestionați resursele necesare
Activitatea 5: Cei “3 R” care mă pot ajuta
Pașii activității
Pasul 1 ‐ Introducere în activitate
Lectorul prezintă subiectul „3 R” =
reutilizare, reparare și reciclare
Organizarea a 2 sau 3 echipe
Elevii vor alege o activitate practică (o
afacere în desfășurare) pentru analiză
Pasul 2 ‐ Descrierea activității
Elevii vor face un draft al activității societății
subliniind principalele activități și resursele
principale utilizate
Pasul 3 – Lucru practic
Identificarea reutilizării
Elevii vor identifica soluții pentru resurse
reutilizabile, produse finale, produse la final
de viață
Pasul 4 ‐ Lucru practic
Identificarea reparației
Elevii vor identifica soluții pentru repararea
produselor utilizate
Pasul 5 ‐ Lucru practic
Identificarea reciclării
Elevii vor identifica soluții pentru reciclarea
produselor
Etapa ‐ 6 Concluzie
Elevii prezintă soluția pentru companiile
selectate.
Lectorul va trimite feedback echipelor

Resurse/materiale

Timp necesar

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane
https://www.recyclenow.com/r
educe‐waste/5‐easy‐steps‐
reduce‐waste
1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

10 min

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

15 min

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

15 min

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

20 min

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

20 min

20 min

Modulul 2: Resurse

2.1 Mobilizarea resurselor – adunați și gestionați resursele necesare
Activitatea 6: Managementul “3R”
Pașii activității

Resurse/materiale

Timp necesar

Pasul 1 ‐ Introducerea managementului
„3R”
Lectorul prezintă subiectul acestei
activități ‐ Managementul „3R”

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie +
creioane

10 min

Pasul 2 ‐ Analiza ciclului de viață
Prezentarea principiilor analizei ciclului
de viață (LCA)

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie +
creioane
1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie +
creioane

30 min

Pasul 4 ‐ Gestionarea deșeurilor solide
Prezentarea principiilor de gestionare a
deșeurilor solide
Selectarea deșeurilor
Reciclarea deșeurilor

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie +
creioane

30 min

Pasul 5 ‐ Lucru practic
Identificarea resurselor pentru
gestionarea deșeurilor solide

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie +
creioane
1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie +
creioane

20 min

Pasul 3 ‐ Lucru practic
Identificarea resurselor pentru LCA
Descrierea situației reale dintr‐o
companie

Pasul 6 ‐ Evaluarea activității
Lectorul va trimite feedback elevilor

20 min

10 min

Modulul 2: Resurse

2.1 Mobilizarea resurselor – adunați și gestionați resursele necesare
Activitatea 7: Identificarea „resurselor” pentru economie
Pașii activității
Pasul 1 ‐ Introducerea subiectului
Lectorul prezintă lucrarea ‐ lucru practice
individual bazată pe propria companie

Resurse/materiale

Timp necesar

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie +
creioane
1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie +
creioane

10 min

Pasul 3 ‐ identificarea „3R”
Elevii vor identifica resursele și soluția
(soluțiile) pentru reutilizare, reparare și
reciclare

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie +
creioane

30 min

Pasul 4 ‐ Trasarea planului 3R
Elevul va elabora un plan pentru resursele
identificate pentru reutilizare, reparare și
reciclare

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie +
creioane

30 min

Etapa ‐ 5 Concluzie
Elevii prezintă soluția pentru companiile
selectate.
Lectorul va trimite feedback echipelor

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie +
creioane

20 min

Pasul 2 ‐ Lucru practic: evaluarea activității
Elevii trebuie să își autoevalueze companiile
(dacă unii nu au nicio companie vor face
echipă cu un proprietar existent).
De la resurse la produsul final ‐ evaluarea
stării

30 min

Modulul 2: Resurse

2.1 Mobilizarea resurselor – adunați și gestionați resursele necesare
Activitatea 8: Găsirea resurselor umane
Pașii activității

Resurse/materiale

Timp necesar

Pasul 1 ‐ Introducere în subiect
Lectorul organizează clasa în 2‐3
grupuri pentru lucrul în echipă.
Sarcină: identificarea surselor de
ajutor pentru activitatea de creare a
valorii (de exemplu, profesori, colegi,
mentori).

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

10 min

Pasul 2 ‐ Crearea profilului
Elevilor li se cere să deseneze profilul
expertului ideal

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

30 min

Pasul 3 ‐ Identificarea resurselor
Elevilor li se cere să caute baze de
date, platforme, organizații de resurse
etc.

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane
Conexiune la Internet: vezi
LinkedIn; Universități; Camera
de Comert; Asociații de afaceri
etc.
1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

30 min

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

20 min

Pasul 4 ‐ Selectarea experților
Elevilor li se cere să verifice cel mai
bun candidat (3 opțiuni) pentru
sarcina solicitată.
Pasul 5 ‐ Evaluarea activității
Lectorul va trimite feedback echipelor

30 min

Modulul 2: Resurse

2.1 Mobilizarea resurselor – adunați și gestionați resursele necesare
Activitatea 9: Găsirea serviciilor de asistență
Pașii activității

Resurse/materiale

Timp necesar

Pasul 1 ‐ Introducere în subiect
Lectorul organizează clasa în 2‐3
grupuri pentru lucrul în echipă.
Sarcină: identificarea serviciilor de
asistență (de exemplu, consultanță
sau servicii de consultanță, asistență
de la egal la egal sau cu mentor)

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

10 min

Pasul 2 ‐ Crearea profilului
Elevilor li se cere să deseneze profilul
organizației ideale de servicii de
asistență (termeni de referință TOR)

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

30 min

Pasul 3 ‐ Identificarea resurselor
Elevilor li se cere să caute baze de
date, platforme, organizații de resurse
etc.

1 room
Tables + chairs
Flipchart + paper + pencils
Conexiune la Internet: vezi
LinkedIn; Universități; Camera
de Comert; Asociații de afaceri
1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

30 min

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie + creioane

20 min

Pasul 4 ‐ Simularea selecției
organizației de servicii de asistență
Elevilor li se solicită să încadreze TOR
cu datele din cercetările făcute la
pasul 3
Pasul 5 ‐ Evaluarea activității
Lectorul va trimite feedback echipelor

40 min

Modulul 2: Resurse

2.1 Mobilizarea resurselor – adunați și gestionați resursele necesare
Activitatea 10: Crearea de rețele a resurselor
Pașii activității

Resurse/materiale

Timp necesar

Pasul 1 ‐ Introducere în subiect
Lectorul organizează clasa în 2‐3 grupuri pentru
lucrul în echipă.
Sarcină: identificarea serviciilor de asistență (de
exemplu, consultanță sau servicii de
consultanță, asistență de la egal la egal sau cu
mentor) și organizarea unei rețele

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie +
creioane

10 min

Pasul 2 ‐ Selectați obiectivul rețelei
Elevilor li se cere să atragă scopul rețelei (de
exemplu, dezvoltarea competențelor
antreprenoriale)

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie +
creioane

30 min

Pasul 3 ‐ Stabilirea obiectivelor
Elevii sunt rugați să pregătească o listă cu 4‐5
domenii de interes / obiective principale

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie +
creioane
1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie +
creioane

30 min

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie +
creioane
1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie +
creioane

60 min

1 cameră
Mese + scaune
Flipchart + hârtie +
creioane

20 min

Pasul 4 ‐ Identificarea membrilor potențiali
Elevilor li se cere să caute bazele de date,
platformele, organizațiile de resurse etc. și să
identifice potențialii membri
Pasul 5 ‐ Selectarea membrilor
Elevii sunt rugați să pregătească o „scrisoare de
invitație și motivație”
Pasul 6 ‐ Simularea interviului
Echipele sunt invitate să joace roluri și să facă
interviuri între ele pentru a testa strategia de
atragere a noilor membri de rețea
Pasul 7 ‐ Evaluarea activității
Lectorul va trimite feedback echipelor

60 min

40 min

Modulul 2: Resurse

2.2 Motivație și perseverență – rămâneți concentrați și nu renunțați
Activitatea 1: (Cunoașterea de sine este baza Motivației)
Pașii activității
Pasul 1 – Studenții sunt
împărțiți în perechi. Ambii vor
juca rolul unui intervievator și
vor marca pe fișele de lucru
colorate în roșu numele
perechii lor, împreună cu
răspunsurile date la
întrebarea:
„Numiți 2 până la 5
caracteristici ale dvs. care
credeți că NU SUNT POTRIVITE
pentru angajamentul dvs.
antreprenorial personal”.
Studenții schimbă rolurile și
repetă sarcina.
Dacă numărul de studenți este
impar, profesorul vă va ajuta.
Pasul 2 ‐ Studenții împărțiți în
perechi ca în Pasul 1. Vor
marca pe fișele de lucru
colorate verzi numele perechii
lor împreună cu răspunsurile la
întrebarea:
„ Numiți 2 până la 5
caracteristici ale dvs. care
credeți că SUNT POTRIVITE
pentru angajamentul dvs.
antreprenorial personal”.
Studenții schimbă rolurile și
repetă sarcina.
Dacă numărul de studenți este
impar, profesorul vă va ajuta.

Resurse/materiale

Timp necesar

Fișa de lucru nr. 1

5 minute pentru fiecare
pereche de studenți

Fișa de lucru nr. 2

5 minute pentru fiecare
pereche de studenți

Pasul 3 ‐ Elevii predau atât
fișele de lucru roșii, cât și pe
cele verzi.
Profesorul rezumă
răspunsurile date și le scrie pe
o listă cu două coloane pe un
flip chart
Pasul 4 ‐ Discuții despre
rezultatele comune pe fiecare
fișă de lucru, pentru a
evidenția caracteristicile
suport
Pasul 5 ‐ Evaluare: elevii
marchează pe ambele foi de
lucru caracteristicile comune
găsite din răspunsurile date de
toată clasa, astfel încât să
poată identifica care sunt
caracteristicile personale
comune pentru răspunsurile
altor elevi și care sunt
elementele perspectivei lor
personale.

‐
‐

Fișa de lucru nr. 1 și 2
Flip Chart

5‐10 minute (în funcție de
numărul de răspunsuri oferite)

‐ Fișa de lucru nr. 1 și 2
‐ Flip Chart

20 minute

‐
‐

5 minute

Fișa de lucru nr. 1 și 2
Flip Chart

FIȘA DE LUCRU Nr. 1
Numele studentului:

Numiți 2 până la 5 caracteristici ale dumneavoastră care credeți că NU SUNT POTRIVITE pentru
angajamentul dumneavoastră antreprenorial personal

FIȘA DE LUCRU Nr. 2
Numele studentului:

Numiți 2 până la 5 caracteristici ale dumneavoastră care credeți că SUNT POTRIVITE pentru
angajamentul dumneavoastră antreprenorial personal

Modulul 2: Resurse

2.2 Motivație și perseverență – rămâneți concentrați și nu renunțați
Activitatea 2: (Cunoașterea de sine este baza Motivației)
Pașii activității
Pasul 1 ‐ Studenții vor
viziona un videoclip
motivațional
Pasul 2 ‐ Studenții sunt
rugați să identifice
caracteristicile menționate
în videoclip pe care le‐au
scris deja pe fișa de lucru
„Roșie” în timpul activității
anterioare
Pasul 3 ‐ Studenților li se
cere să identifice
caracteristicile menționate
în videoclip pe care le‐au
scris deja pe fișa de lucru
„Verde” în timpul activității
anterioare
Pasul 4 ‐ Profesorul
întreabă elevii despre
elementele commune, atât
pe fișele de lucru, cât și în
videoclip. Are loc o discuție
Pasul 5 ‐ Evaluare:
Studenții se referă la
rezultatele tuturor
similitudinilor din clasă și la
cele din videoclip.

Resurse/materiale

Timp necesar

https://www.youtube.com/watch?v=R7iN71uJcG0

11 minute

Fișa de lucru nr. 1 (folosită în activitatea nr. 4)

5 minute

Fișa de lucru nr. 2 (folosită în activitatea nr. 4)

5 minute

15 minute

Flip Chart (folosit în activitatea nr. 4)

8‐9 minute

Modulul 2: Resurse

2.2 Motivație și perseverență – rămâneți concentrați și nu renunțați
Activitatea 3: Vânătoare de comori: Lucrul la motivație prin orientare
– o formă alternativă de exercițiu
(În această activitate studenții vor lucra la abilitățile lor de cooperare pentru a
atinge un obiectiv ‐ să găsească comoara ascunsă)
Pașii activității
Pasul 1
Utilizarea busolei
Demonstrație de către profesor și
apoi exersare în clasă.
Pasul 2
Vânătoare de comori în curtea
școlii
Împărțim elevii în echipe de 3‐4
persoane și începem activitatea în
aer liber urmând instrucțiunile din
fișa de lucru 2.
Pasul 3
Înapoi la clasă
Discutăm cu elevii pașii pe care i‐au
urmat și dificultățile pe care le‐au
întâmpinat în toată procedura.

Resurse/materiale

Timp necesar

Fișa de lucru 1

20΄

Fișa de lucru 2
Echipament: o busolă pe echipă

60΄

40΄

Utilizarea busolei
1. Distribuim busolele către studenți (cât mai multe busole posibil).
2. Ținem o busolă, demonstrăm și explicăm părțile sale (imaginea 1)
3. Insistăm pe „Ținerea corectă” a busolei, așa cum se arată în imaginea 2, deoarece funcționarea corectă a
busolei este fundamentală.
4. Ținând busola corect în palmă și în fața pieptului, ne îndreptăm spre direcția în care indică acul magnetic.
Vedem acum Nordul. În același timp, ne asigurăm că acul busolei noastre arată „zero” (de exemplu, nordul),
întorcând ecranul astfel încât acul magnetic să coincidă cu nordul ecranului. Rugați‐i pe elevi să spună fraza
de cod „de la nord la nord” când termină. Aceasta înseamnă că vârful acului magnetic indică spre nordul
ecranului.
5. Cum calculăm azimutul (adică modul în care ne orientăm cu o busolă):
I.
Întoarcem săgeata busolei spre oriunde vrem să mergem.
II.
Rotim ecranul compasului manual, astfel încât N‐ul de la nord de pe ecran să coincidă cu
N‐ul acului magnetic. (Vă recomandăm ca la final studenții să spună fraza: de la nord la
nord).
III.
Citim pe ecran indicația afișată pe baza săgeții de direcție. Această măsurare în grade se
numește azimut și indică la câte grade distanță este punctul pe care îl vizăm de nord.

Text imaginea 1 – Săgeată de direcție; Indicator cu ac fixat către nord; Linii de orientare. Se mișcă odată cu discul rotativ; Acul
magnetic mobil arată întotdeauna nordul cu capătul său roșu; Disc rotativ sau ecran. Când este rotit manual prinde linii de
orientare și acul fix

Găsiți comoara ascunsă urmând comenzile de navigare din punct în punct.
Punctul 1 este poarta școlii.
Celelalte trebuie descoperite pentru a câștiga comoara ascunsă în Punctul 10!

De la

La

Azimut în grade / Distanță în pași

Punctul 1

Punctul 2

247 grade / 45 pași

Punctul 2

Punctul 3

60 grade / 32 pași

Punctul 3

Punctul 4

120 grade / 50 pași

Punctul 4

Punctul 5

45 grade / pași

Punctul 5

Punctul 6

69 grade / pași

Punctul 6

Punctul 7

87 grade / 21 pași

Punctul 7

Punctul 8

240 grade / 30 pași

Punctul 8

Punctul 9

98 grade / 25 pași

Punctul 9

Punctul 10

78 grade / 75 pași

Note pentru profesor:
I.
II.

Fiecare echipă pornește de la un „Punct 1” diferit.
Punctele indicate mai sus ar trebui să conducă la anumite zone/locuri ale curții școlii cu o construcție/ obiect
caracteristic (de exemplu, un copac). Opțional, putem proiecta un traseu care intră și iese din clădirea
școlii.
III. Pentru a face jocul mai interesant, putem îmbogăți acest joc de „Orientare” cu câteva cerințe ascunse în
diferite puncte ale traseului, de ex. pe terenul de baschet poate exista o minge și cerința poate fi să joci.
De exemplu: „băgați mingea de 2 ori în coș înainte de a continua la următoarea destinație”.
IV. Echipa care ajunge prima la Punctul 10 câștigă „comoara ascunsă”, o mică gustare sau o băutură.

Modulul 2: Resurse

2.2 Motivație și perseverență – rămâneți concentrați și nu renunțați
Activitatea 4: (ANIMAȚIE MOTIVAȚIONALĂ)
Pașii activității
Pasul 1 – Prima oră
INTRODUCERE (Scopul, cât de important
este un logo sau o animație pentru a
susține o idee de afaceri, pentru a
convinge, a atrage, a inspira viitorul
antreprenor, pentru a informa oamenii
despre ajutorul și contribuția pe care
acest proiect le poate oferi).
Pasul 2 ‐ Specificații (dimensiuni
adecvate, simple sau nu, colorate sau nu,
ușor de înțeles, care se disting)
Pasul 3 ‐ Împărțiți elevii în grupuri, dați‐le
instrucțiuni de a căuta pe internet pentru
a afla animații sau logo‐uri legate de
„motivație” și perseverență care îi pot
inspira să‐și creeze propriul logo și să‐l
continue ca temă de casă.
Pasul 4 – A doua oră
Prezentarea software‐ului de design
grafic de la un expert
Pasul 5 ‐ Implementare
Pasul 6 ‐ Prezentare proiecte ‐ Votare
pentru cel mai bun ‐ Concluzii

Resurse/materiale

Timp necesar

calculator,
proiector, internet, panou
20΄

Blender Software,
website Wix (Instrument
creare logo)

15΄

10΄

45΄
1‐2 săptămâni
(recomandat)
45΄

Modulul 2: Resurse

2.2 Motivație și perseverență – rămâneți concentrați și nu renunțați
Activitatea 5: Împărțiți lucrurile în părți ușor de înțeles
(Această activitate implică a le arăta studenților că unele lucruri, care par
imposibile sau prea confuze la început, pot fi defalcate în părți ușor de înțeles).
Pașii activității
Pasul 1
Dăm grupurilor de studenți ceasuri
stricate (care nu pot fi reparate),
aparate electrocasnice sigure (
adică nu sunt ascuțite sau
neconectate la current) sau jucării
mecanice (de exemplu, o cutie cu
surprize).
Pasul 2
Când fiecare grup are un element,
mai întâi îi rugăm să discute
despre modul în care acesta poate
funcționa: «Privește‐ți obiectul și
discută despre cum ar putea
funcționa».
Pasul 3
Apoi, îi invităm să‐și descompună
obiectul, fără alte cerințe decât că
trebuie să descopere cum
funcționează: „Acum
descompuneți obiectul și uitați‐vă
ce îl face să funcționeze. Scrieți
ceea ce recunoașteți, cum ar fi
arcuri, șuruburi, bobine,
angrenaje, baterii sau cabluri”.
Pasul 4
După ce au terminat, le cerem să
scrie toate ideile despre modul în
care piesele ar putea funcționa
împreună și să prezinte ideile lor
către clasă.

Resurse/materiale

Timp
necesar

5΄
Ceasuri, aparate sau jucării mecanice
stricate

15΄

Fișe de lucru
Cutii cu seturi de scule (inclusiv seturi de
chei allen, seturi de șurubelnițe manuale
etc.)

30΄

30΄
Fișe de lucru

Pasul 5
După ce au îndeplinit sarcina, le
explicăm studenților că tocmai au
experimentat capacitatea lor de a
descompune ceva în părți mai
inteligibile. De asemenea,
explicăm că acest tip de
experiențe le vor construi
conștientizarea competenței.
Împărțirea sarcinilor mari în sarcini
mici le va oferi încrederea pentru a
începe și rezistența de a
persevera. Și discutăm această
chestiune cu ei.
Pasul 6
Invităm grupurile să își pună noua
conștientizare în motto‐uri sau
afișe pentru sala de clasă, de
exemplu: „Prin realizarea unei
sarcini după alta, veți finaliza toată
treaba”.

15΄

Seturi de markere colorate sau similare
Hârtie de desen

30΄

Modulul 2: Resurse

2.2 Motivație și perseverență – rămâneți concentrați și nu renunțați
Activitatea 6. (Un interviu cu un antreprenor)
Pașii activității
Prima oră
Pasul 1 – Introducere (Sunt
prezentate explicații despre ce
vom face exact și ce vom
realiza printr‐un interviu)
Pasul 2 ‐ Scurte instrucțiuni
privind tehnica interviului
(Timpul disponibil, structura,
antreprenorii sugerați din
comunitatea locală, unde va
avea loc, cum va fi înregistrat,
rolul fiecărui student).
Pasul 3 ‐ Elaborați interviul ‐
Un proiect este creat de
studenți cu supravegherea și
îndrumarea profesorului
(discuții, brainstorming).
Întrebările trebuie să fie
concentrate pe motivație și
perseverență (elevii ar trebui
să gândească întrebări cu
răspuns închis și întrebări
deschise)

Resurse/materiale

Timp necesar

5΄
Panou

https://eclass.duth.gr/
https://eclass.uoa.gr/
Panou
Cameră video, Proiector

20΄

20΄
Calculator, internet

A doua oră
Pasul 4‐ Jucați în roluri ‐
Profesorul solicită studenților
voluntari să facă simularea
(verificați dacă timpul este
suficient, cât de lent, clar sau
tare trebuie puse întrebările.
Poate modifica sau îmbunătăți
o întrebare).
(Nu uitați să‐i cereți
permisiunea)
Pasul 5 ‐ Comentarii ‐ se fac
corecțiile finale și un student
rescrie forma finală a
chestionarului.
Pasul 6 ‐ Un antreprenor oferă
un interviu ‐ înregistrare video.
Pasul 7 ‐ Prezentare.
Concluzii‐Discuție (Dacă
obiectivele sunt atinse,
autoevaluarea, înțelegerea de
sine, cum îi ajută să afle dacă
au trăsăturile găsite la
antreprenorii de succes).

Video camera, audio recorder
30 ΄

15΄

30΄

45΄

ÎNTREBĂRI POTENȚIALE:
1. Cum ați avut ideea acestei afaceri?

2. A existat deja această afacere? Dacă DA: Ați făcut vreo modificare sau intenționați să o faceți
pentru a o dezvolta?

3. Care au fost motivele dumneavoastră?

4. În ultimii ani, grecii au fost influențați de criza financiară. Cât de mult v‐a afectat această
situație și afacerea dumneavoastră?

5. A existat vreo perioadă în care v‐ați gândit să renunțați din cauza diverselor probleme sau ați
rămas concentrat pe obiective?

6. Credeți că a rămâne concentrat pe obiectivele inițiale este un factor crucial pentru a continua,
chiar dacă dificultățile sunt multe?

7. De obicei există persoane (prieteni, familia noastră sau altcineva) care încearcă să ne
influențeze deciziile pozitiv sau negativ. Vi s‐a întâmplat asta? Dacă da: Cum v‐ați descurcat? Ce
acțiuni întreprindeți?

8. Pe o scară de la unu la zece, cât de importante sunt motivația și perseverența?

9. Ιntenționez să am propria afacere în curând. Care sunt trei sfaturi pe care mi le‐ați da?

Modulul 2: Resurse

2.2 Motivație și perseverență – rămâneți concentrați și nu renunțați
Activitatea 7: (rămâneți motivați și nu renunțați)
Pașii activității
Pasul 1 - Introducere
(Motivația și perseverența
sunt factori semnificativi
care pot fi găsiți în
activitatea antreprenorială)
Pasul 2 - Profesorul scrie
citatul „Nu renunțați - Stați
motivați” și cere ca elevii
voluntari să vină în fața
clasei. Între timp, profesorul
așază eșarfele pe fiecare
elev și le explică că vor
parcurge o distanță de 5 m
cu 2 cărți pe cap. De fiecare
dată când cărțile cad,
trebuie să se întoarcă la
punctul de plecare și să
încerce din nou. Când ajung
la linia de sosire câștigă un
voucher cadou. Studentul
care va aduna cele mai
multe câștigă (dulciuri sau
orice altceva). Publicul
poate să încurajeze sau să
descurajeze elevii strigând
Nu renunța! sau Renunță!.
Pasul 3 – Întrebări
Publicului (elevii răspund la
întrebările profesorului lor
despre comportamentul pe
care voluntarii l-au
dezvoltat pe parcursul
activității. El sau ea le cere,
de asemenea, să explice

Resurse/materiale

Timp necesar

5΄
https://www.econedlink.org/resources/the-entepreneur-in-you/

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-andtechnical-research-reports/entrecomp-action-get-inspiredmake-it-happen-user-guide-european-entrepreneurshipcompetence
Placă, eșarfe pentru a acoperi ochii
Un model de voucher cadou este atașat

5΄(explicați
activitatea)
5΄(pentru a
finaliza
activitatea)

dacă comportamentul lor a
influențat elevii voluntari
atunci când au fost
încurajați sau descurajați de
aceștia).
Studenților voluntari
(Profesorul le cere să
explice ce i-a determinat să
rămână concentrați pe
obiectivul lor și dacă au fost
influențați de strigătele
publicului)
Pasul 4 -Discuție (Care este
relația dintre activitatea
anterioară și fraza care este
scrisă pe tablă. Dacă ar avea
o afacere și s-ar confrunta
cu probleme financiare, ce
ar face? (ar renunța cu
ușurință, ar insista, ar fi
influențați de opiniile
prietenilor lor)
Pasul 5 - Concluzie (se dă o
definiție a motivației și
perseverenței)

Un fișier cu întrebări este atașat

15΄

10΄

Business Dictionary : Explanations in simple English (englishfor-students.com)

5΄

ÎNTREBĂRI
CĂTRE PUBLIC:
- Descrieți comportamentul elevilor voluntari în timpul activității
(au avut răbdare, perseverență, au renunțaț ușor, iritabilitate, strategie)
- Credeți că studenții voluntari au fost influențați de comportamentul tău?
(Da, Categoric, Nu, Poate)
ELEVILOR VOLUNTARI
- Ce te-a determinat să rămâi concentrat pe obiectivul tău?
(Motivație, vreau să fiu câștigător)
-Ai fost influențat de public?
(Nu, rămân mereu concentrat, uneori)
DEFINIȚIE
MOTIVAȚIE: Factorii interni și externi care stimulează dorința și energia oamenilor să fie permanent interesați
și dedicați unei sarcini, unui rol sau subiect sau să depună eforturi pentru atingerea unui obiectiv.
PERSEVERANȚĂ: A fi persistent și a depăși un set de obstacole. Obstacolele ar putea include bariere fizice („El a
perseverat prin durerea lui și a terminat cursa”), critici („În ciuda celor care au spus că nu va putea niciodată să
termine școala, deoarece nu este suficient de deștept, a muncit din greu și a perseverat și a absolvit cu onoruri.
"), sau descurajare (" Deși prima sa încercare în proiect a fost un eșec, a perseverat până a găsit o soluție mai
bună.)

VOUCHER CADOU
FELICITĂRI
NU RENUNçA
FELICITĂRI
NU RENUNçA
FELICITĂRI
NU RENUNçA
FELICITĂRI

NU RENUNçA
FELICITĂRI
NU RENUNçA

Modulul 2: Resurse

2.2 Motivație și perseverență – rămâneți concentrați și nu renunțați
Activitatea 8: Introducere: Conceptul de perseverență
Pașii activității

Resurse/materiale

Timp
necesar

Pasul 1 – videoclip

https://www.youtube.com/watch?v=GM5wTcItbuY

10΄

Pasul 2 ‐ Sunt date definiții
conceptuale ale perseve‐
renței. Studenții sunt invitați
să comenteze videoclipul
vizionat.

https://www.wordreference.com/definition/persevera
nce
https://www.lexico.com/en/definition/perseverance
1. Persistența constantă într‐un curs de acțiune,
un scop, o stare etc., în special în ciuda
dificultăților, obstacolelor sau descurajării.
2. Persistența de a face ceva în ciuda dificultății
sau întârzierii în atingerea succesului.

25΄

Pasul 3 ‐ Împărțiți elevii în
grupuri de 3‐4 persoane.
Creăm bilețele cu cuvintele
cheie, le distribuim elevilor și
le cerem să facă propoziții
scurte care descriu acte
caracterizate de perseverență.
Fiecare propoziție trebuie să
folosească cel puțin două
dintre cuvinte.

https://greek.abcthesaurus.com/browse_synonyms/sy
nonyms_for_%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%BC%CE%B
F%CE%BD%CE%B7.html

25΄

Pasul 4 – Rugăm elevii să
descrie acte (din experiența
lor personală sau intimă)
caracterizate de perseverență.

Fișa de lucru 1.
Cuvinte cheie: intoleranță, încăpățânare, dăruire,
stabilitate, obstinație, determinare, repetiție,
rezistență.

30΄

Fișa de lucru 1.
Alcătuiți trei propoziții scurte care descriu acte caracterizate prin perseverență. Fiecare propoziție
trebuie să conțină cel puțin două dintre următoarele cuvinte.

intoleranță

încăpățânare

determinare

dăruire

repetiție

stabilitate

rezistență

obstinație

Modulul 2: Resurse

2.2 Motivație și perseverență – rămâneți concentrați și nu renunțați
Activitatea 9: “Eșecul este succesul în desfășurare.” (Albert Einstein)
(În această unitate elevii vor învăța că eșecul face parte din procesul succesului, astfel încât
să nu se frustreze și să continue efortul.)
Pașii activității
Pasul 1 – Citiți o poveste sau
vizionați un videoclip despre
eșecurile celebre

Resurse/materiale
https://www.linkedin.com/pulse/20140331213426‐
461078‐the‐greatest‐failures‐of‐all‐time/
https://www.youtube.com/watch?v=hNihl8oGA7A

Timp
necesar
15΄

Pasul 2 ‐ Împărțiți elevii în
grupuri de 3‐4 persoane.
Distribuiți fișa de lucru 1 și le
cereți să urmeze
instrucțiunile.

Fișa de lucru 1
Lucruri pe care le facem și nu le controlăm

25΄

Pasul 3 – Lucrați cu
rezultatele. Ce a mers prost?
Au existat lucruri pe care le‐au
putut controla sau nu?

Fișa de lucru 2
Povestiri scurte despre eșecuri celebre

25΄

Step 4 – Discuții despre modul
în care pregătesc un pas viitor
important.

https://www.linkedin.com/pulse/20140331213426‐
461078‐the‐greatest‐failures‐of‐all‐time/
https://www.brainscape.com/blog/2014/11/8‐colossal‐
screw‐ups‐history/
https://www.lifehack.org/articles/communication/10‐
famous‐failures‐that‐will‐inspire‐you‐success.html

25΄

Fișa de lucru 1
Lucruri pe care le facem și nu le controlăm
În fiecare dintre schemele explicative de mai sus există lucruri pe care le putem controla sau nu.
Sortați‐le în tabelele de mai jos. De asemenea, puteți completa tabelele cu propriile gânduri și
propuneri.
Diagnostic
medical

Vr
em
ea
și
ano
tim
pur
ile
Ceilalți
oameni

Conștiința de
sine

Decizii,
credințe și
valori
Planuri (nu rezultate!)

Dorință, pasiune și energie
Comporta‐
mente și
acțiuni

Aptitudini
și învățare

Rău și
tragedie

Presiuni
economice

Timp și
evenimente

Reacții la exterior

DEȚIN CONTROLUL

NU DEȚIN CONTROLUL

Fișa de lucru 2
Povestiri scurte despre eșecuri celebre

Bill Gates și Paul Allen au pus bazele unei afaceri numite Traf‐O‐Data, care prelua date brute de la
contoarele de trafic și le procesa în rapoarte pentru a le vinde orașelor din Washington în scopuri de
planificare a traficului. Apoi, statul a început să ofere gratuit rapoartele către orașe, făcând modelul
de afaceri complet învechit. Cei doi însă, care nu și‐au mai finalizat studiile universitare, având un
istoric de eșecuri, nu au renunțat. În schimb, au creat Microsoft.

Când

Napoleon Bonaparte a condus cea mai puternică armată adunată vreodată în Europa
continentală să ocupe Rusia în iunie 1812, campania trebuia să dureze doar un timp scurt. Din
păcate, armatele ruse au rezistat mai mult decât era de așteptat și au sfârșit să se lupte în lunga iarnă
rusă. Cea mai mare parte a armatei lui Napoleon a fost ucisă fie de ruși, fie pur și simplu de boală și
expunerea la frig. Armata decimată nu a mai rezistat și mai târziu a fost învinsă la faimoasa bătălie de
la Waterloo. Destul de interesant, Hitler a făcut aceeași greșeală peste un secol mai târziu, când a trimis
o parte din trupele sale să invadeze Rusia fără provizii de iarnă corespunzătoare.

Cuvântul ‘Einstein’ este asociat cu inteligența și este sinonim cu geniul. Cu toate acestea, este
un fapt celebru că pionierul teoriei relativității generale, Albert Einstein însuși, nu a putut vorbi
fluent până la vârsta de nouă ani. Natura sa rebelă a dus la exmatricularea din școală și i s‐a refuzat
admiterea la Școala Politehnică din Zurich.
Eșecurile sale anterioare nu l‐au împiedicat să câștige Premiul Nobel pentru fizică în 1921. Până în
zilele noastre, cercetările sale au influențat diverse aspecte ale vieții, inclusiv cultură, religie, artă
etc.
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2. Motivație și perseverență – rămâneți concentrați și nu renunțați
Activitatea 10: Îmbunătățirea perseverenței
(În această activitate elevii vor cerceta modalități de îmbunătățire a
perseverenței lor pentru a‐și atinge obiectivele)
Pașii activității

Resurse/materiale

Pasul 1 ‐ Rugați elevii să scrie
o scurtă descriere a unei
probleme referitoare la viața
lor personală (școală, familie,
prietenie, activități sportive
etc.) cu care se confruntă în
prezent și doresc să le
depășească.

Timp
necesar
20΄

Pasul 2 ‐ Lucrul cu clasa.
Folosind Brainstorming ca
tehnică de predare,
profesorul pune problema.

Modalități, metode și strategii de îmbunătățire
a perseverenței
https://www.hashtagpositivity.com/blog/5‐
strategies‐for‐improving‐perseverance

20΄

Pasul 3 ‐ Rugați elevii să
rezolve cuvintele încrucișate.
Pasul 4 ‐ Cereți elevilor să facă
o hartă conceptuală, un plan
pentru a face față problemei
lor.
Pasul 5 ‐ Discuții despre
rezultatele muncii lor.

Fișa de lucru 1.

10΄

Fișa de lucru 2.

20΄

10΄
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STANGA‐DREAPTA
3 Nu mă tem de greșeli
4 Rămân concentrat la obiectivul meu
8 Îmi imaginez obiectivul și încerc să rezolv probleme
imaginare (2 cuvinte)

2 A face ceva în ciuda dificultății sau întârzierii în
atingerea succesului
5 Scriu rezultatul dorit de ceea ce vreau să realizez
6 Trebuie să țin cont de toate dificultățile
7 Mă gândesc în detaliu la toate aspectele
problemei

SUS‐JOS
1Procesul de a stabili ceva exact, de obicei prin calcul sau
cercetare

Cuvinte: Concentrat, Clarific, Risc, Perseverență, Determinare, Pregătire, Exersez imaginația, Analizare

Acesta este un plan, ceva care te va ajuta să‐ți organizezi gândurile și să te pregătești
pentru următorul pas. Trebuie să luați în considerare toate dificultățile individuale,
lucruri care pot fi controlate sau nu. De asemenea, este important să încercați să
împărțiți obiectivul cheie în obiective mai mici și să încercați să atingeți fiecare obiectiv
separat.
Următoarea hartă conceptuală este doar un exemplu. O puteți schimba sau crea una singur.

Modulul 6: Intrare în acțiune
Luarea inițiativei – nu ezitați
Activitatea 1: „Luarea inițiativei” este …

Introducere - Vă rugăm să introduceți conceptul de „luare a inițiativei” în conformitate cu
cadrul EntreComp. Rețineți că conceptul de bază, se bazează pe o definiție largă a
valorii. Crearea valorii poate include beneficii culturale, sociale sau economice.
Cuvintele cheie din această introducere sunt:
- „Luarea inițiativei” înseamnă a fi proactiv și a lua măsuri
- … este vorba despre inițierea proceselor care creează valoare (culturală, socială și /
sau economică)
- … este vorba de a lucra independent
- … este vorba despre asumarea responsabilității
Timp necesar aprox. 15-20 minute
Activitatea 1: Introducere: „Luarea inițiativei” este …
Resurse / materiale
Dați fiecărui elev posibilitatea de a spune
într-o propoziție sau mai puțin (adică un cuvânt):
„pentru mine, a lua inițiativa
înseamnă… ”

-

Timp necesar

Aprox. 20-30 minute
(1-2 minute/elev)

Modulul 6: Intrare în acțiune
Luarea inițiativei – nu ezitați
Activitatea 2: Descoperiți-vă abilitățile
Resurse / materiale

Timp necesar

Fișa de lucru 1

2 x 15 minute

Împărțiți elevii în perechi. Ambii elevi joacă
alternativ un rol de ascultător / receptor,
notând situația prezentată de partenerul lor
(pe scurt) care joacă rolul de narator.
Sarcină:
‐ Lăsați elevii să descrie partenerului lor o
situație de zi cu zi în care cineva a luat
inițiativa
‐ Lăsați elevii să spună care cred că a fost
motivația persoanei respective de a lua
inițiativa
‐ Permiteți-le elevilor să descrie valoarea
creată în acea situație, respectiv valoarea
așteptată

FIȘA DE LUCRU Nr. 1 (ascultător/receptor)

Vă rugăm să descrieți o situație de zi cu zi în care cineva „a luat inițiativa”.

Care credeți că a fost motivația acelei persoane de a lua inițiativa?

Vă rugăm să descrieți valoarea creată în acea situație, respectiv valoarea așteptată.

Modulul 6: Intrare în acțiune
Luarea inițiativei – nu ezitați
Activitatea 3: Explorați-vă oportunițățile
Resurse / materiale

Timp necesar

Fișa de lucru 2

2 x 15 minute

Procedura activității 3 este similară
activității 2 având însă o sarcină diferită.
Împărțiți elevii în perechi. Ambii elevi joacă
alternativ un rol de ascultător, notând
situația prezentată de partenerul lor, care
joacă rolul de narator.
Sarcină:
‐ Lăsați elevii să descrie partenerului lor o
situație de zi cu zi în care cineva a luat
inițiativa
‐ Lăsați elevii să spună care cred că a fost
motivația persoanei respective de a lua
inițiativa
‐ Permiteți-le elevilor să descrie valoarea
creată în acea situație, respectiv valoarea
așteptată

FIȘA DE LUCRU Nr. 3
1. Vă rugăm să menționați 2 sau 3 caracteristici ale personalității dumneavoastră care
considerați că vă ajută pentru „a lua măsuri”.
2. Vă rugăm să menționați 2 sau 3 caracteristici ale personalității dumneavoastră care
considerați că NU vă ajută pentru „a lua măsuri”.

1.

2.

Modulul 6: Intrare în acțiune
Luarea inițiativei – nu ezitați

Activitatea 4: Reflectarea și colectarea rezultatelor din activitățile 2 și 3

Resurse / materiale

Timp necesar

Tablă / Flip Chart

Aprox. 30 minutes

Împreună în clasă
Întrebări principale:
- Cum diferă observațiile din activitatea 2
de inițiativele proprii descrise în
activitatea 3?
- Care credeți că sunt motivele
diferențelor pe care le-ați determinat?

Modulul 6: Intrare în acțiune
Luarea inițiativei – nu ezitați

Activitatea 5: Aflați despre punctele voastre forte

Resurse / materiale

Timp necesar

Fișa de lucru nr. 3

2 x 10 minute fiecare

Elev care lucrează individual

-

Lăsați elevii să menționeze
și să descrie (în câteva
propoziții) unele dintre
caracteristicile lor personale
care îi ajută să ia măsuri (și
altele care nu îi ajută)

WORK SHEET No 3

Vă rugăm să menționați 2 sau 3 caracteristici ale personalității dumneavoastră care
considerați că vă ajută pentru „a lua inițiativa”.

Vă rugăm să menționați 2 sau 3 caracteristici ale personalității dumneavoastră care
considerați că NU vă ajută pentru „a lua inițiativa”.

Modulul 6: Intrare în acțiune
Luarea inițiativei – nu ezitați

Activitatea 6: Cunoașteți-vă punctele slabe

Resurse / materiale

Timp necesar

Fișa de lucru nr. 4

2 x 15 minute fiecare

Elev care lucrează individual
-

Lăsați elevii să descrie o
situație în care cineva i-a
motivat să ia măsuri

-

Lăsați elevii să descrie o
situație în care ei înșiși au
motivat pe cineva să ia
măsuri

FIȘA DE LUCRU Nr. 4
Vă rugăm să descrieți o situație în care cineva v-a motivat să luați măsuri:

Vă rugăm să descrieți o situație în care i-ați motivat pe ceilalți să ia măsuri:

Modulul 6: Intrare în acțiune
Luarea inițiativei – nu ezitați

Activitatea 7: Procesarea și reflectarea în comun

Reflectarea și colectarea
rezultatelor: Putem deduce
caracteristici personale care mai
degrabă
1) Ne ajută pentru a lua inițiativa
2) Și ce caracteristici personale ne
împiedică în luarea inițiativei?

Resurse / materiale

Timp necesar

Flip Chart

20-30 minute

Modulul 6: Intrare în acțiune
Luarea inițiativei – nu ezitați

Activitatea 8: Depășirea obstacolelor

Resurse/materiale

Timp necesar

Fișa de lucru nr. 5

10 minute fiecare

Lucru individual pentru elevi:
Rugați elevii să prezinte o idee cu care
iau inițiativa, pentru a lua măsuri
pentru a crea valoare. Invită-i să își
scrie ideea.
Elevii sunt informați că ar trebui să îi
convingă pe ceilalți de această idee
după această activitate.
Sarcina: Fiecare elev prezintă o idee
despre cum să ia inițiativa, să ia
măsuri, să creeze valoare.

FIȘA DE LUCRU Nr. 5

Aveți o idee să luați
inițiativa, să luați
măsuri pentru a crea
valoare? Vă rugăm să
scrieți în câteva
propoziții. Credeți că
ideea voastră este prea
simplă? Probabil că
este greșit acest fel de
gândire; cele mai simple
idei sunt adesea cele
mai bune.
Vă rugăm să fiți
pregătiți să-i convingi

Modulul 6: Intrare în acțiune

Luarea inițiativei – nu ezitați

Activitatea 9: Inițierea suporterilor

Resurse / materiale

Timp necesar

Împărțiți elevii în grupuri de câte 3 - 6
Elevii care vin cu ideea au șansa de a
discuta cu semenii lor de grup,
încearcă să-i convingă să li se alăture,
să le susțină ideea, să construiască un
proiect, să creeze valoare.

-

5-10 minute pentru
fiecare elev

Modulul 6: Intrare în acțiune
Luarea inițiativei – nu ezitați

Activitatea 10: Reflectarea și colectarea rezultatelor din activitățile 8 și 9

Resurse / materiale

Timp necesar

Împreună în clasă
Întrebări principale:

Tablă / Flip Chart

Aprox. 30 minute

- Ce idei au avut un succes deosebit în
convingerea altora?
- Există o anumită strategie care este
deosebit de reușită pentru a-i convinge
pe ceilalți?

Modulul 3: Intrare în acțiune

Reflectați – Învățați din succese și eșecuri
Activitatea 1: Alegerile mele
Pașii activității
Pasul 1 ‐ Aceasta este o
activitate individuală; prin
urmare, participanților li se
va cere să finalizeze primul
pas al acestei activități în
mod independent.

Resurse
Nu sunt necesare

Timp necesar
2 min

Pasul 2 ‐ Cereți
participanților să reflecte
asupra vieții lor până la
această dată și să scrie cele
mai importante 5
momente ale vieții lor până
acum, cum ar fi succesele
profesionale, realizările
personale și/sau aventurile
din viață.

Pixuri și hârtii pentru participanți

15 min

Pasul 3 ‐ Introduceți ciclul
de reflecție al lui Gibb
pentru studenții dumnea‐
voastră și cereți‐le să‐și
examineze experiențele
prin etapele acestui
model.

Ciclul de reflecție al lui Gibb și ghidurile
tipărite:
https://www.ed.ac.uk/reflection/reflectors‐
toolkit/reflecting‐on‐experience/gibbs‐
reflective‐cycle

20 min

Pasul 4‐ Reflecția și discuția
în grup

Nu sunt necesare

15 min

Modulul 3: Intrare în acțiune

Reflectați – Învățați din succese și eșecuri
Activitatea 2: Călătoria eșecului
Pașii activității

Resurse

Timp necesar

Pasul 1 ‐ Prezentați participanțiilor următorul
videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=zLYECIjmnQs

Ecran de
proiecție

3‐4 min

Pasul 2 ‐ Discutați videoclipul cu participanții și subliniați
importanța eșecului în realizarea acestora.

Nu sunt necesare

20 min

Pasul 3 ‐ Pregătiți o foaie cu următoarele întrebări și
distribuiți‐o participanților pentru a începe călătoria lor ‐
pentru reflecție personală:

O foaie cu
întrebările
propuse.

10 min

•

Ce pot face pentru a transforma pierderea în ceva nu atât
de greu de înghițit?
•

Ce este un simplu obicei pe care pot începe să‐l fac pentru
a mă scoate din zona mea de confort?
•

Cum pot să‐mi recunosc câștigurile, oricât de mici sunt?

•

Care este un lucru simplu pe care nu am reușit să îl fac și
pe care îl pot transforma într‐o lecție?
•

Ce pot face pentru a transforma această pierdere într‐un
câștig?
•

Cine mă poate ridica când mă simt deprimat după o
pierdere?
•

Unde și ce este un mediu sigur pentru mine în care să am
eșecuri?
•

Ce abilitate vreau să învăț atât de tare încât accept să nu
reușesc de câteva ori înainte să știu bine?
•

Cum pot descompune această abilitate pentru a avea
șanse mai mari de reușită?

Modulul 3: Intrare în acțiune

Reflectați – Învățați din succese și eșecuri
Activitatea 3: Schimbarea eșecului în ceva pozitiv
Pașii activității

Resurse

Timp necesar

Pasul 1 ‐ Cereți participanților să definească eșecul și să
caute mai multe răspunsuri.

Nu sunt necesare

5‐10 min

Pasul 2 ‐ Instruiți participanții să plieze o foaie de hârtie pe
jumătate vertical, creând două coloane (poate doriți să
demonstrați acest lucru). În partea de sus a coloanei din
stânga, cereți‐le să scrie cuvântul EȘECURI. Mai jos, solicitați
participanților să scrie o listă cu eșecurile lor. Spuneți‐le că
nimeni altcineva nu le va vedea eșecurile, iar această parte a
exercițiului nu va fi împărtășită. Rugați‐i să numeroteze
fiecare eșec.
Pasul 3 ‐ În partea de sus a coloanei din partea dreaptă,
cereți‐le să scrie cuvântul ÎNȚELEPCIUNE. În acea coloană,
cereți‐le să scrie orice înțelepciune valoroasă pe care au
învățat‐o din fiecare dintre eșecurile lor. Dați un exemplu
precum: „Înțelepciunea # 1: am învățat că nu trebuie să
aștept niciodată ca altcineva să mă facă fericit.” Spuneți‐le
că pot avea mai multe „înțelepciuni” pentru fiecare eșec.

Pixuri și hârtii
pentru
participanți

5 ‐10 min

Nu sunt necesare

5‐10 min

Pasul 4 ‐ Discutați cum eșecurile ne‐au determinat să
dobândim înțelepciune și le prezentăm următorul
videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=J2QqvItdejQ
Pasul 5‐ În cele din urmă, instruiți‐i pe elevi să‐și rupă hârtiile
în jumătate de‐a lungul zonei pliate. Astfel vor rămâne cu
eșecurile lor într‐o mână și înțelepciunile în cealaltă. Rugați‐i
să aleagă dintre următoarele patru opțiuni:
1. Păstrați eșecurile și înțelepciunile.
2. Aruncați eșecurile și păstrați înțelepciunile.
3. Aruncați înțelepciunile și păstrați eșecurile.
4. Aruncați atât eșecurile, cât și înțelepciunile.

Nu sunt necesare

10 min

Nu sunt necesare

5‐10 min

După ce participanții au ales, întrebați câțiva voluntari care
este alegerea lor și discutați cu grupul.

Modulul 3: Intrare în acțiune

Învățați să învățați – Învățați din succese și eșecuri
Activitatea 4: Manque' (Vis neîmplinit)
Pașii activității

Resurse

Timp necesar

Pasul 1 ‐ Împărțiți participanții
în grupuri mici (4‐5 participanți
pe grup).

Nu sunt necesare

5 min

Pasul 2 ‐ Cereți unui voluntar
să scrie un vis și motivul
pentru care nu îl poate
realiza în acest moment. Apoi
cereți‐le să transmită hârtia
celorlalte persoane ale
grupului și cereți‐le să ofere o
soluție pentru problemă: cine,
unde și cum ar putea fi
rezolvată. Jocul se încheie
când foaia revine la
„proprietar”.

Pixuri și hârtii pentru
participanți

15‐20 min

Pasul 3 ‐ Explicați grupului că
scopul acestei activități a fost
să arate că:

Nu sunt necesare

15‐20 min

• Puteți găsi

întotdeauna o soluție;
• Implicarea altor
persoane poate oferi o
percepție diferită asupra
problemei.

Modulul 3: Intrare în acțiune

Învățați să învățați – Învățați din succese și eșecuri
Activitatea 5: Puzzle
Pașii activității

Resurse

Timp necesar

Pregătire: Împărțiți puzzle‐ul și
așezați o cantitate egală de
bucăți în pungi le fiecărei
echipe.

Puzzle (nu unul complex) și
pungi mici

Pregătiți această activitate
înainte de curs.

Pasul 1: Împărțiți participanții
în grupuri mai mici și oferiți
fiecărei echipe o pungă.
Instruiți‐i să asambleze puzzle‐
ul cât mai repede
posibil. Încercați să vă asigurați
că piesele de puzzle ale
fiecărei echipe par a fi un
întreg puzzle.

Pungi mici cu piese de puzzle

20‐30 min

Pasul 2: Oferiți suficient timp
pentru ca echipele să lucreze
la puzzle‐uri. Echipele vor
presupune că concurează între
ele, însă există un singur
puzzle, iar piesele s‐au împărțit
între cele două
echipe. Discutați punctul cheie
al exercițiului, care este ca
echipele să identifice
problema și să o rezolve,
discutând‐o între ele și lucrând
împreună.

Nu sunt necesare

15‐20 minute

Modulul 3: Intrare în acțiune

Învățați să învățați – Învățați din succese și eșecuri
Activitatea 6: Găsește bila
Pașii activității
Pasul 1 ‐ Cereți 3 voluntari și
informați‐i că vor fi chemați
înapoi pe rând pentru a căuta
o bilă de hârtie ascunsă.
Pasul 2 ‐ Sfătuiți restul
grupului să furnizeze:
a.
Feedback tăcut pentru
voluntarul 1 ‐ rămâneți
tăcut și nemișcat
b.
Feedback negativ
pentru voluntarul 2 ‐ nu
răspundeți la nicio
solicitare, arătați
nemulțumire la
comentariile lor etc.
c.
Feedback pozitiv
pentru voluntarul 3 ‐
comentarii pozitive și
încurajare.
Pasul 3‐ Reflecția grupului ‐
întrebați voluntarii:
‐ Cum te‐ai simțit în timp ce
căutai mingea?
‐ Cum ți‐a afectat performanța
feedback‐ul pe care l‐ai
primit?
‐ Ce ai simțit / ce părere ai
despre cealaltă persoană
care dă feedback?
Explicați grupului că obiectivul
acestei activități a fost de a
experimenta diferitele stiluri
de feedback și de a înțelege
modul în care acesta ar putea
afecta receptorul.

Resurse

Timp necesar

O bilă de hârtie

10 min

Sală de clasă

15‐20 min

10‐15 min

Modulul 3: Intrare în acțiune

Învățare prin experiență ‐ Învățați din succese și eșecuri
Activitatea 7: Momentul prezentării
Pașii activității

Resurse

Timp necesar

Pasul 1 ‐ Împărțiți
participanții în echipe și rugați‐
i să pregătească o mică
prezentare (maxim 10 minute)
pe un subiect ales.

Laptopuri, PC‐uri

20‐30 min

Pasul 2 ‐ La sfârșit, solicitați
fiecărei echipe să ofere
feedback despre celelalte
prezentări și să discute despre
el ca grup.
Întrebări pentru discuții:
‐ Cum a fost să oferi
feedback?
‐ Cum a fost să auzi feedback
de la cineva?
‐ Cum ai putea folosi acest
feedback pentru prezentările
viitoare?

Proiector / TV

15‐20 min

Pasul 3 ‐ După ce au primit
feedback, cereți echipelor să
facă o listă cu modul în care ar
putea utiliza feedback‐ul
pentru a îmbunătăți
prezentările viitoare.
Scopul acestei activități este ca
participanții să poată filtra
feedback‐ul oferit și să
identifice ceea ce au învățat
prin aceasta.

Modulul 3: Intrare în acțiune

Învățare prin experiență ‐ Învățați din succese și eșecuri
Activitatea 8: Angajatul cu performanțe reduse
Pașii activității
Pasul 1 ‐ Prezentați grupulului
scenariul conform căruia un
angajat nu a livrat un proiect la
timp și a ratat câteva
termene. Discutați cu grupul cum
ar aborda această situație și cum
ar rezolva problema.
Pasul 2‐ Împărțiți grupul în echipe
și instruiți‐i să scrie un scurt plan
de acțiune cu privire la modul în
care ar trata situația.
Pasul 3 ‐ După discuție, explicați
grupului că răspunsul managerului
a fost următorul:
„Proiectul nu a fost livrat la
timp; ai idee de ce? După cum știi,
încercăm să organizăm totul
pentru noul site web, așa că dacă
întârzii un proiect, acesta
încetinește restul echipei.
Pentru următorul proiect, asigură‐
te că ai mai mult timp și resurse
pentru a termina așa cum a fost
planificat. Mergând înainte, poate
îți poți programa munca în avans
pentru a te asigura că nu ești
supraîncărcat spre sfârșit.”
Discutați feedback‐ul acesta și
feedback‐ul oferit de manager cu
grupul: A fost constructiv? Acest
lucru va ajuta angajatul în
viitor? Angajatul poate crea
valoare din asta?

Resurse

Timp necesar

Nu sunt necesare

15‐20 min

Pixuri și hârtii pentru
participanți

15‐20 min

15‐20 min

Modulul 3: Intrare în acțiune

Învățare prin experiență ‐ Învățați din succese și eșecuri
Activitatea 9: Mintea antreprenorială
Pașii activității
Pasul 1 ‐ Pregătiți un studiu de caz pentru a fi
împărtășit studenților folosind călătoria lui
Steve Jobs
( https://scottamyx.com/2017/10/10/30/story‐
strive‐steve‐jobs‐success/ ), dar asigurați‐vă că
schimbați numele, astfel încât elevul să nu știe
că aceasta este povestea lui Steve Jobs.
Pasul 2 – Împărțiți participanții în grupuri de 3
sau 4 și împărtășiți studiul de caz pregătit.
Pasul 3‐ Rugați participanții să analizeze
călătoria acestui antreprenor: cum a făcut‐o el,
factorii cheie pentru succes, ați fi făcut‐o
diferit, ați fi putut face aceeași călătorie, ați
întâlnit situații similar? dacă da, ce ați făcut?
Pasul 4 ‐ Sesiunea de feedback ‐ Explicați‐le
participanților că aceasta este călătoria lui
Steve Jobs, fondatorul Apple și Pixer, și
arată cum eșecurile deschid noi oportunități și
cum pot transforma eșecurile în povești de
succes. Ideea este ca studenții să vadă
întreprinderea ca fiind tangibilă, în fiecare zi
(chiar familiară), ca o serie de pași minori și
riscuri la scară mică și ca fiind vorba de
încercări, pentru a vedea ce se întâmplă.

Resurse

Timp necesar

Pix și hârtie

30 min

Studiu de caz pregătit

10‐15 min
20 min

20 min

Modulul 3: Intrare în acțiune

Învățare prin experiență ‐ Învățați din succese și eșecuri
Activitatea 10: Labirintul antreprenorial
Pașii activității
Pasul 1 ‐ Împărțiți fișa de
activitate oferită mai jos
elevilor și explicați‐le că
obiectivul este să încerce să
rezolve labirintul și dacă
greșesc să încerce din nou.

Pasul 2 ‐ Discuție de grup ‐
Explicați‐le studenților
că greșelile care apar sunt de
fapt oportunități de învățare
normale și valoroase dacă le
îmbrățișăm. Această activitate
de labirint oferă studenților o
oportunitate de a se întinde,
de a reflecta și de a învăța în
timpul unei sarcini
provocatoare.

Resurse
Fișă de activități, pixuri

Timp necesar
15‐20 min

15 min

Instrucțiuni: încercați să rezolvați labirintul de mai jos ‐ dacă faceți o greșeală încercați din
nou și din nou!

