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Cuvânt înainte
GreenIMPACT - educație pentru viitorul
satului românesc
Ne place să ne lăudăm cu frumuseţea spaţiului rural
românesc, dar uităm de multe ori că satele din zonele cele
mai atractive pentru turiști, cele cu parcuri naturale
protejate și cu patrimoniu valoros, se depopulează pentru
că localnicii nu mai pot practica activităţi economice
tradiţionale și nu sunt nici pregătiţi să le înlocuiască. Din
nefericire, abilităţile care i-au servit pe ei și pe părinţii lor
în trecut, nu le vor mai servi în viitor.
Copiii din astfel de sate sunt învăţaţi și încurajaţi să
părăsească satul pentru o viaţa mai bună. În același timp,
școala nu îi pregătește nici pentru realitatea satului lor,
nici a orașului în care ar ajunge, eventual.

Un exemplu de ce înseamnă lentila cu care te uiţi la
ceea ce este înjurul tău: într-un sat de lângă Mediaș, o
familie de olandezi gestionează un camping, dar nu
din cele pe care le știm din Europa, ci un camping în
curtea casei ţărănești. Își încurajează turiștii să stea
mai multe zile în zonă, să vadă din minunăţiile
spaţiului rural, printre care și “vacile inteligente”.
Această prezentare atractivă este pentru vacile
obișnuite, ale sătenilor, care sunt duse de ciurdar în
fiecare dimineaţă la păscut, iar care seara, la
întoarcere, își găsesc fiecare de acasă. Ceea ce pare
banal, de la sine înţeles, poate fi interpretat, ambalat,
‘marcketat’ și readus în piaţă, cu o altă valoare.

Pentru că ne dorim ca tinerii să cunoască, să aprecieze și să valorifice mai bine patrimoniul natural și cultural
al locurilor în care s-au născut, pentru că ne dorim ca
tinerii, în general, să rămână sau să se întoarcă acasă și să
contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităţii lor,
pentru că știm că cele mai bune lucruri se întâmplă atunci
când oamenii lucrează împreună și pentru că ecoturismul
poate schimba soarta unei comunităţi - pentru toate
aceste motive am lansat în anul 2015, GreenIMPACT, o
reţea de cluburi pentru tineri, deschise în localităţi cu
potenţial ecoturistic.

Proiectul GreenIMPACT, unic în România, oferă
tinerilor o oportunitate de creștere, la ei în sat. Copiii din
aceste localităţi au nevoie în primul rând să creadă în ei, în
satul lor, în șansele lor în viaţă. Au nevoie să înţeleagă
valoarea lor, specificitatea lor, să nu se compare și să aspire
la viaţa celuilalt. E foarte greu să faci asta când societatea
te măsoară după rezultate la evaluarea naţională și la
bacalaureat. Și aici e rolul nostru, al celor care credem în
viitorul spaţiului rural, să le redăm această încredere, să le
schimbăm lentilele cu care se uită la ei înșiși. Au nevoie să
înţeleagă că îi apreciem cu adevărat și avem nevoie de ceea
ce au ei acolo, la ţară. Și că resursele lor sunt valoroase și își
pot construi cu ele un viitor pentru ei și, mai departe,
pentru copiii lor.

GreenIMPACT este un program educaţional alternativ iniţiat de Fundaţia Noi Orizonturi, un fel de școală în care
copiii și tinerii își dezvoltă competenţe necesare fie ca angajat, fie ca antreprenor într-un mediu economic care susţine
afacerile în turism, prietenoase cu mediul, și îi pregătește pentru un trai demn în satul lor. Abilităţi precum creativitate,
soluţionarea de probleme, comunicare sunt esenţiale pentru redresarea economică a satului românesc, iar programul
GreenIMPACT le oferă copiilor contextul de regăsire a motivaţiei pentru a le învăţat și dezvolta.
De altfel, de 18 ani Fundaţia Noi Orizonturi oferă educatorilor instrumente prin care pot împuternici tinerii să
conducă și să producă schimbări pozitive în comunităţile lor. Fundaţia lucrează cu cadre didactice, directori de școli și
voluntari să transforme educaţia din România și susţine organizaţii din alte 24 de ţări să ofere programe de dezvoltare a
competenţelor și a caracterului. Mai multe detalii regăsiţi pe www.noi-orizonturi.ro.

Cum se derulează programul?
Învăţarea se face în așa numitele cluburi GreenIMPACT, în grupe de câte 15-20 de tineri, care participă săptamânal la
ateliere de lucru de 2-3 ore, conduse de 2-3 coordonatori/lideri de club. Principiile de învăţare și dezvoltare folosite de
cluburile GreenIMPACT sunt:
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Cuvânt înainte

Conectarea învăţării la experienţe reale: elevii
învaţă mai bine atunci când sunt ghidaţi în jocuri,
activităţi, proiecte. Coordonatorii tinerilor (profesori,
bibliotecari, părinţi) sunt formaţi și îndrumaţi pentru a
utiliza pedagogii de învăţare experienţiale, cu accent pe
învăţarea prin serviciu în folosul comunităţii, ajutând
elevii să dobândească abilităţi și atitudini de apreciere a
ceea ce au în comunitate.
Conectarea învăţării la comunitate: elevii învaţă mai
bine atunci când familia și comunitatea îi sprijină și le
oferă experienţe reale pentru învăţare. Am provocat și
încurajat liderii de cluburi și copiii să dezvolte parteneriate eficiente cu părinţii, bunicii și cu alţi actori din comunitate (primar, muzeograf, organizator de evenimente
pentru turiști, proprietari de pensiuni) pentru a sprijini
procesul de învăţare, astfel încât elevii să poată realiza mai
mult, să manifeste atitudini și comportamente pozitive și
să fie utili în comunitatea lor.
Conectarea copiilor la relaţii sigure: elevii învaţă mai
bine și sunt dispuși să exploreze lucruri noi, să iasă din

zona lor de confort atunci când știu că sunt susţinuţi și
apreciaţi în eforturile lor, că nu sunt pedepsiţi pentru
greșeli ci îndrumaţi să înveţe din ele. Participarea la
activitatea clubului GreenIMPACT este voluntară, nu
există catalog, iar proiectele sunt considerate laboratoare
de învăţare. Elevii sunt încurajaţi să vină cu idei, să ia
decizii, să le pună în practică și să vadă și analizeze rezultatele/consecinţele. Rolul coordonatorilor/liderilor este de a
le a oferi plasa de siguranţă și susţinerea necesară pentru
a explora lumea și pe ei înșiși.
Tinerii învaţă astfel să recunoască patrimoniul
natural și cultural al zonei, să folosească practici de
conservare/protejare a acestora, să înţeleagă principiile
unor activităţi economice cu impact minim asupra mediului, să foloseasca creativ și sustenabil resursele din
comunitate, să iniţieze proiecte de valorificare a patrimoniului natural și cultural cu impact minim asupra lor, să își
dezvolte simţul antreprenorial. Dar, nu numai că tinerii
învaţă și se dezvoltă pe ei, dar și contribuie direct la
îmbunătăţirea comunităţii lor.

Chiar funcționează?
În primii doi ani ai proiectului, peste 700 de copii și tineri (10-20 ani) au învăţat, cu ajutorul proiectelor de serviciu în
folosul comunităţii, cum să planifice și să realizeze aproape 100 de proiecte de îmbunătăţire/ dezvoltare a comunităţilor
lor.
Vă lasăm mărturiile, în oglindă – a unui lider de club și a unui elev dintr-un club GreenIMPACT.

Cinci-șase dintre copii sunt capabili orcând să conducă un străin și să spună ce e valoros aici.
Mie asta mi se pare cel mai important.
E clar că ceva s-a pus acolo pe sufletul lor.
Sunt sigură că lor niciodată nu o să le mai fie rușine să
spună de unde sunt. Pentru că și dacă se găsește unul
mai puţin educat să le facă observaţie că sunt de la ţară
pot să spună - da, dar găsești ce mai veche casă de Valea
Hârtibaciului, găsești mâncare de nu știu care; găsești
nu știu ce biserică care s-a păstrat numai aici.
Sunt convinsă că știu să-și scoată în evidenţă valorile.
Până la GreenIMPACT treceau și ei pe lângă toate
acestea ca pe lângă stâlp. Dar acum le privesc cu
respect.

Cristina Simion, director, 41 de ani
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Înainte de GreenIMPACT nu știam nici măcar care e cea
mai veche casă din sat. Treceam în fiecare dimineaţă
când veneam la școală pe lângă ea și nu știam. Ne-a
ajutat foarte mult acest proiect să învăţăm mai multe
despre satul nostru și să fim mândrii cu el.
Eu pot să spun că am evoluat. De la să nu mă intereseze
nimic despre satul meu și să veau să scap odată, să mă
duc, acum n-aș mai pleca. Îmi place foarte mult aici.
Este important să te mândrești cu locul de unde vii. La
mine la liceu unora nu le place să zică că-s de la ţară... .
Nu trebuie să fie o rușine. Am început să le povestesc
colegilor mei despre proiect și erau foarte uimiţi - “Wow,
ce fain! Vrem și noi să ne implicăm!”. Le părea rău că ei
nu au avut această experienţă. Unii dintre colegii mei au
magneţi de-ai noștri pe frigider.

Miruna Muntean, membru club, 17 ani
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Introducere în GreenIMPACT
Contextul GreenIMPACT

Despre cluburile GreenIMPACT
Fundaţia Noi Orizonturi (FNO) este o organizatie dedicată de peste 18 ani educaţiei pentru transformare. Cel mai
cunoscut program al FNO este IMPACT - cluburi de iniţiativă pentru comunitate, în care copii și tineri, ghidaţi de adulţi
coordonatori, învaţă prin jocuri, povești educative și realizarea de proiecte de serviciu în folosul comunităţii.
În cluburile IMPACT, tinerii participă la activităţi educative săptămânale, explorează împreună cu ceilalţi realitatea,
participă la luarea deciziilor și stabilirea scopurilor comune, contribuie la atingerea rezultatelor comune, se confruntă cu
provocări și conflicte, analizează și învaţă alături de grup ce poate fi îmbunătătăţit. În cluburi IMPACT aceștia învaţă
practic, participând la activităţi de educaţie experienţială. Atenţia lor este concentrată pe lucruri pozitive, învaţă și se
dezvoltă pe sine păstrând în același timp distracţia și socializarea atât de importante pentru vârsta adolescenţei. Ajutând
pe cei din jurul lor, mai vulnerabili, tinerii se dezvoltă pe sine.
Participarea la IMPACT înseamnă învăţare prin experienţă și învăţare prin colaborare și cooperare. Câteva aspecte
sunt cheie modelului educaţional IMPACT și nu putem vorbi despre model educaţional IMPACT dacă nu avem o combinaţie a tuturor acestora:
○ Întâlnirile/activităţile săptămânale. Înseamnă o succesiune de activitităţi de învăţare, dar și construirea apartenenţei la grupul de învăţare și aplicarea unor valori: ex: responsabilitate (îmi asum lucruri în grup și dezvoltarea grupului/proiectului depinde și de mine), solidaritate (suntem împreună, îmi ajut grupul/colegii să înveţe), încredere (că am un
rol în grup și că ceilalţi și-l vor asuma și ei pe al lor).
○ Ciclul de învăţare, bazat pe experienţă. Pentru un real proces de învăţare, tânărul este provocat să iasă din zona
lui de confort. Pentru a reuși acest lucru, IMPACT folosește experienţe cât mai reale, cât mai autentice și puternice care îl
provoacă să aibă aha-uri/revelaţii și pe care le poate transfera apoi în viaţa lui (familie, școală, comunitate). Din acest
motiv, printr-o abordare graduală, de la poveste, la exerciţiu și apoi la proiect în folosul comunităţii, tinerii au ocazia să se
cunoască și să se dezvolte. În ciclul de învăţare, este important ca tânărul să treacă prin toate etapele învăţarii: de la aplicare, la reflecţie și transfer.
○ Proiectele în folosul comunităţii. Proiectele în folosul comunităţii sunt elementul central al învăţării. Este important ca proiectele în folosul comunităţii să fie cât mai provocatoare și tot mai complexe în timp, să nu fie considerate o
joacă, ci - așa ca în viaţă - să ofere senzaţii puternice, autentice, tinerilor. Proiecte mai bune = tineri mai motivaţi = comunitate dispusă să investească în club = sustenabilitate. Liderii vor crește nivelul de provocare pentru tineri. Toate activităţile
de club sunt gândinte în asa fel încat liderul să poata oferi tinerilor competenţele și încrederea necesare pentru a face
acest proiecte în folosul comunităţii.
○ Colaborarea și cooperarea în învăţare. În cluburile IMPACT, tinerii nu lucrează individual, ci sunt stimulaţi să
lucreze împreună cu colegii de club pentru a rezolva sarcini. Tinerii se alătură unui club IMPACT, participă la activităţi
săptămânale, se distrează, explorează împreună cu ceilalţi realitatea, participă la luarea deciziilor și stabilirea scopurilor
comune, contribuie la atingerea rezultatelor comune, se confruntă cu provocări și conflicte, analizează și învaţă alături de
grup ce poate fi îmbunătăţit. Tânărul nu intră în competiţie cu ceilalţi, ci merge în ritmul său de învăţare (aha-urile sunt
ale lui, nu în comparaţie sau competiţie cu colegii săi).
○ Perioada de activare. Dezvoltarea tânărului se face gradual, atât prin expuneri repetate la activităţi experienţiale,
cât și prin facilitarea reflecţiei și transferului. Recomandam ca un tânar să participe cel puţin 2 ani în IMPACT pentru ca
în perioada aceasta să participe progresiv la activităţi din ce în ce mai complexe care consolidează valori și abilităţi de
viaţă și competenţe civice.
GreenIMPACT este o variantă adaptată a programului educaţional IMPACT pentru tinerii din zonele cu potenţial
ecoturistic. În cluburile GreenIMPACT, tinerii își dezvoltă competenţe necesare fie ca angajaţi responsabili, fie ca
antreprenori creativi în activităţi destinate turismului, prietenoase cu mediul: învaţă despre patrimoniul natural și
cultural al zonei, să contribuie la conservarea/ protejarea/valorificarea lui, să înţeleagă principiile unor activităţi economice cu impact minim asupra mediului, să folosească creativ și sustenabil resursele din comunitate, să își dezvolte simţul
antreprenorial.
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Introducere

Temele de învățare specifice GreenIMPACT (Obiective Educaționale)
Copiii și tinerii își dezvolta cunoștinţe, abilităţi și valori (competenţe) necesare pentru a planifica și implementa un
proiect în domeniul ecoturismului. Acestea vor include “competenţe cheie”, inerente realizării de proiecte de învăţare prin
serviciul în folosul comunităţii (management de proiect, comunicare, inteligenţă socio-emoţională), dar și competenţe
specifice ale proiectului de ecoturism ales.
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Ce își dezvoltă un tânăr într-un club GreenIMPACT?

Introducere

De asemenea, specificul proiectului ales vă va îndruma spre anumite teme de învăţare personalizate localităţii și
specificului acesteia, ca de exemplu: cunoașterea elementelor de arhitectură medievală, recunoașterea speciilor de plante
sau animale considerate protejate, etc.

Despre proiectul de service learning
Proiectul de învăţare prin service learning sau serviciul în folosul comunităţii este o abordare educaţională care
îmbină voluntariatul în comunitate cu instrucţia și reflecţia, dezvoltând competenţele civice ale copiilor și tinerilor și
întărind comunitatea. Prin această metodă liderul facilitează învăţarea, implicând copii și tinerii în valorificarea unor
oportunităţi din comunitatea lor (școală, vecinătate, localitate ș.a.m.d.). Copiii identifică nevoi de dezvoltare, dezbat
soluţii, se reunesc în jurul unui scop comun și acţionează în comunitate; concomitent, ghidaţi de lideri, tinerii reflectează
și își evaluează progresul în învăţare.
Fundaţia Noi Orizonturi încurajează cluburile GreenIMPACT în folosirea acestei metode de învăţare pentru a permite copiilor și tinerilor participanţi să dezvolte elemente de caracter și competenţe care îi vor ajuta să devină cetaţeni/antreprenori activi într-o localitate în care ecoturismul este o alternativă economică viabilă.
Atenţie deci - în lipsa conștientizării și alegerii obiectivelor de învăţare și apoi a evaluării îndeplinirii acestora, un
proiect se transformă într-o acţiune de serviciu în folosul comunităţii pe care o poate organiza oricine, oricând.

Cum se derulează activitatea într-un club GreenIMPACT
Doi adulţi, cu rol de lideri-facilitatori, conduc întâlniri săptămânale de 2-3 ore, pe parcursul cărora creează contexte
de învăţare prin metode experienţiale precum joc, poveste, investigaţii, proiecte de serviciu în folosul comunităţii. Cea mai
importantă parte a pregătirii sunt aceste proiecte care ajută la promovarea localităţii și le oferă tinerilor ocazia să înveţe
făcând. Liderii-facilitatori parcurg teme relevante pentru ecologie, patrimoniu local (cultural și natural), antreprenoriat,
care îi echipează pe tineri cu informaţiile necesare pentru: 1) a inventaria patrimoniul natural și cultural al zonei, 2) a
contribui la conservarea/ protejarea/valorificarea lui, 3) a înţelege principiile unor activităţi economice cu impact minim
asupra mediului, 4) a folosi creativ și sustenabil resursele din comunitate, 5) a-și dezvolta simţul antreprenorial.

Un grup de tineri decide să pună plăcuţe pentru identificarea străzilor și pentru

EXEMPLU

direcţionarea către principalele obiective turistice. Pentru asta, învaţă despre
istoria locală vorbind cu învăţătorul, preotul, oameni în vârstă, caută informaţii
despre obiectivele turistice în bibliotecă și pe internet, învaţă despre cum se face
conservarea patrimoniului și cum să facă interpretarea lui pentru turiști, prezintă
ideea lor în Consiliul Local, găsesc soluţii durabile pentru realizarea plăcuţelor, vor
discuta cu localnicii pentru a obţine acordul lor pentru montarea plăcuţelor, se
ocupă de realizarea și montarea plăcuţelor, inaugurează și sărbătoresc.
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Ghid de facilitare pentru liderii GreenIMPACT

Introducere

Cluburile GreenIMPACT presupun:
Minim 2 ambasadori

Minim 2
lideri-facilitatori

cu rol decizional și executiv care
gestionează clubul și
organizează activităţile
săptămânale cu elevii

ex: educatori, învăţători,
profesori, bibliotecari,
meșteșugari, preoţi,
preotese, asistenţi sociali,
asistenţi medicali,
antreprenori, ong-iști

cu rol consultativ care
comunică despre activitatea
clubului cu actori externi
clubului, atrag resurse suplimentare pentru club (sponsorizări în
bani, sponsorizări în natură),
atrag parteneri noi pentru club
(părinţi, autorităţi, experţi,
antreprenori), aduc expertiză în
patrimoniu natural, cultural,
ecoturism,
ex: părinţi, autorităţi,
educaţie, etc.
experţi, antreprenori

Minim 12 elevi

cu rol decizional și executiv care
participă la întâlnirile de club, concep
și implementează
proiecte de dezvoltare
comunitară

ex: elevi de gimnaziu
(clasele VI - VIII), elevi
de liceu, tineri absolvenţi
de liceu, copii și tineri
neșcolarizaţi

Unde se poate derula activitatea unui club GreenIMPACT?
Clubul are nevoie de un loc stabil de întâlniri pentru activităţi, de o gazdă, care poate fi oricine din comunitate –
școala, biblioteca, GAL-ul, o organizaţie neguvernamentală, centrul de informare turistică, etc. Multe din activităţile cu
copiii/tinerii vor fi realizate însă în comunitate, în ariile din jurul comunităţii – acolo unde sunt comorile de descoperit și
de valorificat.

Cât de strict este programul pentru un lider-facilitator?
Conducerea unui club GreenIMPACT presupune activităţi ritmice, săptâmânale. În acest fel, copiii și tinerii își
construiesc apartenenţa la grupul de învăţare și trăiesc aplicarea unor valori: ex: responsabilitate (îmi asum lucruri în
grup și dezvoltarea grupului/proiectului depinde și de mine), solidaritate (suntem împreună, îmi ajut grupul/colegii să
înveţe), încredere (că am un rol în grup și că ceilalţi și-l vor asuma și ei pe al lor). Obiectivele de învăţare, ritmul de lucru,
activităţile și proiectele sunt însă individualizate, potrivite fiecărei comunităţi și grup de copii sau tineri. Noi suntem
alături de lideri-facilitatori pentru a-i sprijini în procesul de adaptare/individualizare a metodelor folosite.
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Ghid de facilitare pentru liderii GreenIMPACT

Introducere

Ce angajament își iau liderii-facilitatori?

În primul rând participarea la programul de formare ca lideri-facilitatori de club și apoi conducerea activităţilor cu
copii/tinerii. Activitatea cu aceștia din urmă presupune întâlniri săptămânale de 2-3 ore, pe parcursul cărora creează
contexte de cunoaștere și de construire a identităţii clubului, apoi de învăţare despre patrimoniul local prin metode
experienţiale precum joc, poveste, investigaţii, iar în cele din urmă, ghidează decizii ale copiilor/tinerilor pentru a alege
proiectul de promovare a ecodestinaţiei și de a-l pune în practică. În fiecare an școlar, clubul va iniţia și derula cel puţin un
proiect cu impact în comunitate locală.

Care este rolul liderului în procesul de dezvoltare?
○ e un model pentru tinerii din clubul său. Atunci poate să devină cel mai bun educator al tinerilor. Acest model este
puternic pentru că se bazează pe oameni puternici care își dedică timpul si resursele acestei tinere generaţii.
○ facilitează constituirea clubului
○ încurajează tinerii să-și depășească zona de confort, să participe la activităţi practice, să-și pună în practică iniţiati
vele;
○ facilitează extragerea de lecţii de învăţare din experienţele practice ale tinerilor;
○ stimulează tinerii să-și cunoască comunitatea, să identifice probleme, să caute soluţii, să ia iniţiativă, să planifice,
să obţină resurse și să-și pună în practică ideile de proiecte de serviciu în folosul comunităţii;
○ facilitează jocuri, povești și alte metode experienţiale pentru dezvoltarea unor competenţe specifice în rândul
tinerilor ( ex:. management de proiect);
○ identifică nevoile tinerilor și stabilește împreună cu ei tematici de interes și modalităţi de învăţare;
○ facilitează auto-evaluare și stabilirea de obiective de învăţare în rândul tinerilor.
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Ghid de facilitare pentru liderii GreenIMPACT

Membrii
clubului

Categorie

Loc de
întâlnire

Vârstă

Număr

Indicator

Cerinţe minime
pentru un spaţiu de întâlnire
al clubului:
• Sigur
• Adăpostește în mod confortabil întregul grup
• Accesibil pentru toţi membri
• Ușor de găsit și accesibil
pentru membrii comunităţii,
parteneri și beneficiari.

12-18 ani

10-25 membrii activi

Standard

Explicaţii

Condiţii suplimentare de luat în considerare:
• Mobilat (25 de scaune și 2-4 mese care pot fi mutate și aranjate) și spaţiu liber pe
pereţi pentru flipchart-uri și postere
• Spaţiu de depozitare pentru materialele clubului (dacă nu, materialele pot fi aduse
la fiecare întâlnire de către conducătorii clubului).
• Temperatură plăcută.
• Disponibil pentru întâlniri săptămânale pe tot parcursul anului

Clubul are nevoie de un loc stabil de întâlniri pentru activităţi, de o gazdă, care poate fi oricine din comunitate –
școala, biblioteca, GAL-ul, o organizaţie neguvernamentală, centrul de informare turistică, etc

Activităţile de învăţare, și în special proiectul de service learning sunt potrivite pentru gimnaziu și liceu. În situaţii rare, cluburile pot include participanţi mai în vârstă sau mai tineri, dar este foarte recomandat să rămânem la
acest grup de vârstă pe baza conţinutului curriculum-ului și a maturităţii necesare pentru a-l realiza.

În general, numărul membrilor Clubului scade în timp, pe măsură ce realizează că este sau nu potrivit pentru ei
un astfel de program. De asemenea, fiind în mediul rural, la finalul clasei a VIII-a, pleacă din școală și chiar din
localitate. Astfel, vă recomandăm să începeţi cu un număr mai mare de participanţi, pentru a ţine cont de acest
proces de uzură naturală. Grupurile mici, cu 8-10 copii, pot fi încă medii de învăţare bogate. De asemenea,
recomandăm limitarea numărului maxim de membri ai clubului la 25 de membri deoarece aceasta oferă o situaţie
optimă pentru învăţarea experienţială. Un membru este considerat activ dacă participă la mai mult de 50% din
activităţile clubului. Este important să se asigure că aderarea la clubul GreenIMPACT este echilibrată în funcţie
de gen, cu oportunităţi egale de conducere și de luare a deciziilor.

GreenIMPACT Club
Standarde de calitate

Liderii
clubului

Categorie

Cel puţin 1, dar ideal 2

Liderii sunt familiari cu
instrumentele educaţionale și
le folosesc în funcţie de
obiectivele de învăţare
propuse la fiecare întâlnire.

Prin programul de formare – și
mentorat să ajungă cel puţin
la nivelul intermediar pe
rolurile de facilitator, explorator, evaluator, coach.

Folosirea
instrumentelor
educaţionale

Nivel de
pregătire

Standard

Număr

Indicator

- Laborator de învăţare experienţială (6 zile, consecutiv, în 2 sau 3 module)
- Laborator de service learning (2 zile)
- Laborator de antreprenoriat verde(2 zile)
- Laborator de sustenabilitate (2 zile)
- Mentorat unu la unu (bilunar)
Este acceptabil ca aceste roluri să fie împărţite între lideri, cu condiţia ca ei să colaboreze și să fie conștienţi de
modul în care este necesară completarea între ei.

Capacitatea liderilor de a conduce activităţi de învăţare relevante în cadrul grupului este cheia de succes a clubului. Competenţele de conducere a unui bun proces de învăţare sunt următoarele: facilitator, explorator, evaluator,
coach.
Pentru a ajunge la un nivel avansat, punem la dispoziţie un program de formare care include:

Instrumentele educaţionale puse la dispoziţia liderilor de club GreenIMPACT sunt:
In format online:
• Curriculum GreenIMPACT (specific GreenIMPACT)
• Ghid de inspiraţie GreenIMPACT (specific GreenIMPACT)
• Făcut și învăţat – activităţi de reflecţie (general)
• Conectează-i la comunitate - ghid de proiecte (general)
• Ghidul de jocuri și povești (general)
• Baza de date de activităţi (general) și în format fizic
• Valori In Actiune – instrument de reflecţie (general)
• Harta Experienţelor – instrument de reflecţie (general)
• Kit Harta Comunităţii – instrument de analiză a comunităţii (GreenIMPACT)

Este important să avem cel puţin doi lideri pentru a oferi un sprijin consistent activităţilor Clubului. Liderii ar
trebui să aibă cel puţin 18 ani. După ce un club se maturizează, membrii cu experienţă și responsabili pot fi numiţi,
de asemenea, ca lideri juniori, iar oportunităţile de a promova liderii ar trebui explorate în mod explicit. Dacă un
club are doar un singur lider, acel lider ar trebui să caute un asistent pentru a oferi sprijin în conducerea clubului.

Explicaţii

Activităţile
Clubului

Proiectele de
service
learning

Categorie

Recomandăm alegerea acelor proiecte care permit dezvoltarea următoarelor competenţe specifice: apreciere
pentru mediu și patrimoniu cultural, recunoașterea impactului omului asupra mediului și patrimoniului cultural
și viceversa, comportamente prietenoase cu mediul și patrimoniul cultural, planificare și realizare proiecte de
valorizare a mediului sau/și patrimoniului cultural.
De asemenea, specificul proiectului ales vă va îndruma spre anumite teme de învăţare personalizate localităţii și
specificului acesteia, ca de exemplu: cunoașterea elementelor de arhitectură medievală, recunoașterea speciilor
de plante sau animale considerate protejate, etc. În prezentarea ideii de proiect va trebui să precizaţi ce vă propuneţi să înveţe membrii elevii datorită acestui proiect.
Verificarea calităţii proiectului de service learning:
• Aduce proiectul beneficii pentru comunitatea voastră?
• Aduce proiectul beneficii pentru potenţiali turiști?
• Este auzită vocea tinerilor în planificarea și realizarea proiectului?
• Oferă proiectul context de învăţare pentru copii și tineri?
• Este proiectul suficient de vizibil în comunitate?
• Sunt bine valorificate resursele locale pentru realizarea proiectului?
• Respectă produsele sau serviciile pe care le realizaţi principiile ecoturismului?
• Sunt estimate corect resursele necesare pentru realizarea proiectului?
Membrii clubului ar trebui să se întâlnească în mod regulat. Acest standard poate varia în funcţie de club în
funcţie de contextul comunităţii și de programele membrilor, precum și de perioada din an (sărbători, etc.). Cele
mai multe cluburi se întâlnesc pe tot parcursul anului școlar, cu un program mai puţin regulat în timpul perioadelor de vacanţă școlare.
Pentru a facilita și încuraja activităţile în aer liber, punem la dispoziţia liderilor un kit de activităţi outdoor.
Conectarea tinerilor cu subiectul învăţării este importantă pentru a stârni motivaţie pentru studiu și apoi pasiune. Recomandăm cât mai multe interacţiuni și planificarea de activităţi și întâlniri în comunitate – în rezervaţia
naturală, la muzeu, acasă la un tezaru uman, etc.

Proiectele trebuie să conducă
către obiective de învăţare din
domeniile:
• Ecoturism
• Patrimoniu cultural
• Patrimoniu natural

Sunt încurajate și finanţate
chiar de către FNO, proiectele
care răspund cu DA la toate
întrebările de calitate din
coloana alăturată

1-2 întâlniri pe săptămâna,
cu durata între 1 și 3 ore

Fiind club destinat cunoașterii
și valorizării localităţii, este
indicat ca multe dintre activităţi/întâlniri să se desfășoare
în aer liber/în comunitate.

Obiectivele
de învăţare

Calitatea
proiectelor

Numărul și
durata
întâlnirilor

Locul și
varietatea
întâlnirilor

Cluburile ar trebui să avanseze în capacitatea lor de a planifica și implementa proiecte mai complexe service
learning în timp, astfel încât să ajungă să exerseze competenţe tot mai variate și mai avansate și să aducă o contribuţie semnificativă în comunitatea lor.

Dificultatea și provocarea dată
de proiecte ar trebui să crească
de la un proiect la altul, pentru
aceași generaţie de membri

Dificultatea
proiectelor

Proiectele de service learning sunt scheletul de bază prin care învaţă elevii în clubul GreenIMPACT și ele conduc
motivaţia și învăţarea elevilor. Unele proiecte sunt mai complicate și mai intense decât altele și pot dura mai mult
și atunci este în regulă să fie și numai unul. Scopul este calitatea, nu cantitatea! De asemenea, numărul de proiecte
pe an variază și cu stadiul de dezvoltare al clubului. Când este în faza de formare/normare, identificarea și planificarea unui proiect durează mai mult.

Explicaţii

2 proiecte de service
learning/an

Standard

Număr de
proiecte pe an

Indicator

Colectarea
de date

Sustenabilitatea
clubului

Categorie

Documente

- La începutul anului școlar: formular de status al clubului (care confirmă interesul de continuare a activităţii) cu
numele liderilor și ambasadorilor
- La finalul anului școlar – Povestea clubului nostru și lista de membri ai clubului
- La fiecare proiect finanţat de FNO – aplicaţia de proiect, raportul proiectului și lista de membri care participă la el.

Documentele suplimentare care merită să fie colectate includ apariţii în presă, mărturii, "Povestea Clubului
nostru", fotografii și povestiri de succes. Colectarea acestor documente îi ajută pe facilitatorii clubului să își completeze rapoartele și vă ajută la monitorizarea sănătăţii și povestea fiecărui club. Către Fundaţia Noi Orizonturi se
trimit următoarele informaţii:

O formă de comunicare către
public (pagină facebook, grup,
pagina website)
Cel puţin o activitate de strângere de fonduri din comunitate
Resurse suplimentare strânse
din comunitate pentru implementarea proiectelor de service learning

Clubul are propriul sistem de
evidenţă a activităţii care
poate include:
• Listă de membri
• Listă de prezenţă la întâlniri
• Formular de înscriere și
consimţământ din partea
părinţilor
• Evidenţă financiară

Relaţia cu FNO este văzută ca suport și formare pentru lideri și pentru direcţia sustenabilităţii clubului. De la
începutul vieţii clubului, recomandăm urmărirea creșterii vizibilităţii activităţii în rândul comunităţii și obţinerii
suportului acesteiea în derularea activităţilor educaţionale. Proiectele de service learning sunt un pretext extraordinar de conectare la nevoile și resursele comunităţii. Cu cât ele sunt mai vizibile și răspund cu adevărat unor
nevoi ale comunităţii, cu atât este mai ușor a câștiga susţinerea și financiară sau in-kind din partea comunităţii.

Minim 2 parteneriate

Parteneriate

Strângere de
fonduri și
comunicare

În activităţile curente și mai ales în planificarea și implementarea proiectelor de service learning, clubul are
nevoie de parteneri locali, care să înţeleagă valoarea unei astfel de ”școli” în comunitate și care să susţină dezvoltarea și menţinerea ei. Ambasadorii pot deveni parteneri permanenţi ai clubului dar în funcţie de tipul de proiect
pe care îl iniţiază, clubul va atrage organizaţii, firme, instituţii locale sau regionale care susţin cu expertiză, resurse umane, facilitare de resurse in-kind activităţile clubului. Relaţia căutată este de win-win, clubul având proiect
și activităţi în sfera de interes a partenerului.

Minimum 2 ”ambasadori” încă
de la etapa de iniţiere a
clubului.

Explicaţii

Ambasadori

Standard

Clubul GreenIMPACT este al comunităţii, nu al liderului/al școlii; liderul este o parte din club care lucrează în
comunitate (de ex, nu strânge bani din comunitate pentru club ci poziţionează clubul ca al comunităţii). Din start,
clubul este al unor parteneri, asumat de ei, nu al unei entităţi care trebuie să atragă ulterior parteneri
Recomandăm iniţierea clubului doar după identificarea și atragerea a minim doi astfel de susţinători locali.
Ambasadorii pot fi părinţi, reprezentanţi autorităţi locale, experţi, antreprenori locali. Ambasadorii comunică
despre activitatea clubului cu actori externi clubului, atrag resurse suplimentare pentru club (sponsorizări în
bani, sponsorizări în natură), atrag parteneri noi pentru club (părinţi, autorităţi, experţi, antreprenori), aduc
expertiză în patrimoniu natural, cultural, ecoturism, educaţie, etc.

Indicator

Introducere

Cum folosim ghidul de facilitare
GreenIMPACT

Acest ghid a fost realizat pentru a facilita/ușura activitatea coordonatorilor de cluburi GreenIMPACT. Este gândit ca o
carte de bucate pentru cei care sunt la început de drum în ale bucătăriei, dar și ca un ghid ajutător pentru cei care caută
inspiraţie în derularea de activităţi de învăţare experienţială cu copii și tineri.
Pentru a conduce un club de învăţare experienţială este nevoie de cunoașterea practicilor pedagogice, dar și de o bază
de informaţii și conţinut relevante pentru ecoturism.
Pe scurt, un exemplu de activitate care poate dura câteva luni: cum să îndrumi copiii să iasă în comunitate și să identifice elementele de patrimoniu cultural, cum să facilitezi luarea unei decizii cu privire la proiectul pe care doresc să îl pună în
practică, cum să înveţe despre istoria locală vorbind cu învăţătorul, preotul, oameni în vârstă, cum să căute informaţii despre
obiectivele turistice în bibliotecă și pe internet și despre cum se face conservarea patrimoniului sau cum să facă interpretarea lui pentru turiști.
În acest ghid, veţi găsi informaţii care vă folosesc ca punct de plecare în înţelegerea conceptelor relevante pentru
ecoturism, dar și informaţii despre rolurile voastre ca lideri ai cluburilor de tineri și instrumentele care vă pot fi de folos în
gestionarea clubului. Toate acestea, au fost deja testate și îmbunătăţite în urma derulării activităţii a 30 de cluburi GreenIMPACT pe plan naţional.
Dorim să atragem atenţia asupra personalizării și localizării recomandărilor și activităţilor propuse în acest ghid!
Așa cum localităţile și contextul comunităţii nu seamănă între ele, nici elevii sau generaţiile de elevi nu sunt identice.
Succesul învăţării și progresului copiiilor voștri stă în cele din urmă în capacitatea voastră de adaptare și ajustare a
activităţilor la nevoile și interesele copiilor voștri. Citiţi întotdeauna cu ochi critic recomandările acestui ghid și întrebaţi-vă
constant: Este această activitate potrivită pentru momentul în care este acum grupul de elevi cu care lucrez? Am eu o
întrebare mai bună/relevantă pentru a sprijini elevii să conștientizeze efectul acţiunii lor în comunitate? Pot să trec la
următoarea activitate dacă elevii încă nu au răspunsuri la cea anterioară?

Cum a fost gândit acest ghid?
Curriculumul GreenIMPACT reprezintă un set de experienţe planificate de învăţare, adresat liderilor de club
GreenIMPACT cu scopul de a le oferi sprijin în facilitarea procesului de învăţare din cadrul întâlnirilor cu elevii, folosind
metodologia specifică învăţării prin experienţă și a învăţării prin serviciu în folosul comunităţii.

Prima parte a acestui ghid – Laboratorul profe-

al de Antreprenoriat Verde, care urmează aceeași

sorului experienţial, conţine informaţii relevante

structură de pași, însă include activităţi adaptate

și exerciţii despre rolurile pe care le ”îmbracă”

unui proiect de service learning în domeniul

orice lider de club IMPACT, de la facilitator și

antreprenoriatului verde.

trainer, la coach sau evaluator.

Partea a III-a reprezintă Curriculum la Decizia

Partea a II-a include Curriculumul propriu-zis

Școlii, fiind în sine un ghid aplicat de GreenIM-

,care este structurat pe șase module ce corespund

PACT în conformitate cu Programa opţionalului

pașilor oricărui proiect de învăţare prin serviciu în

la decizia școlii.

folosul comunităţii. În plus, există un modul speci-

În interiorul celor trei părţi, există de asemenea materiale-instrument, care pot fi folosite ca atare în activitatea
profesorului experienţial, dar și trimiteri online cu link către Biblioteca de resurse dezvoltată de FNO.
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Partea I: Laboratorul profesorului
experiențial
Rolurile profesorului experiențial

După cum spuneam în introducerea acestui ghid, explorarea alături de tinerii noștri înseamnă și atenţie la stilul de
învăţare preferat:

ACTIV
= Învaţă cel mai bine implicându-se într-o sarcină care e incitantă, în activităţi scurte de genul ”aici și acum”
sau chiar din situaţii de criză.

REFLEXIV
= Învaţă cel mai bine din observarea evenimentelor, analiză și anticiparea acţiunii prin gândire.

TEORETICIAN
= Învaţă cel mai bine din modele, scheme, teorii, idei și concepte care sunt incitante. Are nevoie de ocazia de
a întreba și investiga.

PRAGMATIC
= Învaţă cel mai bine din activităţi care leagă teoria de practică, dacă îi urmărește pe ceilalţi în timp ce
execută o sarcină sau prin ocazia de a implementa ceea ce a învăţat.
Învăţarea prin experienţă înseamnă să ne adaptăm la stilurile de învăţare și să trecem prin următoarele etape: trăim
experienţa, reflectăm asupra experienţei trăite acum, interpretăm și generalizăm și apoi aplicăm sau/și transferăm
concluziile obţinute (D. Kolb, 1986).
Învăţarea în jurul acestor etape presupune trecerea liderului prin mai multe roluri: Trainer, Facilitator, Explorator,
Evaluator și Coach, pe care le vom explora împreună în această parte introductivă.
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Partea I: Laboratorul profesorului experiențial

A Rolul de TRAINER
Trainerul creează oportunităţi de învăţare prin facilitarea diverselor activităţi experienţiale care dau startul
procesului de învăţare. Indiferent de metodă (joc, poveste, proiect de cercetare, joc de rol, excursii tematice, etc.) există o
serie de criterii care ghidează profesorul-trainer în selecţia celor mai bune activităţi experienţiale:
• Sunt realizate într-un spaţiu sigur pentru ca participanţii să aibă acces la propriul lor proces de auto-descoperire.
• Sunt personale și relevante pentru participanţi
• Permit participanţilor să creeze conexiuni între activitate și lumea reală
• Permit re-examinarea propriilor valori
• Scot participanţii din zona de confort
• Conduc la reflecţii profunde cu privire la comportamentul sau gândurile din timpul activităţii.

Instrumentele de training: Jocul

Când oamenii se distrează, se implică. Când oamenii participă la propria lor experienţă de învăţare, ei învaţă mai
eficient. Jocurile nu doar pregătesc terenul pentru învăţare, multe jocuri sunt ele însele lecţii.
Ce face un joc bun? Prin joc reușim să introducem participanţii într-un cadru de poveste, să îi încurajăm într-un
mediu distractiv, în care participanţii se simt provocaţi. Este potrivit pentru grup, încurajează, de asemenea, gândirea
creativă (”outside the box”), implică o formă constructivă de competiţie și, la final, patricipanţii se simt valorizaţi (primesc
o recompensă, fie că sunt aplauze, bomboane etc.)
Întotdeauna respectăm politica ”0 accidente”!

Cum alegem un joc?
Atunci când alegem un joc, răspundem unei nevoi de învăţare. Prima regulă, așadar este să ne fie extrem de limpede
care este obiectivul de învăţare pe care dorim să îl atingem împreună cu grupul. (vezi și Rolul de EVALUATOR de la finalul
acestui capitol).
După ce aţi verificat dacă jocul răspunde obiectivului de învăţare propus, atunci iată o listă care să vă ajute să găsiţi
cea mai bună opţiune:
• care este vârsta participanţilor?
• ce tip de participanţi avem ca stil - teoreticieni, activi, pragmatici, reflexivi?
• ce jocuri cunosc deja sau s-au jucat?
• poate fi jocul îmbunătăţit în funcţie de nivelul de provocare pe care îl solicită grupul?
• puteţi construi o poveste cu sens pentru a introduce jocul, care să ofere elementul distractiv, provocator, dinamiza
tor sau chiar motivator?
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Cum facilităm un joc?
○ Descrierea ideii generale asupra felului cum se joacă jocul
Explicaţi pe scurt și clar scopul jocului, regulile lui specifice, numărul de echipe și numărul de persoane din fiecare echipă,
limitele fizice ale locaţiei și suporturile care pot sau trebuie folosite la joc. Însoţiţi această descriere verbală cu o demonstraţie fizică.
○ O poveste cu suspans sau umor poate să îi facă pe participanţi să devină nerăbdători arătând entuziasm și încântare.
○ Aveţi mereu în minte urmatoarele aspecte:
• Fiţi atenţi dacă toţi vă aud bine; deci, vorbiţi tare și clar.
• Arătaţi entuziasm și demonstraţi cât de distractivă este activitatea.
○ Creaţi șansa de a pune întrebări.
○ Odată ce jocul a început, urmăriţi grupul pentru a vedea dacă este nevoie de mai multe explicaţii sau flexibilitate.
○ Dacă jocul este prea ușor sau prea greu pentru unii dintre jucători, va trebui să adaptaţi regulile sau limitele pentru a
crea egalitate pe terenul de joacă și a face jocul amuzant pentru toţi.

Atenție la zonele
de confort

1. Zona de confort se referă la un set de medii și comportamente în care o
persoană se simte confortabil, fără a presupune niciun fel de risc sau presiune, dar în care nici nu apare nevoia de a învăţa noi abilităţi.
2. Zona de provocare implică un pas în afara zonei de confort, care va crește
nivelul de anxietate și stres și va conduce la un nivel crescut de concentrare
și eficienţă. Este o zonă în care performanţa unei persoane poate fi mărită și
abilităţile pot fi optimizate.
3. Dincolo de zona de performanţă optimă, performanţa se va deteriora, iar
individul va intra în următoarea zonă, numită zona de panică.

În termeni de dezvoltare și management al performanţei, obiectivul facilitatorului (liderul) este să intre în zona
de provocare atât de mult și atât timp cât grupul atinge nivelul de performanţă și abilităţile propuse.
De aceea, e important să practicăm provocarea prin alegere. Este o practică standard în educaţia prin experienţă,
care înseamnă pur și simplu că alegerea de a participa la jocuri și activităţi aparţine jucătorului și nu facilitatorului.
Așadar, elementul cheie al Provocării prin Alegere este să invitaţi și nu să comandaţi participanţilor să se implice într-o
activitate.
Când este prezentat un joc cu un grad real sau evident de risc (emoţional sau fizic), este foarte important pentru
participanţi să înţeleagă că au puterea să refuze. Nu trebuie să fie forţaţi să joace doar de dragul dvs. Păstraţi în minte
mereu faptul că cea mai importantă parte este încrederea.
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Tipuri de jocuri
Icebreakers
Aceste jocuri, servesc drept motive pentru ca participanţii să se prezinte sau pentru a oferi acestora posibilitatea de a intra
în „cadrul de întâlnire”. Aceste exerciţii pot varia în funcţie de tipul de formare, cât de mare este grupul, și cât de bine se
cunosc membrii grupului.
Accesează jocul Eu nicioadă din baza de date on-line, noi-orizonturi.ro/resurse

Energizers
Sunt dezvoltate pentru a energiza scurt grupul. Aceste jocuri se pot realiza la începutul unei întâlniri sau la mijloc, când
simţim că nivelul de implicare a scăzut foarte mult. Secretul lor este că nu sunt în general planificate. E bine însă sa ai la
dispoziţie o serie de jocuri de energizare pe care să le folosești când ai nevoie.
Accesează jocul Curentul electric din baza de date on-line, noi-orizonturi.ro/resurse

Comunicare
Aceste jocuri scot în evidenţă importanţa comunicării sau demonstrează nevoi de dezvoltare ale unor abilităţi din acest
domeniu.
Accesează jocul Desenul imaginar din baza de date on-line, noi-orizonturi.ro/resurse

Team building
Scopul acestor jocuri este de a facilita relaţiile din cadrul grupului prin alocarea unei sarcini care necesită implicarea
tuturor. Provocarea este dată de faptul ca aceste jocuri necesită mai mult timp și de o atentă monitorizare a liderului.
Accesează jocul Gardul electric din baza de date on-line, noi-orizonturi.ro/resurse

Tematice
Una dintre cele mai mari dificultăţi ale liderului este să găsească jocuri și exerciţii care se pretează unui anumit subiect
(mediu, managementul timpului, advocacy, etc). Aceste jocuri pot fi un excelent mod de a începe discuţii legate de anumite
subiecte. Trebuie însă să ne fie clar care este obiectivul de învăţare pe care îl urmărim.
Accesează jocul Cei ce fac ploaia (mediu) din baza de date on-line, noi-orizonturi.ro/resurse

Instrumentele liderului: Povestea

Ce face o poveste bună?
În cuvintele lui C.S. Lewis: ”Când citesc literatura de bună calitate, pot fi o mie de oameni în același timp, și totuși
rămân eu însumi…mă transpun.” O poveste bună ne ajută să punem în discuţie o valoare morală, dar atenţie povestirile
bune se adresează caracterului, nu moralului.
O poveste bună este adaptată nivelului membrilor (în funcţie de vârstă, abilităţi), mai ales că tinerilor le plac povestirile care se adresează preocupărilor lor.
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Cum alegem povestea?
În primul rând, gândiţi-vă la personaje. Sunt interesante? Par reale? Personajele bine construite sunt mai profunde
decât povestirea în sine. Evoluează pe parcursul acţiunii? În majoritatea povestirilor bune, cel puţin câteva personaje
principale evoluează, se transformă.
În al doilea rând, luaţi în considerare intriga. Are sens desfășurarea acţiunii? E surprinzătoare, comică sau ironică?
Conduce la vreo discuţie? Îţi poţi imagina alte finaluri sau scenarii? Este o povestire în care cititorii se pot transpune în
locul personajelor și să schimbe cursul acţiunii?
În ultimul rând, luaţi în considerare propria experienţă cu povestirea. V-a plăcut? Dacă nu v-a plăcut, nu o folosiţi.
De asemenea, ţineţi cont că povestirea trebuie să fie în strânsă legătură cu tema întâlnirii, cu proiectul la care grupul
lucrează, dar și mai important trebuie să fie aleasă în funcţie de dinamica grupului, de problemele pe care propuneţi să le
rezolvaţi etc. De exemplu, dacă grupul se confruntă cu probleme de comunicare, e indicat să alegeţi o povestire pe această
temă, care voalat va conduce discuţia înspre problema grupului.

Cum facilităm povestea?
Faceţi o alegere potrivită a momentului povestirii. Nu începeţi cu o povestire întâlnirea, nici nu terminaţi cu ea. Cel
mai indicat moment este după un joc introductiv sau poate face obiectul unei întâlniri, dar atunci trebuie aleasă o formă
dramatică de lectură.
Încercaţi să aveţi câte un exemplar al povestirii pentru fiecare participant. Astfel vor fi mult mai atenţi, dacă pot
urmări textul și șansele unei discuţii reușite sunt mult mai mari decât dacă nu pot urmări povestirea vizual. Nu uitaţi că
nu toţi participanţii gustă povestirile.
Nu-i obligaţi să citească, dar ţineţi-i implicaţi, oferindu-le povestea listată. Alegeţi persoanele potrivite pentru a citi.
Mesajul povestirii nu o să fie clar, dacă citește cineva care are probleme de citit, iar ceilalţi nu înţeleg. Puteţi numi mai
multe persoane să citească câte un fragment. Încercaţi să le daţi tuturor celor care doresc șansa să citească. Pentru ei
poate fi o mare bucurie, mai ales la gimnaziu.
Atunci când e posibil și povestirea are mai multe personaje, nu ezitaţi să cereţi citirea pe roluri. Stabiliţi pentru
fiecare personaj al povestirii câte un cititor. De exemplu, o valoare ca munca în echipă, este bine exprimată în citirea pe
roluri, pentru că cititorii fac muncă în echipă. După ce povestirea a fost citită, lăsaţi un timp scurt participanţilor pentru
a-și „sedimenta” mesajul povestirii și apoi puteţi cere ca cineva să facă un rezumat pentru a vă asigura că toată lumea a
înţeles.
Accesează jocul Cuiele din ușă din baza de date on-line, noi-orizonturi.ro/resurse
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Instrumentele de training: Excursia

Excursia este o metodă extrem de eficientă pentru a aprofunda concepte teoretice abstracte, pentru a stimula
curiozitatea membrilor și pentru a ajuta membrii să observe, să adreseze întrebări și să privească întreaga comunitate ca
o sală de clasă.

Ce face o excursie bună?
• O planificare bună în avans.
• Experienţe inedite sau care pun într-o lumină nouă ceea ce membrii știau deja.
• Activităţi dinamice în timpul excursiei, nu doar cele strict legate de vizită.
• Activităţi de follow-up după eveniment care să lege excursia de obiectivele de învăţare propuse.

Cum pregătim excursia?
O planificare bună trebuie să preceadă orice excursie.
Selecţia excursiei: Indentificaţi scopul excursiei, obiectivele de învăţare și cum anume se va face evaluarea învăţării
în urma acestea activităţi.
Selectaţi un traseu pe care să îl vizitaţi în avans pentru a vă familiariza. De asemenea este un punct bun de pornire
pentru a vă gândi la alte activităţi posibile de-a lungul excursiei.
Planificarea logistică: Dacă este o excursie mai lungă de două ore este bine să rugaţi membrii să își ia cu ei un mic
pacheţel cu mâncare. Dezvoltaţi agenda excursiei și, bineînţeles, informaţi părinţii despre excursie.
Pregătirea membrilor înainte de excursie: Spuneţi și membrilor care este scopul acestei excursii și introduceţi
termenii care vor fi utilizaţi în timpul excursiei (ex. patrimoniu cultural, ecosistem, etc) și revizitaţi agenda excursiei.
Arătaţi fotografii din locul pe care îl veţi vizita și nu uitaţi să alocaţi fiecărui membru un rol de specialist în funcţie
de diferite tematici (ex. istorie, cultură, oameni, etc). Apoi, alături de grup, realizaţi un scurt brainstorming prin care să
setaţi regulile din timpul excursiei.
Discutaţi cu membrii cum să pună întrebări bune și ajutaţi grupul să listeze câteva întrebări de explorare/observare
înainte de a pleca în excursie. Rugaţi membrii să noteze aceste întrebări în mici jurnale de călătorie.

Cum facilităm excursia?
Planificaţi activităţi care vor permite membrilor să lucreze individual, în perechi sau în grupuri mici, cum ar fi:
• Să deseneze obiecte/elemente din natură studiate.
• Să observe.
• Să completeze în jurnalul de călătorie.
• Să compună o scrisoare/vedere către cineva drag căruia să îi povestească despre ce a văzut în excursie.
• Să participe într-un treasure hunt în care membrii să caute și să descopere aspecte intresante din zonă.
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Ce facem post-excursie?
Așa cum este importantă etapa de planificare a unei excursii, la fel de important este să ne asigurăm că avem pregătite activităţi la întoarcere:
• Acordaţi timp membrilor să împărtășească impresii generale din excursie și apoi să împărtășească rezultatul
activităţii lor din timpul excursiei (în funcţie de ce sarcină aţi alocat).
• Creaţi un tablou în faţa clasei cu toate materialele adunate în timpul vizitei.
• Legaţi activităţile din timpul excursiei de diferite concepte prezentate la IMPACT. De exemplu ei pot sa realizeze o
hartă conceptuală cu termenii învăţaţi în timpul activităţii.
• Evaluaţi activitatea membrilor.
• Rugaţi membrii să scrie un scurt articol despre experienţa lor.
• Utilizaţi cele învăţate pentru a realiza proiecte bune

Instrumentele de training: Întâlnirea cu expertul
Să avem experţi pe diferite subiecte ca invitaţi la noi în club este extrem de util. Ei reușesc să aducă la club experienţe
reale și informaţii necesare din poziţia unei persoane care a trecut deja prin multe provocări.

Ce face o întâlnire cu experţii bună?
Persoana trebuie să aibă o experienţă relevantă pentru subiectul de interes pentru tineri (de exemplu dacă doriţi să
înţeleagă mai multe despre tradiţii și meșteșuguri din zonă, invitaţi un meșteșugar care poate să le vorbească despre
experienţa lui/ei). Alegeţi cu atenţie expertul (din păcate nu toţi specialiștii pot să și inspire tinerii).
Liderul are un rol important de moderator și ţine discuţia în „viaţă”. Înainte se asigură că prezentarea expertului nu
este nici prea lungă, nici prea scurtă și pregătește membrii clubului pentru a primi un expert.

Pregătirea întâlnirii cu expertul
Alegerea invitatului-expert: sunt mai multe moduri prin care puteţi alege un potenţial expert pentru a sta de vorbă
cu membrii. Cel mai ușor este să cerem recomandări. În felul acesta ne asigurăm că ei beneficiază de o reputaţie bună de
a sta de vorbă cu alţi oameni.
• Contactaţi expertul și stabiliţi o zi și o dată, apoi informaţi expertul despre resursele logistice pe care le puteţi pune
la dispoziţie (videoproiector, boxe, spaţiu, etc).
• Discutaţi cu acesta despre nevoile de învăţare ale grupului, ce așteptări aveţi de la acesta și împreună cu el/ea
așezaţi pe hârtie câteva idei cheie cu care este bine să rămână copii. Încurajaţi expertul să își construiască prezenta
rea pentru a răspunde nevoilor de învăţare. Poate fi de ajutor să îi povestiţi expertului ce anume aţi făcut până acum
și ce se va întâmplă după plecarea sa.
• Stabiliţi cu expertul lungimea prezentării. Nu rugaţi expertul să acopere întreaga întâlnire. Ei ar trebui să aibă o
intervenţie de aproximativ 30 de minute sau chiar mai puţin. Ideal este ca întâlnirea să nu debuteze cu prezentarea
acestuia, pentru a avea timp să pregătiţi grupul.
• Reconfirmaţi cu acesta data și ora, înainte de eveniment.
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Facilitarea întâlnirii
Pregătiţi din timp membrii pentru această întâlnire și subiectul discutat cu acesta. Discutaţi cu membrii cum să
pună întrebări bune și ajutaţi grupul să listeze câteva întrebări pe care să poată să le adreseze expertului în timpul discuţiilor.
De asemenea, nu uitaţi să realizaţi un scurt brainstorming cu grupul, prin care să setaţi regulile din timpul discuţiilor.
La întâlniri, ajută să faceţi măcar un joc de cunoaștere prin care expertul și copii să înceapă să se simtă în largul lor.
Apoi, pe măsură ce discuţiile avansează, opriţi-vă din când în când și verificaţi dacă toată lumea înţelege conceptele sau
informaţiile furnizate de expert. Totodată, lăsaţi timp de întrebări și răspunsuri la finalul prezentării.
Pentru a face experienţa cât mai distractivă puteţi să vă confecţionaţi un „microfon” pe care să îl folosiţi pentru a „da
cuvântul” membrilor sau expertului.
Rugaţi un membru să înregistreze (notiţe, filmări) ale prezentării expertului, pentru a le putea valoriza cât mai bine.
Nu părăsiţi sala! Nu este rolul expertului să gestioneze singur o sală plină de copii.
După ce pleacă expertul: După ce mulţumim frumos expertului pentru contribuţie ne asigurăm că discuţia cu
acesta își găsește relevanţa în contextul clubului.
E important să acordaţi timp membrilor să împărtășească impresii generale după discuţie (ce le-a plăcut, ce le-a
atras atenţia, ce li s-a părut confuz). Puneţi câteva întrebări de verificare a înţelegerii celor prezentate, legaţi discuţii din
timpul întâlnirii cu expertul de diferite concepte prezentate la IMPACT - de exemplu, ei pot să realizeze o hartă conceptuală cu termenii învăţaţi.
Utilizaţi cele învăţate pentru a realiza proiecte bune.

Colțul cu inspirație

În momentul în care lucrezi pentru dezvoltarea unei zone, indiferent
că vorbim de dezvoltare durabilă sau dezvoltare turistică este
important să implici și copiii, pentru că ei sunt buni ambasadori ai
activităţilor tale și astfel te asiguri că mesajul tău ajunge la mult
mai mulţi oameni. Și prin urmare abordarea asta este una câștigătoare pe termen lung.
Bogdan Papuc, partener strategic GreenIMPACT, 34 de ani
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B Rolul de FACILITATOR
Facilitatorul are un rol fundamental în asigurarea coerenţei și eficienţei unei întâlniri de club având grijă ca fiecare
participant să se transforme într-un contribuitor. Liderul ajută și sprijină, astfel, participanţii să înţeleagă în profunzime
experienţele trăite în cadrul diverselor activităţi experienţiale. De asemenea, se asigură că fiecare oportunitate de învăţare este fructificată printr-un proces personalizat de reflecţie.
Ca lider de club, ne asumăm acest rol de fiecare dată când am încheiat o activitate experienţială (joc, poveste, etc) și
atunci când pregătim și implementăm proiectul de învăţare prin serviciul în folosul comunităţii.

Elementele unei discuţii facilitate

Setăm regulile discuției
Atunci când tinerii discută este important să stabilim cu ei o serie de reguli care să asigure un spaţiu sigur și deschis:
• Suntem „duri” cu problemele, dar nu cu oamenii.
• Ne asigurăm că fiecare persoană din grup își poate exprima părerea.
• Desemnăm un voluntar care să ia notiţele discuţiei.
• Limităm timpul pe care o persoană îl are la dispoziţie pentru a vorbi.
• Nu ne întrerupem unii pe alţii, etc.
Aceste reguli ajută pentru a păstra firul logic al unei discuţii, fără a pierde implicarea tinerilor.

Modul în care conducem discuția
Există două ingrediente cheie ale unei discuţii facilitate: gradul de interacţiune dintre lider și membrii și cât de mult
dorește liderul să contribuie la conţinutul/rezultatele întâlnirilor. Toate discuţiile facilitate sunt un amestec între aceste
ingrediente.
Exemplu:
• Cât de mult timp avem la dispoziţie? Dacă timpul nu este de partea noastră atunci, probabil vom interveni mai mult
și vom prelua mai puţine informaţii direct de la participanţi.
• Care este nivelul de cunoștinţe pe care îl au participanţii cu privire la subiect? Cu cât știu mai multe, cu atât veţi
acorda mai multă libertate.
• Ce așteptări au participanţii de la întâlnire? Să li se spună ce au de făcut, să discute, să ia decizii? Este de dorit ca
participanţii să preia cât mai mult spaţiu din întâlnire, însă uneori este nevoie să înceapă de la o prezentare făcută
de lider.
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Prezentarea concluziilor
În loc să prezentaţi rezultatele discuţiilor sau a activităţii de grup puteţi să folosiţi metode interactive de încheiere.
De exemplu, puteţi să folosiţi metoda Turul Galeriei prin care fiecare echipă își prezintă Planul de Acţiune (sub
forma unei galerii sau vernisaj). Fiecare participant are trei posibilităţi prin care să analizeze activitatea colegilor:
• Desenează/lipește o inimă dacă este de acord și adaugă argumentele.
• Desenează/lipește un fulger dacă nu este de acord și adaugă argumentele.
• Desenează/lipește un semn de întrebare dacă nu a înţeles.
Ca facilitator, puteţi să conduceţi o discuţie finală prin care se clarifică fiecare element: inimi, fulgere, semne de
întrebare.

Care sunt abilităţile facilitatorului?

Abilități de proces
• Creăm contextul pentru discuţii: Prima abilitate de care are nevoie un facilitator este de a face tinerii să se simtă bineveniţi și pe mâini bune. Facem asta prin interacţiuni informale cu tinerii, crearea unei conexiuni cu ei prin referiri la experienţele lor, descrierea obiectivelor în termeni ușor de înţeles pentru ei sau, simplu spus, vorbind pe limba lor.
• Stimulăm interesul și creativitatea: A facilita înseamnă să ajuti grupul să discute și să ia decizii cât mai ușor cu putinţă.
Dar, ei vor face asta doar dacă se simt motivaţi. Asta înseamnă că un bun lider va conduce prin întrebări care invită la
discuţii într-un mod atractiv și va utiliza metode interactive prin care tinerii să analizeze și să rezolve probleme.
• Valorizăm participanţii: Este important ca fiecare tânăr să simtă că este un contributor valoros în cadrul grupului. De
aceea liderul are o atitudine pozitivă faţă de fiecare, încurajează în permanenţă toţi tinerii să participe la discuţie, chiar și
pe cei mai tăcuţi, conduce discuţia în direcţia dată de participanţi și temperează participanţii prea „vorbăreţi”.
• Căutăm consensul: Consensul nu înseamnă ca toţi să fie de acord, ci ca toţi să se pună de acord! Pentru a ajuta un grup
să ajungă la consens, un lider va identifica punctele faţă de care toţi sunt de acord, reformula idei pentru a scoate în
evidenţă punctele comune, explora obiectivele participanţilor, încuraja participanţii să contribuie pornind de la ideile
celorlalţi și va testa dacă nu este vorba de un fals consens (este acordul real?).
• Provocăm controverse constructive: Uneori și controversele sunt utile pentru a înţelege mai multe faţete ale aceleiași
probleme. De aceea facilitatorii provoacă astfel de discuţii prin întrebări și tehnici de rezolvare a problemelor. Dacă aceste
discuţii cotroversate conduc la conflicte (de multe ori sunt inevitabile), atunci facilitatorul va ajuta participanţii să se
întoarcă la regulile de bază ale grupului (Contractul de Valori).
• Distingem ce este esenţial de ceea ce nu este: Este una dintre abilităţile cheie ale facilitatorului însă și cea mai dificilă de
realizat. De aceea facilitatorul trebuie să se asigure că fiecare participant are o intervenţie care are legătură cu obiectivul
de învăţare propus, să urmărească reacţiile participanţilor pentru a vedea ce anume este relevant pentru ei și să nu îi fie
teamă să reformuleze întrebări astfel încât participanţii să se întoarcă la subiect.
• Revitalizăm grupul: Din când în când și cele mai bune întâlniri își pierd din energie. Facilitatorul trebuie să recunoască
aceste căderi și să reacţioneze prin: scurte jocuri de energizare, reamintirea valorii acestor discuţii și activarea participanţilor care și-au pierdut entuziasmul.
• Orientăm grupul spre acţiune: De multe ori discuţiile se opresc înainte de a ajunge la o concluzie, însă este important ca
facilitatorul să aibă constant în minte obiectivul de învăţare propus și să ajute participanţii să formuleze o ipoteză pe baza
experienţei trăite. Aceasta se poate face prin: metoda brainstormingului, tehnici de prioritizare, metode de luare a deciziilor, formularea deciziilor, alocarea sarcinilor și a responsabilităţilor ori sumarizarea concluziilor.
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Abilități interpersonale
1. Abilitatea de a pune întrebări:
Abilitatea de a adresa întrebări bune este vitală pentru succesul oricărui facilitator. Dar informaţiile pe care le
primești de la participanţi sunt la fel de bune ca întrebările pe care le adresezi, iar un bun lider poate să adreseze întrebările potrivite în contextul potrivit sau în relaţie cu nevoile participanţilor.
Există întrebările închise (cu un singur răspuns) care ne ajută să colectăm informaţii concrete din partea participanţilor. Cine, Ce, Când, Unde? Vă vor aduce astfel de răspunsuri și dacă adăugaţi și specific sau mai exact în formularea
întrebării, atunci va fi cu atât mai ușor.
Apoi, avem întrebările deschise (cu mai multe răspunsuri deschise) care ne ajută în orice stadiu de facilitare sau în
orice moment al debriefului pentru a avea o discuţie la fel de deschisă. Exemple de astfel de întrebări sunt Daţi-mi mai
multe exemple, Cum te-ai simţit atunci când?, De ce credeţi că s-a întâmplat asta?, Ce aţi face dacă ...? etc.
Putem apela la o serie de tehnici de adresare a întrebărilor, cum ar fi:
• Variaţi tipurile de întrebări pe care le adresaţi: orice este repetitiv devine obositor/iritant pentru participanţi.
• Urmaţi regula celor 10 secunde: mulţi participanţi au nevoie de timp de procesare a unei întrebări. După ce adresaţi
o întrebare, așteptaţi 10 secunde înainte de a reformula întrebarea sau de trece mai departe.
• Reformulaţi/repetaţi întrebarea: dacă participanţii nu reacţionează, încercaţi să puneţi aceeași întrebare însă sub
altă formă.
• Începeţi cu un scurt sondaj de opinie: o modalitate ușoară de a activa participanţii este să îi rugaţi să răspundă la o
întrebare prin ridicarea mâinii. Va fi mai ușor să rugaţi unii dintre participanţii care au ridicat mâna să elaboreze
opinia.
De asemenea, există și o serie de tehnici de a răspunde la întrebări, cum ar fi:
• Fiţi pregătiţi să răspundeţi la întrebări: întrebările sunt un semn pozitiv. Înseamnă că sunt atenţi.
• Anticipaţi întrebările: atunci când vă pregătiţi pentru întâlniri, încercaţi să reperaţi posibile întrebări ce pot să
apară pe parcurs.
• Dacă nu știţi răspunsul, spuneţi asta: autenticitatea este greu de mimat. Mai bine spuneţi că nu sunteţi siguri și
reveniţi cu un răspuns corect.
• Întoarceţi întrebarea spre grup: Voi ce părere aveţi?
• Loc de parcare: dacă sunt multe întrebări care nu au legatură cu subiectul întrebării, puteţi să le scrieţi pe o coală
de flipchart și să vă întoarceţi la ele cu altă ocazie.
• Ascultaţi și emoţiile/intenţiile: este important să înţelegeţi ce anume doresc cu adevărat de la noi.
• Atunci când răspundeţi la întrebări, răspundeţi pentru tot grupul.
• Luaţi în considerare toate răspunsurile, chiar dacă nu sunt exact ceea ce așteptaţi.

2. Abilitatea de a asculta activ:
În calitate de facilitator este important să le arataţi participanţilor că îi ascultaţi. Puteţi face asta prin întrebări de
reflectare sau prin reformularea a ceea ce aţi înţeles din ceea ce v-au transmis.
Ascultarea activă presupune focalizarea pe ceea ce spun participanţii – ascultăm cu atenţie (adesea suntem atenţi
doar pe jumătate la ceea ce ni se spune încercând să pregătim deja răspunsul, ceea ce scade nivelul de concetrare pe
participant). Totodată, putem reformula afirmaţiile auzite - permite participanţilor să își dea seama dacă într-adevăr au
fost înţeleși sau chiar să evidenţieze nuanţe care iniţial nu au fost sesizate. De asemenea, e important să punem întrebări
deschise – asta încurajează participanţii să ofere mai multe detalii și astfel să evite neînţelegerile.
Ascultarea activă nu înseamnă că ești de acord cu opiniile vorbitorului, ci doar că faci un efort să înţelegi perspectiva
celuilalt. Automatisme verbale nesusţinute de un interes real faţă de interlocutor (Da, Da, înţeleg... în timp ce te uiţi la
ceas) sunt un semn de neatenţie.
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3. Abilitatea de a oferi feedback pozitiv:
La fel ca vrăjitorul din OZ atunci când le-a oferit daruri Omului de Tinichea, Leului și Sperietoarei de Ciori, și noi
trebuie să scoatem în evidenţă ceea ce au oamenii mai bun! Adesea, uităm cât de important este rolul nostru în dezvoltarea personală a tinerilor.
Dacă oferim participanţilor o imagine pozitivă care accentuează calităţile și competenţele deja existente, atunci ei se
vor strădui să confirme acest lucru. Rolul unui facilitator este să încurajeze, să aprecieze ceea ce au făcut bine participanţii
și să ofere feedback ca și cum au ajuns deja la succes.
Așadar, facilitatorul construiește pe punctele forte ale grupului, le oferă curaj, îi face să se simtă inteligenţi și
puternici, le arată succesul și îi încurajează continuu.

4. Abilitatea de a gestiona conflicte:
Ori de câte ori două sau mai multe persoane încep o relaţie, indiferent cât de scurtă, ei fac schimb de informaţii
despre ei înșiși. Din aceste informaţii, ei incep să se gândească la ce se pot aștepta unii de alţii și cum ar trebui să funcţioneze relaţia lor. Orice activitate este o ocazie bună prin care se pot schimba noi informaţii, își redefinesc relaţia și se
angajează mai mult.
Dar, indiferent de cât de stabil este un grup, vor apărea mici „pișcături” pentru că la un moment dat unul dintre cei
prezenţi va încălca o „așteptare”. Astfel de pișcături pot să apară atât între participanţi, cât și între participanţi și facilitator.
Astfel de „pișcături” sunt ușor de ignorat și reacţia generală la ele apare sub trei forme:
• Terminăm relaţia – tinerii se pot retrage din club.
• Ne întoarcem la momentul de dinainte de „pișcătură” ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
• Revenim să renegociem termenii și condiţiile relaţiei.
Dacă apelăm la primele două forme de atenuare a stării incofortabile, nu rezolvăm problema de fond și ajungem să
repetăm pișcături până ce unul dintre cei implicaţi ajunge la un conflict real care este de obicei greu de gestionat.
Doar cea de-a treia variantă este eficientă și presupune să anticipăm perturbări și un plan în avans pentru renegocierea așteptările iniţiale.

O soluție poate fi utilizarea Tehnicii celor 3 lumi pentru gestionarea conflictelor:
Cum conducem conversaţia:
Pasul 1: Descrie ce s-a întâmplat în “Lume” în termeni neutri
Pasul 2: Expune interpretarea ta (”Lumea ta” )
Pasul 3: Întreabă ce s-a întâmplat în “Lumea lor”
Pasul 4: Exprimă o cerere
Pasul 5: Obţine un angajament și oferă-le sprijinul tău
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Abilitatea de a procesa activități experiențiale
1. Întrebările de procesare
Imediat după ce facilităm activităţi experienţiale (ex. joc, povestire, altă activitate) iniţiem discuţii prin întrebări de
procesare care ne ajută să reflectăm asupra faptelor (Ce s-a întâmplat?, Ce am făcut?), asupra emoţiilor (Cum m-am
simţit?) și asupra gândurilor (Cum am gândit?), apoi să interpretăm (Ce înseamnă toate acestea?), să generalizăm luând în
calcul și ce spun ceilalţi (Ce învăţăm din acestea?) și, în cele din urmă să aplicăm sau transferăm (Unde și ce aplic?).
Facilitatorul ajută grupul în etapa de reflecţie prin întrebări ca: Ce s-a întamplat? / Ce aţi facut? Cum aţi lucrat
împreună? / Cum v-aţi simţit în timpul activităţii? / Ce aţi observat? La ce v-aţi gândit?
Copiii explică sau raportează ce s-a întamplat în timpul activităţii și împărtășesc reacţii din timpul experienţei.
Facilitatorul ghidează copii și gestionează procesul de adunare a informaţiei.
Facilitatorul ajută grupul în etapa de generalizare prin întrebări ca: Și ce? Ce înseamnă asta? / Ce ai învăţat? Re-învăţat? / Care sunt avantajele sau punctele slabe? / Care sunt implicaţiile acestei activităţi? / Ce concluzii puteţi trage?
Copiii încearcă să găsească elementele din experienţa lor, pe care le putem generaliza și din care putem extrage
concluzii. Ei vor livra teorii și afirmatii aplicabile și general valabile, pe baza concluziilor și vor încerca să compare teoriile
și cu idei pe care le au despre viaţa de zi cu zi.
Facilitatorul ajută grupul în etapa de transfer prin întrebări ca: Și acum ce? Bazat pe ceea ce ai simţit, vei face ceva
diferit în viitor? Ce? Cum? / Îmi puteţi explica ce aţi învăţat? / Ce veţi face pentru a aplica ceea ce aţi învăţat?
Copiii identifică și planifică cum să folosească ceea ce au învăţat în viaţa lor de zi cu zi, își iau timp pentru a reflecta
asupra lecţiilor învăţate și concluziile trase din activitate. Liderul conduce discuţia cu privire la modul în care aceștia vor
aplica teoriile/ lecţiile învăţate.

2. Cum conducem această procesare / debrieful?
• Toată lumea participă la discuţie - acest lucru înseamnă că toţi au valoare și ceea ce spun contează pentru grup/clasă. Liderul ia notiţe despre toţi membrii în timpul activităţii: luând notiţe în timpul activităţii veţi realiza ușor care sunt
participanţii timizi (nu există răspunsuri greșite).
• Liderul se concentrează pe Emoţii și Comportament – încearcă să schimbi ceva în comportamentul copiilor.
• Liderul lasă grupul să vorbească - dacă liderul vorbește întruna atunci experienţa membrilor e diminuată. Pentru
a face procesul de învăţare dinamic și interactiv, lasă membrii să vorbească mai mult.
• Liderul ascultă eficient - ascultă cu atenţie pentru a putea pune întrebari cât mai bune.
• Liderul construiește legături - este datoria fiecărui lider să construiască o legătură puternică între ceea ce se învaţă,
teoria de la oră și felul în care se poate aplica în viaţa de zi cu zi a participanţilor.
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Tehnici de rezolvare a problemelor
Brainstorming-ul - Dacă nu știţi ce metodă sau tehnică să utilizaţi pentru a dezbate diferite probleme apărute în viaţa
grupului puteţi apela cu încredere la brainstorming. Iată regulile de bază ale acestei tehnici:
• În timp ce notaţi pe flipchart/tablă rugaţi participanţii, pe rând, să vină cu idei care să răspundă la întrebarea adresată
de voi. Este important ca toate ideile să fie notate și numerotate, pentru a fi mai ușoară etapa de selecţie.
• Încurajaţi și provocaţi participanţii să contribuie cu idei sau să spună pas. Dacă de două ori se aude pas, atunci treceţi pe
modulul popcorn în care fiecare poate să vorbească liber. Ideile năstrușnice sau nepotrivite sunt binevenite.
• Continuaţi până se epuizează toate ideile. La final acordaţi fiecărui participant 5 buline, reprezentând cinci voturi pe
care le pot distribui cum doresc. Ideile cu cele mai multe voturi sunt declarate câștigătoare.
Coloane/clustere: Distribuiţi carduri sau postit-uri fiecărui participant sau grup de lucru. Rugaţi participanţii să ofere un
singur răspuns la întrebarea pe care o dezbateţi pe fiecare card. Colectaţi cardurile și lipiţile pe tablă sau flipchart în
coloane sau clustere:
• Coloane: Amestecaţi cardurile și citiţi-le pe rând în timp ce întrebaţi participanţii dacă să le lipiţi sub o coloană deja
existentă sau trebuie creată una nouă. În cazul în care apar dezacorduri, lăsaţi decizia la latitudinea celui care a propus
soluţia.
• Clustere: Rugaţi participanţii să lipească cardurile oriunde cred ei de cuvinţă. Rugaţi-i apoi să elimine cardurile care se
repetă și să le grupeze în clustere în funcţie de similarităţi.
• Discutaţi soluţiile care au apărut și, în cazul în care este nevoie, apelaţi la vot pentru a determina cea mai bună variantă.
Plusuri, minusuri, aspecte interesante: Această tehnică a fost dezvoltată de Eduward de Bono pentru a putea să luăm în
considerare toate faţetele unei situaţii – avantaje, dezavantaje și alte aspecte care pot să apară pe parcurs, cum ar fi noi
oportunităţi ce nu au fost luate în considerare înainte. Este util pentru grup să privească critic orice propunere de schimbare sau soluţie propusă:
• Împărţiţi tabla în trei secţiuni (plusuri, minusuri, aspecte intresante) și rugaţi grupul să se împartă în trei astfel încât
fiecace să trateze una dintre secţiuni.
• La final, grupurile prezintă fiecare idee pe un postit, pe care facilitatorul le lipește în coloana potrivită.
Dezbateri: Creaţi un studiu de caz legat de o problemă controversată și obligaţi persoanele care au păreri puternice să
adopte o perspectivă diferită de cea pe care o au deja. Schimbând rolurile din când în când îi ajută pe participanţi să
adopte o atitudine sau o opinie mai flexibilă:
• Acordaţi timp participanţilor să se pregătească pentru dezbatere și să își ia notiţe cu toate argumentele pe care vor să le
dezbată.
• Cereţi-le să dezbată problema. Utilizaţi o minge sau orice alt obiect pentru a ilustra cine are cuvântul.
• Cereţi participanţilor să sugereze un compromis sau o sinteză a argumentelor prezentate de fiecare echipă.
Anul 2020: Este anul 2020 și toate dorinţele noastre s-au îndeplinit. Fiecare proiect al nostru a fost de succes, noi am
crescut și suntem acum cetăţeni activi. Acum faceţi un pas înapoi și descrieţi cum am ajuns aici! Ce s-a întâmplat între
timp pentru a face dorinţa noastră realitate?
• Această tehnică este extrem de utilă mai ales atunci când moralul grupului este scăzut și atunci când barierele și dificultăţile par prea mari pentru a fi depășite.
• Împărţiţi grupul în mici echipe care se gândesc la această întrebare și care prezintă apoi soluţiile găsite.
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Matricea deciziilor: Alegeţi factorii care influenţează luarea deciziilor. De exemplu: vizibilitate, eficienta timp, impact
asupra comunităţii. În continuare, adăugaţi în coloanele tabelului, marcând fiecare opţiune pentru fiecare dintre factorii
din decizia ta. Scor pentru fiecare opţiune de la 0 (slab) la 5 (foarte bun). Reţineţi că nu trebuie să aibă un scor diferit
pentru fiecare opţiune - în cazul în care nici unul dintre ele nu sunt bune pentru un anumit factor în decizia ta, atunci
toate opţiunile ar trebui să fie 0.
În cele din urmă, se adaugă aceste scoruri pentru fiecare dintre opţiunile. Opţiunea cu scorurile cele mai mari câștigă!
Caruselul: Scrieţi soluţia propusă în centrul unei coli de flipchart. Acum, gândiţi posibile consecinţe directe ale problemei.
• Scrieţi fiecare consecinţă într-un cerc și conectaţi-l de ideea centrală cu o săgeată. Acestea sunt consecinţe de "prim
ordin".
• Acum trebuie să vă gândiţi la toate posibilele consecinţe "de ordinul al doilea" pentru fiecare dintre consecinţele de
ordinul întâi (directe) pe care le-aţi notat în pasul 2 și să le adăugaţi la diagrama dvs. în același mod.
• După ce aţi terminat toate nivelurile caruselului, veţi avea o imagine clară a posibilelor consecinţe directe și indirecte
care rezultă din proiect. Listaţi-le.
• Analizaţi aceste consecinţe în comparaţie cu alte soluţii propuse.

Stadiile dezvoltării grupului
Liderul trebuie să fie atent la fiecare stadiu în care se află grupul: Formare, Furtună, Normare și Performanţă.
În etapa de formare, tinerii încep să se cunoască la nivel superficial, încep să câștige roluri în grup, sunt nerăbdători
și dornici să mulţumească pe orice, caută pe cineva să-i îndrume. Dau dovadă de superificialitate în relaţii, sunt timizi, se
judecă după prejudecăţi și stereotipuri. Rolul liderilor este acela de a-i motiva prin jocuri cât mai distractive, să îi includă
pe toţi, să dezvolte identitatea grupului (contractul de valori) și să dezvolte idei de proiecte.
În Furtună, tinerii intră în conflict înţeles ca neînţelegere, ciocnire de interese, dezacord, antagonism, ceartă,
diferend, discuţie (violentă): proces ce apare între două sau mai multe părţi. Cauzele pot fi diferenţe personale, probleme
de comunicare sau ambiguităţi are regulilor formale și informale. Această etapă semnalează creșterea și dezvoltarea
grupului, iar rolul liderilor este de a intermedia, monitoriza, negocia și media aceste relaţii, într-un mod obiectiv.
Normarea este stadiul în care se stabilesc normele și se interiorizează valorile. Grupul începe să recunoască slăbiciunile și punctele forte ale grupului ca un întreg, trece de la acţiunea individuală, la munca într-o echipă închegată și își
conturează propria identitate, dezvoltându-și simţul de a aprecia contribuţia fiecărui individ în cadrul echipei. Membrii
înţeleg importanţa valorilor sociale pentru coeziunea și productivitatea grupului și sunt capabili să preia iniţiativa și
responsabilitatea pentru activităţile grupului.
Rolul liderilor în această etapă este să se dea la o parte și să ofere membrilor cât mai multe șanse să conducă grupul
și să se implice în activităţile acestuia. Jocurile, poveștile trebuie să fie din ce în ce mai complexe, iar provocările din ce în
ce mai mari. În cadrul proiectelor, liderii trebuie să preia responsabilităţi tot mai mari și să organizeze un proiect distractiv.
În etapa de performanţă, tinerii interiorizează efectiv valorile morale și civice promovate în grup, își recunosc
punctele forte și punctele slabe, își înţeleg și își acceptă rolurile și devin un exemplu al schimbării. Ei își doresc cu adevărat
o schimbare puternică în comunitatea lor și acum și-au dezvoltat propriile instrumente necesare pentru a propune schimbarea. Rolul liderilor scade semnificativ, ei trebuie să-i ghideze (mentoring) pe tineri ca să-și fixeze scopuri mai înalte.
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C Rolul de Explorator
Prin acest rol liderul sprijină membrii să organizeze și să creeze o conexiune între reflecţiile personale și informaţiile
relevante din domeniul abordat. Acesta nu se prezintă ca fiind expert în domeniu, ci doar „catalizator”, căutând în mod
constant noi modalităţi prin care elevii pot să ajungă în contact cu idei sau informaţii necesare procesului lor de învăţare.
Liderii-Exploratori ajută membrii să formuleze noi modele de comportament sau gândire, idei inovatoare, ipoteze
intresante pe care ulterior aceștia să le poată testa. E greu să te abţii să dai „răspunsul corect”, dar e cu atât mai eficient ca
ei să îl descopere.

Care sunt etapele procesului de explorare?

Modelul lui Stripling propune 6 etape în acest proces: Conectarea cu experienţe anterioare, Întrebarea de explorare,
Investigarea, Construcţia unui nou model, Prezentarea rezultatelor și Reflecţia.

Conectarea cu experiențe anterioare
Conectarea cu experienţe anterioare presupune setarea contextului, declanșează curiozitate și interes și ajută la
identificarea imaginii de ansamblu și a conceptelor potrivite.
Exemplu de activitate
Pregătiţi o serie de imagini care au legătură cu subiectul pe care vreţi să îl puneţi în discuţie. Plasaţi imaginile pe
podea, astfel încât, fiecare membru să poată să le vadă ușor și să își aleagă una dintre ele.
Rugaţi participanţii să răspundă la următoarele întrebări:
• De ce ai selectat această imagine?
• Ce este interesant la această imagine?
• Scrie câteva rânduri în care să explici ce crezi că se întâmplă în această imagine.
• Ce crezi că voia autorul acestei imagini să surprindă?
• Ce alte informaţii mă pot ajuta să înţeleg mai bine acest subiect/această imagine?

Întrebarea de explorare
Întrebarea de explorare presupune dezvoltarea și rafinarea întrebării, recunoașterea scopului explorării, formularea unei ipoteze iniţiale de explorare și determinarea surselor de informare.
Exemplu de activitate
În timpul acestei etape participanţii trebuie să răspundă la următoarele întrebări și să realizeze o hartă conceptuală
pornind de la imaginea selectată:
• Ce întrebări îţi vin în minte legate de această imagine? Ce ipoteză ai în minte?
• Ce aștepţi să găsești?
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Investigarea
Investigarea presupune căutarea de răspunsuri din surse diferite, evaluarea informaţiei pentru a fi credibilă,
verificarea informaţiei cu ipoteza și întrebările și dentificarea unor relaţii sau modele.
Exemplu de activitate
Participanţii primesc o serie de documente sau informaţii relevante pentru ca ei să le citească și să le analizeze. Pe
măsură ce află mai multe despre subiect ei vor lua notiţe. Este bine ca aceste notiţe să aibă scris titlul mare, întrebările de
explorare și ipoteza. Este bine ca ei să lege informaţiile prin diverse „reacţii scrise”, de exemplu:
• Interesant de știut
• Îmi confirmă ideea
• Nu îmi confirmă ideea
• Nu are legătură

Construcția unui nou model
Construcţia unui nou model presupune clarificarea ideilor principale, structurarea informaţiilor, realizarea unor
conexiuni între ideile anterioare și noile idei descoperite și formularea unei concluzii.
Exemplu de activitate
Participanţii se întorc la harta conceptuală realizată la început și încep să adauge noi concepte care pornesc de la
descoperile făcute în etapa de investigaţie. În această fază ei ar trebui să poată să răspundă la următoarele întrebări:
• Am descoperit idei noi despre subiect?
• Am suficiente dovezi să îmi formez o opinie sau să îmi susţin ipoteza?
• De ce mai am nevoie pentru a găsi un sens acestei explorări?
Prezentarea rezultatelor presupune crearea unor materiale de prezentare, apoi prezentarea lor în faţa colegilor și
dialogarea cu alte grupuri despre impresii, idei, comentarii.

Prezentarea rezultatelor
Prezentarea rezultatelor presupune crearea unor materiale de prezentare, apoi prezentarea lor în faţa colegilor și
dialogarea cu alte grupuri despre impresii, idei, comentarii.
Exemplu de activitate
Rugaţi participanţii să realizeze un afiș de prezentare a informaţiilor descoperite pe parcursul explorării. La final ei
vor prezenta în plen rezultatul activităţii și vor primi întrebări de clarificare din partea liderului sau a colegilor. Felicitaţi
echipa pentru efort și rezultat și oferiţi feedback.
Dacă utilizaţi aceasta metodă de prezentare, puneţi la dispoziţia participanţilor coli de hârtie, carioci, lipici, foarfece,
reviste de specialitate pentru decupat, etc.
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Reflecția
Reflecţia presupune evaluarea procesului de explorare, utilizarea unor criterii transparente de evaluar și noi
întrebări posibile de explorare.
Exemplu de activitate
În această etapă participanţii ar trebui să poată să formuleze noi întrebări și să reflecteze asupra propriului proces
de învăţare.
Facilitatorul printează și decupează în avans bileţelele de evaluare pe care sunt scrise propoziţii nefinalizate (ex:
Astăzi am învăţat…, Am descoperit…, Am realizat că…, Am fost surprins când…, Am fost puţin dezamăgit…, Îmi propun să…,
Săptămâna viitoare aș vrea să…, Am simţit că…, Un lucru pe care am să-l fac de acum diferit este…, Ceea ce a fost interesant
pentru mine a fost…, etc.).
Participanţii sunt invitaţi să formeze un cerc și să se așeze pe scaune. Bileţelele vor fi introduse într-o cutiuţă și
fiecare participant va fi invitat să ia un bileţel, să-și ia un minut de reflecţie după care să împărtășească cu restul grupului
continuarea propoziţiei, așa cum și-o imaginează, în urma experienţei de învăţare avute.

Colțul cu inspirație

Clubul GreenIMPACT mi-a dat șansa să cunosc tineri care vor să
facă lucruri. Până acum doi ani simţeam că nu am cu cine să mă
unesc, pentru a face ceva pentru lumea asta și pentru comunitatea
noastră. Și am avut surpriza să văd că foarte mulţi tineri vor. Primele noastre lecţii au fost despre cum să avem un mediu mai curat și la
primul proiect chiar ne-am gândit cum să facem ca turiștii să nu
lase gunoaie pe traseu. Și, mai mult, am surpriza ca serile, când ies
prin sat, să văd că ceilalţi membri din club le atrag atenţia celor care
arunca gunoaie pe jos. Vezi că nu e frumos. Pune în coș. Trăiesc
acest sentiment de persoană cu spirit civic. Înainte toţi știau doar să
zică, doar că vor, însă nimeni nu făcea. Fundaţia Noi Orizonturi ne-a
dat un imbold, ne-a dat șansa ca tinerii să fie cei care încep. Vrem
una, vrem să se facă alta, însă noi nu doar zicem, ci facem.
Emil Coldea, membru club, 17 ani

Totul începe cu o întrebare bună

Sunt mai multe tipuri de întrebări de explorare însă unele sunt mai eficiente decât altele. Întrebările pot fi slabe
(legate de date sau informaţii ușor de căutat pe internet), întrebări de explorare (deschise, conduc la descoperiri interesante și o învaţare profundă) și întrebări esenţiale (despre imaginea de ansamblu).
O întrebare de explorare bună este reală și autentică, ceea ce înseamnă că ridică o problemă la care nu are răspuns
nimeni sau există mai multe răspunsuri adevărate și atât profesorul, cât și elevii trebuie să se gândească pentru a formula
aceste răspunsuri. Nu este o întrebare la care liderul să cunoască răspunsul, o întrebare la care se poate răspunde algoritmic, învăţând niște informaţii, ci una la care, fiecare om poate să cugete și să propună un răspuns. Cei care au și informaţii
(cele care vor fi învăţate pe parcursul unei unităţi de învăţare sau a unei lecţii), probabil vor putea să-și ofere mai multe
răspunsuri, mai bune, mai pertinente.
Totodată, este relevantă în raport cu experienţa de viaţă a omului (nu doar membru, ci și lider). Este o întrebare la
care, dacă pot oferi un exemplu, mie, cel care am întrebat/am răspuns să îmi fie mai bine, mai clar, mai ușor în viaţă. Aceste
întrebări trec dincolo de o disciplină anume și sunt premisă pentru abordarea trans, inter- disciplinară.
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În plus, este generalizatoare, adică nu se oprește asupra unui domeniu sau subiect, ci permite (tocmai datorită
relevanţei și faptului că solicită răspunsuri complexe) transfer în viaţa de zi cu zi.

Exemple de întrebări declanșatoare
• Ce înseamnă pentru tine comunitate?
• De ce pleacă tinerii din satul nostru?
• Ce s-ar întâmpla dacă toţi oamenii din satul nostru ar dispărea?
• Dacă s-ar întoarce ____________ înapoi în sat, ce ar spune despre schimbările realizate între
timp?
• Merită biserica fortificată din satul nostru să fie pusă pe bacnota de 10 lei?
• Ar trebui predate tradiţiile și meșteșugurile locale la școală?
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D Rolul de Evaluator
Identificarea nevoilor de învăţare

Imaginează-ţi că vrei să pleci cu o barcă cu pânze, din portul Constanţa până în portul din Istambul. Acesta este
proiectul tău. Cum îl poţi realiza? Ce cunoștinţe, ce abilităţi și ce caracter ar trebui să aibă oamenii cu care ai porni la
drum? Te-ai urca în barcă fără să ști aceste lucruri? Te-ai implica într-un proiect pentru comunitatea ta?
În momentul în care știm de unde pornim (identificând nevoia și motivaţia pentru învăţare) și unde vrem să
ajungem, putem formula un obiectiv de învăţare. Acesta ne ajută să direcţionăm efortul depus de cel care învaţă și de
facilitator în vederea acoperirii diferenţei dintre nivelul actual și cel dorit.
Există mai multe metode de identificare a nevoilor de învăţare care vă pot ajuta în acest proces și pe care le puteţi
accesa și în Biblioteca online de resurse: Metoda cadranelor.
Alte metode la care poţi apela:

Metoda SW
Scrie pe o foaie de flipchart un obiectiv al proiectului vostru și apoi roagă participanţii să completeze modelul de mai
jos:
• Puncte tari (S) = enumeră cunoștinţele pe care le deţii sau acele lucruri pe care știi să le faci bine dar și atitudinile
potrivite pentru a rezolva problema, pe care le poţi manifesta.
• Puncte slabe (W) = enumeră acele cunoștinţe, abilităţi care ar trebui învăţate și atitudinile pe care ai vrea să le
formezi, dezvolţi sau atitudinile negative pe care ai vrea să le elimini, pentru a rezolva problema.
Adună informaţiile și utilizează-le pentru a elabora un obiectiv de învăţare!

Metoda Mânuțelor
Pornind de la un obiectiv al proiectului vostru, roagă participanţii să deseneze pe foi distincte:
• palma stângă, iar pe fiecare deget să scrie: două lucruri pe care le știu (cunoștinţe despre ceva), două lucruri pe care
le pot face foarte bine și o atitudine cu care se mândresc.
• palma dreaptă, iar pe fiecare deget să scrie: două lucruri pe care nu le știu (cunoștinţe despre ceva), două lucruri pe
care nu le pot face foarte bine și o atitudine cu care nu se mândresc.
La final pot să lipească mânuţele pe o foaie mare de flipchart. Informaţiile se centralizează, iar pe baza lor se puteţi
elabora obiectivele de învăţare. Resursa poate fi accesată și în Biblioteca online aici.
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Cum definim obiectivul de învăţare?

• declaraţie care specifică, în termeni de comportament (măsurabil), ceea ce cel care învaţă va fi capabil să facă în urma
activităţii de învăţare.
• afirmaţie care conţine un rezultat dorit (cunoștinţe, abilităţi, atitudini) și vizibil de către cel care propune.
• modalitate prin care se ghidează (autoghidează) procesul de învăţare.
• propoziţie care poate face trimitere la cunoștinţe: ce știu, abilităţi: ce pot să fac, caracter: ce atitudine am, cum sunt.
Conceptele care ne ajută în formularea acestui obiectiv de învăţare conform modelului lui Bloom, bazat pe cunoștinţe și abilităţi, sunt: își amintește, înţelege, aplică, analizează, sintetizează, evaluează.
Verbele echivalente acestor concepte sunt:
• pentru își amintește: definește, enumeră, descrie, găsește, identifică, listează, localizează, numește, recită, reperează,
raportează, repovestește, recunoaște, cataloghează, declară, specifică, consemnează
• pentru înţelegere: explică, exemplifică, reformulează, parafrazează, relatează, alege, traduce, discută, ilustrează,
exprimă, deduce, interpretează, distinge, prezice
• pentru aplică: aplică în alt context, calculează, aranjează și rearanjează, demonstrează, cum/unde folosesc, estimează,
experimentează, implementează, modelează, simulează, schiţează, folosește, rezolvă
• pentru analizează: apreciază, compară, conexează, decide, detectează, determină, schematizează, inspectează, inventariază, ordonează, organizează, prezintă, examinează sau testează, rezumă
• pentru sintetizează: actualizează, asamblează, amestecă, compune, pregătește, construiește, concepe, creează, dezvoltă,
proiectează, încorporează, integrează, inventează, modifică, plănuiește sau transformă
• pentru evaluează: apreciază, verifică, conchide, critică, emite ipoteze, judecă, rânduiește, recomandă, cântărește, susţine
Conceptele care ne ajută, conform modelului lui Krathwohl, bazat pe trăsături de caracter, sunt: receptează/participă, răspunde, valorizează, ierarhizează și internalizează.
Verbele potrivite în acest caz sunt:
• pentru receptare: ascultă pentru a înţelege, observă, acceptă, execută ce i se cere
• pentru răspunde: se bucură, urmează, se conformează, respectă reguli sau cerinţe cu bunăvoinţă
• pentru valorizare: duce la bun sfârșit, execută corect, cu responsabilitate
• pentru ierarhizează: face corelaţie cu alte valori și principii ale sale, alege, consideră, preferă, își afirmă poziţia în mod clar
• pentru internalizează: susţine o valoare cu convingere, acţionează pe baza ei
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Cum formulăm obiective SMART în acest context?
• Specific – ne uităm la exemplele de verbe potrivite
• Măsurabil – ne uităm la indici cuantificabili / cantitate
• Abordabil - să poată fi atins în timpul și prin metoda de învăţare propusă (nu se regăsește explicit în formulare)
• Realist - să poată fi atins de participant, în funcţie de unde pornește și de motivaţia lui nu se regăsește explicit în
formulare)
• Timp – care este timpul de învăţare alocat?
De exemplu: Să conceapă o prezentare (150 cuvinte), în format pliant, a unui element din patrimoniul local, până la
întâlnirea viitoare.

Evaluarea și reflecţia în învăţare

Învăţarea este completă și profundă doar dacă cel care învaţă ajunge să reflecteze asupra conceptelor și ideilor noi,
asupra felului în care acestea îi schimbă înţelegerea, gândirea și dacă reușește să identifice relevanţa celor învăţate pentru
viaţa de zi cu zi.
În faza de reflecţie, facilitatorul urmărește ca cel care învaţă: să exprime legături personale cu conceptele și ideile
noi, să testeze ideile noi, să formuleze judecăţi despre conceptele și ideile noi, să rezume conceptele și ideile noi și să conștientizeze/să explice relevanţa acestora pentru progresul lui în învăţare, să își evalueze propria învăţare și să formuleze noi
întrebări, noi așteptări.
Iată câteva metode de reflecţie:

Omuleții din copac
Fiecare participant primește o imagine cu copacul alăturat.
Roagă participanţii să se identifice pe sine în acest copac, în funcţie de
cum s-a simţit individual sau în grup pe parcursul unei activităţi. Însă, înainte
de a colora omuleţul, discută cu ei: care a fost sarcina de lucru, care au fost
pașii pe care i-au parcurs în timpul activităţii etc.
După reamintirea faptelor, fiecare, în liniște, va colora omuleţul/omuleţii
cu care se asociază din acest copac. Ulterior, fiecare va prezenta grupului
omuleţul sau omuleţii, argumentându-și decizia.
Continuă apoi cu întrebarea: Ce/cum pot eu să pun în practică cele
învăţate în activitatea vizată? Vor scrie undeva în dreptul unui omuleţ promisiunea sau angajamentul pe care și-l iau faţă de sine sau planul său de îmbunătăţire pe care și-l propun în urma activităţii.
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Boabele de fasole
La finalul unei activităţi, invită participanţii să se așeze pentru reflecţie.
Se va pune o pungă cu boabe de fasole pe podea/masă. Se va da timp ca fiecare să se gândească care sunt lecţiie
învăţate și timp pentru ca fiecare să ia câte boabe de fasole dorește.
Se va face o tură de cerc și fiecare spune pentru ce a luat fiecare boabă. Dacă un participant are mai mult de 3-4 boabe
de fasole, atunci va trebui să prioritizeze care sunt cele mai importante două lecţii pentru el din această activitate (în
situaţia în care timpul este prea scurt).
Dacă e suficient timp, atunci poate prezenta toate boabele de fasole.
La final întreabă: de ce cred ei că s-a făcut această asociere între lecţiile învăţate și seminţe? Se poate face o paralelă
cu povestea „Jack și vrejul de fasole”(vrejul îi permite lui Jack să urce).

Feedback-ul în învățare
Feedback-ul este un răspuns pe care îl oferă facilitatorul celui care învaţă, astfel încât să îl ajute în învăţare. Pentru a
fi eficient, feedback-ul trebuie să conducă la gândire.
Orice formă de feedback care nu îl ajută pe cel care învaţă în dezvoltarea sa, generează efecte negative (demotivează,
înhibă, confuzează), de aceea ajutorul îl oferim printr-un feedback construit în jurul a trei mari întrebări: Unde trebuie să
ajung?, Unde sunt acum?, Ce am de făcut?
Un feedback util face referire clară la obiectivul de învăţare sau nivelul de performanţă propus și conţine afirmaţii
despre aspecte pozitive legate de munca participantului (nu de persoana lui), întrebări despre cum a gândit sau cum se
gândește să lucreze în continuare, sugestii legate de pasul următor (fie îl întrebi ce crede că urmează, fie sugerezi mai
multe căi și el alege), aprecieri pozitive despre efortul depus și afirmarea încrederii în capacitatea lui de a continua în
același ritm. De asemenea, conţine informaţii de sprijin (reamintirea unor cunoștinţe, abilităţi învăţate în trecut), identificarea poziţiei actuale (ești cam la 25% distanţă de punctul final) și ce ar putea face pentru a completa distanţa.

Importanța evaluării formative
Evaluarea formativă sau evaluarea în sprijinul învăţării este o parte organică, integrală și esenţială a învăţării
eficiente și cheia învăţării personalizate. În contextul creat de evaluarea formativă, facilitatorul și cel care învaţă se
gândesc – preferabil împreună – tot timpul (și nu doar la început) la felul în care progresează învăţarea, la aspectele care
se îmbunătăţesc, la acele aspecte care trebuie îmbunătăţite în continuare sau mai urgent și la modul concret în care se pot
realiza cel mai eficient progrese în continuare.
Evaluăm învăţarea pentru a ști unde se află cel care învaţă în raport cu punctul de pornire și în funcţie de obiectivul
pe care și l-a propus pentru a ști ce putem face, în calitate de facilitatori, ca să sprijinim efortul celui care învaţă.
Evaluăm teoretic: la început (nevoia și motivaţia), pe parcurs și la final.
Evaluăm practic: ori de câte ori este nevoie pentru ca progresul în învăţare să se producă.
Metode de evaluare precum Pizza sau Finalizează propoziţia pot fi folosite, după cum urmează:
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Pizza
Discută pe baza întrebărilor: Care era sarcina, ce trebuia să faceţi? Ce aţi făcut? Cum aţi făcut? Care au fost pașii pe
care i-aţi parcurs?
Desenează un cerc și împarte-l în atâtea felii câte sarcini, grupuri de lucru au fost. Pentru fiecare „felie” din cerc,
fiecare răspunde la întrebări, pe post-ituri, apoi se discută în echipa mică și apoi cu tot grupul:
• Ce a funcţionat? Ce a mers cel mai bine?
• Ce nu a funcţionat? Sau ce provocări ai avut? Care au fost momentele cele mai provocatoare?
• Ce sentimente, stări, emoţii ai experimentat?
• Care sunt lecţiile învăţate despre tine, despre ceilalţi sau despre tematica abordată?
• Cum vrei să folosești lecţiile învăţate, în viaţa ta de zi cu zi, pe viitor?
Finalizează propoziția
Plasează pe podea propoziţiile de mai jos și roagă-i să le continue:

Sarcina noastră a fost să

Pe parcurs, m-am gândit că

..............................................................................................
Pașii pe care i-am parcurs au fost

..............................................................................................
Concluzia mea este

..............................................................................................
Cel mai mult mi-a plăcut

..............................................................................................
Lecţia mea învăţată este

..............................................................................................
Provocările pe care le-am întâmpinat au fost

..............................................................................................
Am descoperit că

..............................................................................................
Am fost surprins(ă) de

..............................................................................................
Pe viitor, eu îmi doresc să

..............................................................................................
Am fost încântat(ă) de

..............................................................................................
Pe viitor, îmi propun să

..............................................................................................
Cea mai puternică emoţie a fost

..............................................................................................
În altă situaţie asemănătoare, aș

..............................................................................................

..............................................................................................

La final discută cu tot grupul și trageţi concluziile împreună.
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E

Rolul de Coach

Coaching-ul este despre transferul teoriei în practică. Odată ce fiecare membru are toate informaţiile de care are
nevoie, liderul îl ajută să își construiască un plan de acţiune care să îi ghideze experienţele ulterioare. Acesta verifică
fezabilitatea planurilor prin întrebări care provoacă modele de gândire, încurajează alternative creative și oferă oportunităţi pentru membri de a explora diferite opţiuni și a lua în considerare riscurile posibile.

Abilităţile necesare rolului de coach:
Dezvoltarea relaţiilor, pentru că relaţiile sunt extrem de importante și o formă putenică de influenţare:
• Aveţi grijă să nu transmiteţi prin limbajul corpului dezaprobare membrilor.
• Ajutaţi membrii să se liniștească și să nu pună pe ei mai multă presiune decât este necesar.
• Zâmbiţi cât mai mult și folosiţi umorul pentru a detensiona atmosfera.
• Împărtășiţi experienţele similare pe care le-aţi avut.
• Amintiţi-vă că încrederea nu se câștigă ușor și nu toate sfaturi sunt ușor de pus în practică.
• Construiţi cu grijă și răbdare încrederea lor în capacitatea de a pune în practică planurile de acţiune.
Folosirea întrebărilor de coaching: În procesul de coaching este important să adresăm întrebări care să ne ajute să
înţelegem provocările membrilor, ce au încercat până acum și ce soluţii sunt posibile.
Puteţi să folosiţi mai multe tipuri de întrebări:

Întrebări deschise: Ce ai încercat până acum? / De ce ai ales această cale? / Ce a funcţionat?
Ce nu a funcţionat? De ce? / Ce alte căi de rezolvare mai putem găsi? /Cum ai putea...?
Întrebări de profunzime (pentru a afla mai multe detalii): Ce exact ai încercat?
Întrebări provocatoare: Chiar „întotdeauna” se întâmplă așa? /„Niciodată” nu a funcţionat?
Întrebări de verificare: Putem să verificăm dacă avem aceeași înţelegere?
Întrebări de sumarizare: Deci, îmi mai spui odată ce anume ai testat până acum?

Capacitatea de a observa: Din rolul de coach este important să diferenţiezi între ceea ce există cu adevărat și ce nu,
să vezi logica și cauzele unui comportament al membrilor și ă oferi înapoi o părere contruită pe aceste observaţii într-un
mod constructiv.
Atunci când observi este important să privești imaginea de ansamblu, să iei distanţă atunci când este necesar, să
cauţi modele de comportament și de gândire și să fii atent la indicii oferite prin limbajul non-verbal în timp ce ei îţi povestesc sau îţi arată ceva.
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Ascultarea activă în calitate de coach: Majoritatea oamenilor au dificultăţi sau nu sunt formaţi corespunzător să
asculte eficient. Cu toţii suntem mai mult sau mai puţin ascultători pasivi atunci când ascultăm numai ce vrem noi, nu ne
punem în papucii celuilalt, credem că știm ce vor să spună ceilalţi, auzim cuvintele, dar nu și ce este în spatele lor sau
ne-am format o opinie înainte ca discuţia să se fi finalizat.
Ce putem să facem pentru a demonstra că ascultăm cu adevărat: arătăm că suntem intresaţi de ce au de spus,
reformulăm pentru a ne asigura că am înţeles corect, evităm distracţiile și nu afișăm plictiseală, recunoaștem faptul că
este mult de lucru și ne abţinem să vorbim, cât se poate de mult.

Modelul GROW – un model de coaching recomandat

Un model de coaching pe care îl recomandăm este modelul GROW. Scopul lui principal este de a ne ajuta să găsim o
soluţie într-o anumită problemă. Goal se referă la setarea obiectivului, Reality se referă la verificarea realităţii, Options se
referă la explorarea opţiunilor și Will la stabilirea angajamentului.
În faza de setarea a obiectivului se decide ce ţi-ar plăcea să se întâmple pe termen lung/mediu. Această fază se
consideră încheiată în momentul când se poate răspunde la întrebări de genul:

• Ce ţi-ai dori să se întâmple?
• Cum ai vrea să fie?
• Într-o lume ideală, ce fel de lucruri ţi-ai dori să vezi?
• Cum va arăta peste trei luni? Poţi spune ce dorești într-o singură propoziţie?
• Cum ai vrea să fie lucrurile într-o lume ideală?
• Cum te simţi atunci când spui scopul cu voce tare?
• Cât este de provocator?
• Ce cunoștinţe ai despre asta?

În faza “realităţii” trebuie să vedem care este situaţia curentă. Trebuie trecute în revistă problemele curente. Este
foarte important să se facă o trecere în revistă a ceea ce este real, acesta fiind punctul de pornire pentru etapele urmatoare. Întrebările folosite sunt:

• Cât de important este pentru tine?
• Ce simţi în legătura cu asta?
• Ce impact are asta asupra ta?
• Cât ești de nervos/ nervoasă, pe o scală de la 1 la 10?
• Dacă situaţia ideală este 10, la ce număr ești acum?
• Ce cunoștinţe ai despre asta?
• Care sunt cele mai importante trei cunoștinte despre acest lucru?
• Ce poţi face acum și nu puteai face înainte?
• Ce ai învăţat despre tine însuţi?
• Care au fost punctele de cotitură sau provocările majore?
• Ce vei face diferit acum? Ce știi acum și nu știai înainte?
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În faza de opţiuni căutăm alternative, soluţii la problema dezbătută. Prin întrebări se caută “poteci” neexplorate de
cel ce deţine problema:

• Ce a funcţionat în trecut?
• Ce măsuri ai putea lua?
• Care sunt avantajele? Dar dezavantajele?
• Ce altceva poţi face?
• Mai este și altceva?

În faza finală, de stabilire a angajamentului ce concluzionează opţiunile de mai sus, se agrează “traseul” ce va fi
urmat de “coachee” și mai ales se fixează “bornele” ce trebuiesc atinse. Pe baza acestei discuţii se va realiza apoi planul de
acţiune.
Întrebări utilizate:
• Ce vei face în legătura cu asta?
• Te poti angaja la acest lucru?
• Cum vei face asta?
• Când o vei face?
• Cu cine vei vorbi?
• Unde vei găsi resurse?

Iată AICI un exemplu de Plan de acţiune:

Ce trebuie să îmi
dezvolt?
„Să ofer feedback
constructiv.”
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Cum voi face
acest lucru?
„Să citesc articole
din domeniu și să
cer părerea
colegilor mei.”

Cum voi măsura
succesul?
„Vin membrii IMPACT
să îmi ceară părerea
despre anumite probleme
pe care le întâmpină?”

Ghid de facilitare pentru liderii GreenIMPACT

Ce fel de sprijin
voi avea nevoie?
„Voi primi feedback
de la mentor și de la
colegii de club.”

Care este perioada
de dezvoltare?
„Inteţionez să fac
acest lucru în termen
de o lună de zile.”

Partea II: Curriculum GreenIMPACT
Curriculumul GreenIMPACT a fost dezvoltat pentru a vă ajuta să:

○ planificaţi cronologic întâlnirile de club GreenIMPACT astfel încât să parcurgeţi toţi pașii unui proiect
de învăţare prin serviciu în folosul comunităţii;
○ oferiţi experienţe de învăţare potrivite categoriilor
de vârstă 12-14 și 14-19 ani (ţinând cont de caracteristicile acestor categorii de vârstă);

○ motivaţi tinerii să fie angajaţi activ în propriul
proces de învăţare;
○ vă axaţi pe activităţi concrete de construire a
competenţelor specifice ecoturismului și caracterului unui adolescent;
○ stimulaţi tinerii să utilizeze ceea ce au învăţat, prin
implicarea lor activă în acţiuni concrete de
ecoturism.

Pașii unui proiect de învăţare prin serviciu în folosul comunităţii:
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Structura curriculumului

Modul

Întâlnire de club GreenIMPACT

I. Formarea și pregătirea grupului

1. Descoperă GreenIMPACT
2. Echipa noastră
3. Comunitatea noastră

II. Analiza comunităţii și identificarea
comorilor

4. Comorile comunităţii (patrimoniu natural și cultural)
5. Instrumente de analiză a comunităţii
6. Explorarea comorilor comunităţii
7. Harta comunităţii

III. Stabilirea obiectivelor proiectului și a celor
de învăţare

8. Ideea proiectului nostru
9. Elaborarea proiectului (1): scop, rezultate,
activităţi, parteneri
10. Elaborarea proiectului(2): beneficiari, promovare, buget,
obiective de învăţare

IV. Planificarea și implementarea proiectului

11. Planificarea implementării proiectului
Implementarea proiectului

Modul special – Antreprenoriat Verde

Întâlnirea 1: Începerea unei afaceri
Întâlnirea 2: Nevoile turiștilor și definirea afacerii
Întâlnirea 3: Ce anume și cum vindem turiștilor/ clienţilor
noștri
Întâlnirea 4: Venituri, cheltuieli, profit și dovada succesului

V. Evaluarea învăţării și a rezultatelor
proiectului

VI. Sărbătorirea

12. Reflecţie și evaluare (1) –
competenţe (ce știm, ce facem)
13. Reflecţie și evaluare (2) – caracter
(cum suntem), contribuţie (ce am schimbat
în jurul nostru)
14. Sărbătorirea

Cum folosim descrierile de activități propuse
Fiecare întâlnire este concepută astfel încât să puteţi trece ușor în revistă activităţile și metodele propuse și să
decideţi care dintre activităţi sunt mai relevante pentru clubul vostru GreenIMPACT. Activităţile propuse pentru fiecare
întâlnire au fost selectate cu atenţie, dar – cum fiecare club GreenIMPACT este diferit – vă încurajăm să adaptaţi întâlnirile ţinând cont de următoarele aspecte:
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■ Vârsta și nivelul de maturitate al elevilor
■ Obiectivele de învăţare așteptate
■ Stadiul formării grupului și dinamica interpersonală
■ Stilul vostru personal ca facilitatori
■ Spaţiul de desfășurare a întâlnirilor
■ Resursele materiale de care dispuneţi
■ Constrângerile legate de timp
Durata întâlnirii este în medie de 2 ore

Prezentarea planului unei întâlniri cu elevii

Planul întâlnirii conţine următoarele componente:

■ Denumirea modulului - fiecare modul reprezintă o etapă dintr-un proiect de învăţare prin serviciu în folosul comunităţii.
■ Denumirea întâlnirii - reprezintă tematica principală a unei succesiuni de activităţi de învăţare.
■ Scopul întâlnirii - este formulat pe scurt, în termeni generali și reprezintă finalitatea urmărită în cadrul respectivei
întâlniri.
■ Conceptele-cheie - reprezintă termenii cu cea mai mare însemnătate în cadrul întâlnirii.
■ Conceptele-cheie sunt definite / descrise pe scurt din perspectiva obiectivelor specifice urmărite. Definiţiile conceptelor care denotă trăsături de caracter și valori sunt preluate din Values in Action (VIA – www.viacharacter.org).
■ Planul întâlnirii – un tabel care oferă o imagine de ansamblu a întâlnirii, în care sunt punctate activităţile propuse în
ordine cronologică, metodele utilizate, durata fiecărei activităţi, materialele necesare, precum și durata totală estimată a
întâlnirii. Metodele și instrumentelor propuse pentru parcurgerea respectivului modul sunt definite și exemplificate în
partea introductivă a fiecărui modul.
■ Descrierea activităţilor – cuprinde o descriere în detaliu, pas cu pas, a fiecăreia dintre activităţile care se vor desfășura
pe parcursul întâlnirii IMPACT. Aici veţi găsi trimiteri către alte resurse recomandate, unele dezvoltate de Fundaţia Noi
Orizonturi, precum baza de resurse online, sau alte publicaţii care se găsesc pe www.noi-orizonturi.ro.
■ Evaluarea întâlnirii și încheierea – reprezintă o activitate de scurtă durată care permite participanţilor fixarea principalelor aspecte învăţate în întâlnirea respectivă și autoevaluarea învăţării, urmată de o scurtă discuţie / informare legată
de aspectele administrative și de organizare ale clubului: completarea listei de prezenţă, anunţarea următoarei întâlniri
etc.
■ Anexe – reprezintă toate materialele, fișele de lucru, exerciţiile și alte documente necesare pentru buna implementare a
activităţilor propuse și atingerea obiectivelor de învăţare.
■ Resurse online: peste 50% din activităţi le găsiţi cu trimitere (hiperlink) către baza de date de resurse educaţionale
construită de Fundaţia Noi Orizonturi pentru liderii IMPACT activi în cluburile IMPACT, dar și pentru orice facilitator sau
profesor care dorește să folosească învăţarea prin experienţă și/sau învăţare prin serviciu în folosul comunităţii în
activităţile sale. Aceasta este disponibilă la www.impact-clubs.org, secţiunea Resurse.
Citește, potrivește, adaptează, pregătește-te, încearcă, trage concluzii!
Succes în explorare și descoperire!
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Modulul I: Formarea și pregătirea grupului
Scopul modulului
Este prima etapă în cadrul proiectelor de învăţare prin serviciu în folosul comunităţii, etapă în care se construiește
identitatea grupului, sunt clarificate scopurile și așteptările grupului, sunt definite normele și valorile după care se vor
ghida membrii clubului.
În această etapă, tinerii încep să se cunoască între ei, sunt provocaţi să se autoevalueze, încep să contureze un scop
comun, își stabilesc reguli de grup – Contractul de valori, se angajează în atingerea unor obiective de învăţare personale.

Rolul facilitatorilor este de a:
○ Motiva tinerii care s-au înscris în clubul GreenIMPACT prin prezentarea beneficiilor implicării în acţiuni de serviciu
pentru comunitate, facilitarea de jocuri distractive, energice, active, conducerea de jocuri de formare a echipei, încurajare
și laudă fără favoritisme.
○ Asigura participarea activă a tuturor participanţilor prin aranjarea scaunelor în cerc în timpul discuţiei, solicitarea
opiniei tuturor, confimarea în public a contribuţiei fiecăruia.
○ Dezvolta identitatea de grup prin facilitarea realizării de către grup a Contractului de valori.

Obiective specifice ale modulului:
După parcurgerea acestui modul, membrii GreenIMPACT vor putea:
○ explica ce este un club GreenIMPACT și beneficiile implicării în club;
○ demonstra curiozitate și dorinţă de implicare în viaţa comunităţii;
○ argumenta importanţa echipei în atingerea misiunii clubului GreenIMPACT;
○ exprima încredere sporită în capacitatea lor de a contribui la binele comunităţii prin clubul GreenIMPACT;
○ exprima un angajament clar de implicare în clubul (comunitatea) GreenIMPACT;
○ lucra ghidaţi de un Contract de valori al clubului GreenIMPACT;
○ colabora în echipă pentru a începe să construiască primul lor proiect de învăţare prin serviciu în folosul comunităţii;

Structura modulului pe întâlniri:
Întâlnirea 1: Descoperă GreenIMPACT
Întâlnirea 2: Echipa noastră
Întâlnirea 3: Comunitatea noastră

Metode și instrumente propuse pentru această etapă:
Jocuri de intercunoaștere - jocuri care au rolul de a stimula apropierea între participanţi și de a permite aflarea unor
informaţii despre ceilalţi colegi (prenume, evenimente din viaţă, date despre familie, interese, preferinţe, vise, aspiraţii
etc.); de exemplu: Bingo Uman.
Activităţi de autocunoaștere - activităţi care permit participanţilor reflecţia individuală cu privire la propria persoană,
în vederea identificării unor caracteristici personale și definirii propriei persoane; de exemplu: Blazonul personal.
Contractul de valori - un proces în care grupul se definește și își dezvoltă propriile norme și valori, cerând apoi un angajament individual la normele stabilite.
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Întâlnirea

1

Descoperă GreenIMPACT

Scopul întâlnirii
Participanţii vor pleca de la această întâlnire înţelegând ce este clubul GreenIMPACT, modul și beneficiile implicării lor în activităţile unui astfel de club. Întâlnire va pune accent pe facilitarea acestor înţelegeri și pe stârnirea
curiozităţii participanţilor faţă de modalităţi de implicare în comunitatea lor și oportunităţile de dezvoltare oferite
de programul GreenIMPACT.

Concepte-cheie

IMPACT: Un acronim pentru Implicare, Motivare, Participare, Acţiune, Comunitate, Tineri (vezi mai multe în
Anexă - Programul IMPACT)
Curiozitate (VIA): interesul, căutarea noului, deschiderea de a experimenta; a fi interesat de experienţa în sine; a
găsi fascinante diverse subiecte și teme; a explora și a descoperi

Planul întâlnirii

Activități

Metode

Durată

1. Bun venit și introducere

Joc de spargere a gheţii

10 minute

Variază: PowerPoint, flipchart și
markere, fotografii listate etc.

2. Să ne cunoaștem –
Bingo Uman

Joc de spargere a gheţii

20 minute

Anexă – Human Bingo (tipărită),
stilouri / creioane, hârtie A4

3. Ce este GreenIMPACT?

Discuţie facilitată

30 minute

Anexă – Programul IMPACT (tipărit),
Film IMPACT

4. Toţi vecinii mei

Joc de cunoaștere

10 minute

5. Evaluare și încheiere

15 minute

Materiale

Foaie de prezenţă

Timp total estimat: 1 oră și 30 minute

47

Ghid de facilitare pentru liderii GreenIMPACT

Modulul I - Formarea și pregătirea grupului

Descrierea activităților

1. BUN VENIT ȘI INTRODUCERE

10 MINUTE

Prezentaţi-vă într-un mod cât mai degajat – folosind un PPT cu fotografii din viaţa voastră, o poveste din copilărie,
o întâmplare care v-a marcat alegerea meseriei etc. Bucuraţi-vă de șansa de a fi împreună și încercaţi să faceţi în așa fel
încât elevii să se simtă confortabil. Pentru cei care sunt profesori, recomandăm să clarificaţi participanţilor faptul că în
cadrul întâlnirilor de club nu mai aveţi rol de profesor, ci de facilitator. Spuneţi-le participanţilor ceva simplu, cum ar fi
„Azi vom ajunge să ne cunoaștem mai bine. Veţi primi, de asemenea, multe informaţii despre programul GreenIMPACT și
despre cum sunt structurate întâlnirile de club, despre ce veţi învăţa într-un club GreenIMPACT, despre modul în care ne
vom distra împreună, cum putem să învăţăm despre localitatea noastră, despre comorile ei și cum puteţi dovedi că puteţi
face uneori chiar mai mult decât oamenii mari.”

2. SĂ NE CUNOAȘTEM

20 MINUTE

Bingo Uman - jocul se găsește AICI. Pentru a adapta jocul mai bine contextului programului GreenIMPACT, puteţi
să folosiţi unele afirmaţii precum: Știu să dansez pe muzică folclorică locală, Am vizitat muzeul satului etc.

3. FAMILIARIZAREA CU GREENIMPACT

25 MINUTE

Dacă aveţi acces la videoproiector, la calculator și la boxe, vă recomandăm să le folosiţi ca să arătaţi participanţilor
un filmuleţ scurt despre programul IMPACT. După vizionare, împărţiţi participanţii în grupe de câte 4-5 persoane și
daţi-le sarcina să reflecteze asupra filmului și să răspundă la următoarele întrebări:

○ Ce fel de activităţi au făcut elevii din filmuleţ?
○ Ce au reţinut ei că este serviciul în folosul comunităţii?
○ Cunosc ei exemple similare?
○ Ce are de câștigat un elev care se implică în proiecte de serviciu în folosul comunităţii? Dar
comunitatea?

Cereţi câte unui reprezentant al fiecărui grup să prezinte concluziile și apoi punctaţi ce înseamnă club IMPACT /
GreenIMPACT, cine poate face parte din club, cât de des au loc întâlnirile, ce beneficii are.
Încurajaţi adresarea întrebărilor de clarificare.

4. TOȚI VECINII MEI

10 MINUTE

Aceasta este o activitate distractivă de intercunoaștere care poate fi folosită ca joc de spargere a gheţii. O puteţi
introduce acum ca pe o modalitate de a ajuta participanţii să înveţe lucruri noi despre ei și puteţi finaliza întâlnirea într-o
notă distractivă. Activitatea o găsiţi AICI și puteţi să o adaptaţi la contextul GreenIMPACT cu exemple precum: Toţi
vecinii mei care au acasă un costum popular; Toţi vecinii mei care știu să cânte la un instrument tradiţional; Toţi vecinii
mei cărora le place să facă excursii în natură etc.
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5. EVALUAREA ÎNTÂLNIRII ȘI ÎNCHEIERE

10 MINUTE

Aranjaţi pe jos o scală imaginară, de la 1 la 10. Puteţi scrie numerele pe câte o foaie de hârtie. Rugaţi participanţii
să se așeze pe această scală ca răspuns personal la câteva întrebări. Citiţi întrebările una după cealaltă și daţi-le timp să se
poziţioneze pe scală. 1 înseamnă - foarte puţin și 10 - foarte mult. Întrebările sunt:

1. Cât de motivat ești acum să ni te alături și la următoarea întâlnire a clubului? Anunţaţi
acum când, unde și la ce oră are loc următoarea întâlnire!
2. Cât de curios ești să faceţi împreună proiecte cu și pentru comunitatea voastră locală?
3. Crezi că părinţii tăi te vor încuraja să vii în fiecare săptămână la activităţile clubului
GreenIMPACT?

Mulţumiţi pentru participare și punctaţi cu participanţii încă o dată:

1. Când va fi următoarea întâlnire a clubului GreenIMPACT
2. Cine urmează să vină la următoarea întâlnire? Să ridice mâna!
3. Modalitatea de amintire / verificare a participării la următoarea întâlnire
4. Ce documente trebuie să aducă pentru înscrierea oficială în club data viitoare (ex: fișa de
înscriere și consimţământul părintelui)„

Colțul cu inspirație

Se vede că au evoluat copiii și cu foarte mare bucurie îmi spun
despre acţiunile lor. Eu tot îi întreb dacă le place ce fac și ei mereu zic
da. I-am îndemnat să aibă grijă, să înţeleagă patrimonial cultural al
comunei, că asta este foarte important, dar și cel social. Le-am
explicat că noi suntem în UNESCO și avem patrimoniu și cum ar
trebui să ne comportăm, am discutat mai multe cu ei. Eu am impresia că acest grup le-a dezvoltat sensibilitatea către anumite acţiuni.
(Maria Gârlea, voluntar, 71 de ani)

49

Ghid de facilitare pentru liderii GreenIMPACT

Modulul I - Formarea și pregătirea grupului

Anexă – Programul GreenIMPACT

GreenIMPACT este o altfel de școală: fără note, fără discipline, în care înveţi prin activităţi practice lucruri care te vor
ajuta să devii un cetăţean sau antreprenor activ, într-o localitate în care ecoturismul este o alternativă economică viabilă.
Programul GreenIMPACT este sprijinit de către Fundaţia Noi Orizonturi.
IMPACT este acronim pentru Implicare, Motivaţie, Participare, Acţiune, Comunitate, Tineri iar Green înseamnă
că activităţile principale ale tinerilor sunt destinate ecoturismului. Un club GreenIMPACT este compus din 10-20 de copii
/ tineri, cu vârsta între 12 și 20 ani, care se întâlnesc săptămânal, timp de o oră și jumătate – două ore. Elevii sunt ghidaţi de
facilitatori (lideri GreenIMPACT) și parcurg activităţi de grup distractive și provocatoare, în urma cărora aceștia își dezvoltă competenţele, caracterul și aduc o contribuţie pozitivă comunităţii lor.

Ce activităţi se fac în GreenIMPACT?

Ce îţi aduce participarea la Green IMPACT?

• Jocuri și povești

• înveţi să identifici comorile locale, să proiectezi și să
implementezi proiecte care să le pună în valoare;

• Proiectele de învăţare prin serviciu în folosul
comunităţii
• Activităţi de explorare în comunitate / investigaţii
• Excursii tematice
• Interviuri cu membri ai comunităţii locale

• găsești un sprijin, un loc unde simţi că aparţii și că
ești apreciat pentru ceea ce ești și pentru contribuţia
ta;
• aduci o schimbare în bine în comunitatea ta, în timp
ce înveţi ce vrei și te distrezi împreună cu
colegii tăi;
• te poţi confrunta cu provocări și conflicte, dar vei
învăţa să găsești soluţii împreună cu colegii tăi;
• exersezi și dezvolţi competenţele necesare pentru
implementarea unui proiect, dar și pentru viaţa de zi
cu zi, precum: management de proiect, de relaţii, management personal și implicare civică;
• înveţi să devii un jucător pregătit pentru dezvoltarea
ecodestinaţiei tale.

Proiectele GreenIMPACT
În GreenIMPACT instrumentul principal de învăţare este proiectul în folosul comunităţii, unde competenţele sunt
valorificate în acţiune.
DE EXEMPLU... Grupul tău de tineri decide să pună plăcuţe pentru identificarea străzilor și pentru direcţionarea către principalele obiective turistice. Pentru asta, veţi învăţa
despre istoria locală vorbind cu învăţătorul, preotul, oameni în vârstă, veţi căuta
informaţii despre obiectivele turistice în bibliotecă și pe internet, veţi învăţa despre cum
se face conservarea patrimoniului și cum se face interpretarea lui pentru turiști, veţi
putea prezenta ideea voastră în Consiliul Local, veţi găsi soluţii durabile pentru realizarea plăcuţelor, veţi discuta cu localnicii pentru a obţine acordul lor pentru montarea
plăcuţelor, vă veţi ocupa de realizarea și montarea plăcuţelor, inauguraţi și sărbătoriţi. Ce
multe veţi învăţa, și ce distractiv ar putea fi!

Ce zici? Vrei să devii și tu membru GreenIMPACT?
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Întâlnirea

2

Echipa noastră

Scopul întâlnirii
Membrii GreenIMPACT se vor cunoaște mai bine, vor fi provocaţi să lucreze în echipă și își vor construi un contract
de valori al grupului. Întâlnirea va încuraja manifestarea respectului faţă de valorile nutrite în relaţie cu natura și
cultura comunităţii, recunoașterea importanţei includerii fiecărui membru în echipă și perseverenţa participanţilor.

Concepte-cheie
Inteligenţă socială (VIA): a fi conștient de motivaţiile și sentimentele proprii și ale altor persoane; a ști ce să faci
pentru a te adapta unor situaţii sociale diferite; a ști ce îi motivează pe alţii
Perseverenţă: a duce lucrurile la bun sfârșit în ciuda dificultăţilor
Contractul de Valori: un document elaborat de membrii clubului, în care este stipulat un set de valori și de
așteptări și care explică cum vor lucra ei împreună

Planul întâlnirii
Activități

Metode

1. Bun venit și introducere

Durată

Materiale

5 minute

2. Puterea florii

Joc de spargere a gheţii
/ de echipă

15 minute

3. Provocare pentru echipă

Joc de team-building
(Mlaștina cu surprize /
Gardul electric

50 minute

Opţiunea 1: scotch, sfoară, marker,
pix, hârtie
Opţiunea 2: sfoară sau panglică

Lucru în echipă

30 minute

Coală flipchart, stilouri, markere
colorate, hârtie colorată

Poveste

15 minute

4. Contractul de Valori

5. Reciful de Corali

6. Încheiere

5 minute

Listă de prezenţă

Timp total estimat: 2 ore
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Descrierea activităților

Nota facilitatorului
Această întâlnire este despre dezvoltarea încrederii, a spiritului de echipă și a coeziunii.
Scopul vostru ca lideri / facilitatori de club este de a ajuta tinerii să se simtă recunoscuţi,
valorizaţi și conectaţi la club. Fiţi fermi în ceea ce privește regulile jocului și regulile de
siguranţă; opriţi activitatea dacă participanţii nu se comportă responsabil sau dacă există
pericol de accidentare. Dacă veţi considera că participanţii nu sunt încă pregătiţi pentru
provocările alese, atunci alegeţi alt exerciţiu de team-building, care să-i ajute pe tineri să-și
dezvolte încrederea unii în ceilalţi. Recomandăm să încercaţi să faceţi întâlnirea în aer liber,
dacă vremea vă permite.

1. BUN VENIT ȘI INTRODUCERE

5 MINUTE

Cereţi de la unul-doi participanţi să amintească tuturor concluziile și învăţămintele din întâlnirea precedentă.
Introduceţi în câteva minute întâlnirea „Echipa noastră”. Explicaţi participanţilor că la această întâlnire veţi discuta
despre clubul vostru GreenIMPACT și despre cum puteţi deveni o echipa mai închegată. După această etapă, faceţi
transferul către un joc amuzant de spargere a gheţii și ajutaţi grupul să se cunoască mai bine!

2. PUTEREA FLORII

15 MINUTE

Acesta este un joc amuzant care implică mișcarea și munca în comun a participanţilor – o modalitate excelentă de a
începe o întâlnire despre munca în echipă și încredere! Acordaţi atenţie deosebită pregătirii cadrului pentru această
activitate, prin explicarea clară a regulilor. Chiar dacă se distrează în această provocare, încurajaţi-i pe participanţii să fie
responsabili și atenţi. Asiguraţi-vă de siguranţa participanţilor pe întreaga durată a activităţii.
Activitatea aceasta o găsiţi AICI.

3. PROVOCAREA ECHIPEI

50 MINUTE

Scopul acestei activităţi este de a-i provoca pe membrii GreenIMPACT să lucreze împreună, să-i includă în activitatea lor pe fiecare dintre membrii clubului și să rezolve o problemă dificilă, utilizând gândirea critică, creativitatea și cooperarea. Sunt opţiuni de activităţi. Alegeţi activitatea ale cărei provocări credeţi că sunt potrivite pentru grupul vostru.

Opţiunea 1: Mlaștina cu surprize

Opţiunea 2: Gardul electric

Această activitate o găsiţi AICI

Această activitate o găsiţi AICI

4. CONTRACTUL DE VALORI

30 MINUTE

Prin această activitate, membrii clubului vor înţelege însemnătatea Contractului de Valori și importanţa acestuia în
contextul activităţilor de club.
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Nota facilitatorului
Contractul de Valori este un set de așteptări definite și scrise de către membrii clubului, cu
privire la standardele aferente statutului de membru al clubului, precum și cele aferente
comportamentului în cadrul clubului. Un Contract de Valori poate să îmbrace diferite forme:
poate fi o listă cu ceea ce este permis și ce este interzis în club, o listă de principii, norme sau
valori; o prezentare grafică a unui club de succes etc. Este important ca elevii să înţeleagă că
acest contract reprezintă un angajament luat de către fiecare dintre ei în faţa celorlalţi și nu
un set de reguli impuse de către liderul clubului. Pe termen lung, acest contract va fi atât o
metodă de responsabilizare pentru manifestarea unui comportament adecvat în club, cât și
un element de identitate a membrilor.

Opţiunea 1:
Pregătiţi o coală de flipchart, foi colorate, markere, pixuri. Explicaţi membrilor ce
este un Contract de Valori, folosind informaţiile anterioare și definiţia oferită la
începutul acestei întâlniri.
Formulaţi câteva întrebări de ghidare pentru a stimula gândirea în grup și notaţi
răspunsurile pe o coală de hârtie. Exemple de întrebări:

Opţiunea 2:
Contractul de Valori
Această activitate
o găsiţi AICI.

• Cum credeţi că ar trebui să ne comportăm în clubul GreenIMPACT?
• Ce te-ar face să te simţi confortabil / în siguranţă aici? Ce te-ar
incomoda?
• Ce așteptări ai de la tine și de la ceilalţi membri ai clubului?
• Care ar trebui să fie consecinţele dacă un membru nu
respectă Contractul de Valori?

După ce elevii au formulat ideile lor și le-aţi notat, rugaţi-i să ia lista, să analizeze dacă
sunt de acord cu ideile și să le transpună într-o formă vizuală atractivă. După ce toţi
membrii au agreat lista, rugaţi fiecare elev să semneze Contractul de Valori. Puneţi
contractul pe perete într-un loc în care să fie vizibil la fiecare întâlnire!

Nota facilitatorului
Asiguraţi-vă că membrii au înţeles importanţa acestui document, precum și faptul că încă nu
este încheiat. Membrii vor putea să revină la acest document și să-l modifice sau să mai
adauge conţinuturi noi.

5. RECIFUL DE CORALI

15 MINUTE

Această poveste ajută la înţelegerea rolului jucat de Contractul de Valori prin încurajarea membrilor unui grup.
Activitatea poate fi parcursă în relaţie cu activitatea Contractul de Valori. Chiar dacă în activitatea unui grup apar
obstacole și provocări – și vor apărea! – acestea contribuie la întărirea echipei. Această activitate o găsiţi AICI.

6. Încheiere

5 MINUTE

Completaţi lista de participare, rezolvaţi eventualele detalii administrative și anunţaţi-i pe participanţi când și unde
va avea loc următoarea întâlnire. Mulţumiţi-le pentru prezenţa lor la această întâlnire și asiguraţi-vă că-i transmiteţi un
călduros „La revedere!” fiecăruia dintre ei atunci când pleacă.
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Întâlnirea

3

Comunitatea noastră

Scopul întâlnirii
Membrii GreenIMPACT vor lucra împreună și vor descrie conceptul de echipă / comunitate și importanţa păstrării
valorilor și valorificării comorilor comunităţii. Participanţii vor avea ocazia să se cunoască mai bine, să exerseze
abilităţi de colaborare, să își manifeste creativitatea. Întâlnirea va viza preponderent recunoașterea importanţei
valorilor culturale și naturale ale comunităţii, va încuraja atitudinea proactivă faţă de păstrarea valorilor naturale și
culturale ale comunităţii și manifestarea spiritului civic.

Concepte-cheie
Comunitate: Este o grupare de oameni conectaţi prin relaţii durabile care se extind dincolo de legăturile genealogice
imediate și care, de obicei, își definesc acele relaţii ca fiind importante pentru identitatea lor socială.
Perspectivă (VIA): un mod particular de a privi lumea; în acest context, ne referim la modul prin care privim lumea
atât din perspectiva propriei persoane, cât și a altora.
Spirit cetăţenesc: a fi dedicat și responsabil social.

Planul întâlnirii
Activități
1. Bun venit și introducere

2. Cercul valorilor

3. Ce este o comunitate?

4. Ubuntu

5. Comunitatea Tricultura

6. Evaluare și încheiere

Metode

Durată

Materiale

Prezentare

10 minute

Joc de spargere a gheţii

15 minute

Joc, lucru în echipă

20 minute

Minge moale, coli
de flipchart, markere

Poveste

20 minute

Povestea Ubuntu

Simulare

60-70 minute

Discuţie în grup

10 minute

4 foarfece, 20 creioane, 20 foi colorate
diverse culori, 4-5 m de sfoară, bandă
lată de lipit, o pânză mare sau 2 cearșafuri

Listă de prezenţă

Timp total estimat: 2 ore
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Descrierea activităților
1. BUN VENIT ȘI INTRODUCERE

10 MINUTE

Aranjaţi scaunele în cerc. Prezentaţi în câteva minute titlul întâlnirii. Explicaţi participanţilor faptul că astăzi vor
descoperi aspecte interesante despre ce înseamnă să fii o comunitate.

2. CERCUL VALORILOR

15 MINUTE

Acest joc de grup își propune să ajute participanţii să se cunoască mai bine, aducând în discuţie valorile comune, dar
și cele diferite.
Această activitate se găsește AICI.

3. CE ESTE O COMUNITATE?

20 MINUTE

Scopul activităţii este de a-i ajuta pe participanţi să identifice noi înţelesuri și definiţii pentru conceptul de „comunitate”.

Această activitate se găsește AICI.

4. UBUNTU

20 MINUTE

Ubuntu este filosofia unor triburi africane care poate fi rezumată astfel: „eu sunt ceea ce sunt datorită a ceea ce
suntem noi toţi”. Aceasta povestire surprinde esenţa ideii de comunitate.
Această povestire se găsește AICI.

5. COMUNITATEA TRICULTURA

60-70 MINUTE

Scopul acestei activităţi este de a-i ajuta pe participanţi să conștientizeze importanţa valorilor culturale și naturale
ale lor și ale comunităţilor lor. Ne dorim, de asemenea, să înţeleagă și urgenţa luării de atitudine pentru păstrarea valorilor
naturale și culturale ale comunităţilor lor.
Această activitate se găsește AICI.

6. EVALUARE ȘI ÎNCHEIERE

10 MINUTE

Pentru a evalua întâlnirea, citiţi unul câte unul obiectivele de învăţare. Invitaţi-i pe membrii clubului să arate
„degetul mare în sus” sau „degetul mare în jos” după fiecare dintre obiectivele de învăţare, indicând - astfel - dacă ei cred că
au fost atinse sau nu aceste obiective. Pentru obiectivele care nu au fost atinse, asiguraţi-vă de faptul că veţi reveni asupra
lor într-o întâlnire ulterioară.
Completaţi lista de participare, rezolvaţi eventualele detalii administrative și anunţaţi-i pe participanţi când și unde
va avea loc următoarea întâlnire. Mulţumiţi-le pentru prezenţa lor la această întâlnire și asiguraţi-vă că îi transmiteţi un
călduros „La revedere!” fiecăruia dintre ei, atunci când pleacă.

Colțul cu inspirație
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Chiar dacă iniţial au zis „nu vreau să vorbesc”, totuși au avut curaj
și au povestit cu entuziasm despre ce au descoperit și despre revelaţiile pe care le au avut. Înainte foarte greu scoteai ceva de la ei.
Acum sar și la îmbrăţișări! Vorbirea în public e importantă, pentru
că au curajul să spună ce gândesc și ceea ce simt. Ei nu mai sunt
timoraţi, nici la școală, în faţa profesorilor, nici în orice ocazie în
care ar fi nevoie să spună ceva. Îndrăznesc, au prins curaj, au văzut
că sunt capabili să facă asta, au căpătat puterea de a spune ce
gândesc.
(Natalia Corlean, fost lider de club, 40 de ani)
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Modulul II: Analiza comunității și
identificarea comorilor

Scopul modulului
În această a doua etapă în proiectul de învăţare prin serviciu în folosul comunităţii, membrii clubuluiGreenIMPACT
ajung să colecteze și să prelucreze informaţii despre „comorile” comunităţii (patrimoniul natural și cultural). În decurs de
câteva săptămâni, tinerii:
○ vizitează comunitatea, observă problemele din jurul lor, citesc presa locală, discută cu vecini, colegi, autorităţi,
antreprenori, organizaţii neguvernamentale pentru a identifica elementele de patrimoniu natural și cultural;
○ alcătuiesc o hartă a comunităţii și inventariază „comorile” identificate.
Rolul facilitatorilor este de a ghida tinerii în explorarea comunităţii prin oferirea de activităţi structurate, organizate, prin care aceștia pot observa apreciativ ceea ce se regăsește în jurul lor. De multe ori, ceea ce avem acasă nu mai prezintă interes sau nu mai poate fi observat cu admiraţie. De aceea, facilitatorii au un mandat special în pregătirea tinerilor
pentru activităţile de explorare și oferirea unor „ochelari” speciali prin care să (re)descopere comorile ascunse la vedere.

Obiective specifice ale modulului:
După parcurgerea acestui modul, membrii GreenIMPACT vor putea:
○ Defini ce este patrimoniul cultural și natural;
○ Nominaliza elemente de patrimoniu cultural și natural din comunitatea lor;
○ Explica importanţa păstrării / conservării patrimoniului natural și cultural din comunitatea lor;
○ Manifesta apreciere faţă de patrimoniul cultural și natural al comunităţii (aprecierea frumuseţii);
○ Demonstra un sentiment mai puternic de apartenenţă la comunitate;
○ Numi resurse umane și elemente ajutătoare care ar putea să-i susţină în orice proiect vor implementa;

Structura modulului pe întâlniri:
Întâlnirea 4: Comorile comunităţii (patrimoniu natural și cultural)
Întâlnirea 5: Instrumente de analiză a comunităţii
Întâlnirea 6: Explorarea comorilor comunităţii
Întâlnirea 7: Harta comunităţii

Metode și instrumente propuse pentru această etapă:
Activităţi specifice pentru culegerea informaţiilor din comunitate, precum turul comunităţii, plimbarea de conștientizare, interviul individual – contribuie la obţinerea informaţiilor direct de la sursă, observând comunitatea în mediul ei de
manifestare și din perspectiva diverșilor membri ai comunităţii.
Metode și instrumente specifice pentru analiza informaţiilor culese, precum analiza articolelor online, harta comunităţii, comunitatea văzută prin fotografii – prin care se analizează mai profund elementele de patrimoniu local prin conversaţii ghidate;
Metode și instrumente specifice pentru luarea deciziilor, precum matricea deciziilor, votare cu buline colorate, orientare spaţială, care permite luarea deciziilor cu privire la problema ce va fi abordată prin proiect.
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Întâlnirea

4

Comorile comunității

(patrimoniu natural și cultural)

Scopul întâlnirii
Membrii clubului GreenIMPACT vor defini, explora și exemplifica conceptele de patrimoniu cultural și patrimoniu
natural, cu referire la comunitatea lor, identificând comori specifice ale comunităţii și explicând importanţa păstrării / conservării patrimoniului. Valoarea centrală vizată în întâlnire este aprecierea frumuseţii.

Concepte-cheie
○ Patrimoniu cultural
○ Patrimoniu natural
○ Ecoturism, condiţiile ecoturismului
○ Destinaţie ecoturistică

Planul întâlnirii
Activități

Metode

Durată

Joc de spargere
a gheţii

10 minute

Joc de echipă

20 minute

Cărţi poștale, pixuri

3. Comoară patrimoniu
cultural

Discuţie facilitată,
prezentare

45 minute

Prezentare ppt, videoproiector, acces
la internet, foi flipchart, markere,
anexa termeni patrimoniu cultural

4. Comoară patrimoniu
natural

Lucru pe grupe

45 minute

Anexa 2, Anexa 3

5. Ce putem face?

Discuţie facilitată

10 minute

6. Destinaţia mea
ecoturistică

Film, discuţie

15 minute

1. Bun venit și spargerea
gheţii
2. Comorile ascunse

7. Evaluare și încheiere

Materiale

Film

5 minute

Timp total estimat: 2 ore și 30 minute
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Anexă - IDEI GREEN 1

Inspiraţie pentru proiectele voastre GREEN:

Rețete de la bunica
Află despre mâncărurile tradiţionale, despre povestea
lor, despre ingredientele cu care sunt realizate sau despre
tehnicile de producţie. Analizează de ce nu se mai găsesc atât
de des în meniul familiilor din ziua de azi și de ce sunt atât de
îndrăgite de turiști.
Clubul GREENImpact Moșna jud. Sibiu a promovat
reţetele tradiţionale prin culegerea lor, organizarea unui
eveniment culinar în curtea bisericii fortificate la care au fost
prezentate diverse feluri de mâncare tradiţională și editarea a
două cărţi poștale cu reţetele celor mai populare mâncăruri.
Vezi AICI cum a fost.

Catalog al plantelor medicinale
Cercetează și identifică plante cu proprietăţi medicinale. Află mai multe despre structura și creșterea plantelor,
proprietăţile chimice ale plantelor medicinale, precum și despre mediul local în care au nevoie să crească.
Desenează conexiuni între mediul înconjurător și locuitorii săi pentru a crea un catalog scris al plantelor medicinale
native sau pentru a le culege, împacheta și oferi turiștilor.
Inspiraţie: Grup de lucru plante medicinale și Identificarea plantei

Vânătoare de comori prin geocashing
Studiază despre geocaching și organizează un traseu
pentru persoane active, interesate de descoperiri în aer liber,
valorizant pentru localnici care au case tradiţionale sau practică meșteșuguri tradiţionale.
Inspiraţie: Geocaching România

Trasee de drumeție sau bicicletă
Află de ce și cum se construiesc traseele de bicicletă și ce anume este necesar pentru a primi permisiunea de construire pe o proprietate publică. Ajută la const uirea, restaurarea, instalarea semnelor interpretative și / sau menţinerea unei
traseu din comunitatea ta.
Clubul GREENImpact Biertan (jud. Sibiu) a amenajat un traseu pentru bicicletă și drumeţie pentru familii cu copii
mici - pe dealul de Est al satului Biertan și un loc de popas în punctul de belvedere. Astfel, au pus în valoare satul și au
oferit turiștilor o alternativă de a petrece mai mult timp în Biertan.

58

Ghid de facilitare pentru liderii GreenIMPACT

Modulul II - Analiza comunității și identificarea comorilor

Descrierea activităților
1. BUN VENIT ȘI SPARGEREA GHEȚII

10 MINUTE

Aranjaţi scaunele în cerc. Cereţi de la unul-doi participanţi să amintească tuturor concluziile și învăţămintele din
întâlnirea precedentă. Explicaţi-le că la această întâlnire, vor explora în detaliu ce înseamnă patrimoniu natural și cultural
ca și comori din comunitatea lor.
Începeţi cu o activitate de spargere a gheţii. Această activitate se numește „Transformări” sau „Transformers” și se
găsește AICI. Cuvintele pe care le puteţi propune pentru a fi mai adaptată activitatea pe tematica întâlnirii pot fi cetate,
vioară, obicei popular, război de ţesut.

2. COMORILE ASCUNSE

20 MINUTE

Scopul acestei activităţi este de a stimula participanţii să caute comori, să lucreze în echipă făcând acest lucru.
Activitatea introduce foarte bine ideea de comoară, urmând ca mai târziu să faceţi legătura cu patrimoniul cultural și
natural ca și comori ale comunităţii.
Această activitate o găsiţi AICI și puteţi să o adaptaţi pentru tematica de ecoturism, folosind citate legate de
patrimoniul natural sau cultural. Iată câteva exemple:
○ Uită-te cu profunzime la natură și vei înţelege totul mult mai bine. (Albert Einstein)
○ Natura este arta lui Dumnezeu. (Sir Thomas Browne)
○ Cultura, tradiţiile și limba sunt fundaţia pe care se construiește identitatea noastră.
○ Cultura unei naţiuni se naște din inimile și sufletul oamenilor săi. (Gandhi)
○ Un om fără cunoștinţe despre trecutul, istoria, originile și cultura sa e ca un copac fără rădăcini. (Marcus Garvey).

3. COMOARĂ PATRIMONIUL CULTURAL

45 MINUTE

Scopul acestei activităţi este de a-i ajuta pe participanţi să înţeleagă ce este patrimoniul cultural și să identifice
elemente ale patrimoniului cultural din comunitatea lor.
Întrebaţi participanţii dacă știu „comori” în comunitatea lor. Introduceţi conceptul de patrimoniu - ca fiind o comoară a comunităţii. Întrebaţi participanţii ce din ceea ce au nominalizat ei ar putea să reprezinte patrimoniu cultural. Confirmaţi sau redefiniţi informaţiile, folosind o prezentare power point pe baza informaţiilor din anexa de mai jos. Pentru a
face prezentarea cât mai interesantă și adaugaţi fotografii din comunitatea voastră, care să exemplifice tipurile de
patrimoniu cultural prezentate.
Împărţiţi apoi participanţii pe 3-4 grupe pentru ca, în următoarele 10-15 de minute, să identifice cel puţin trei elemente din fiecare categorie de partimoniu cultural prezentată: patrimoniu cultural material (mobil și imobil) și patrimonul
cultural imaterial. După ce au finalizat, cereţi câte un reprezentant pe grupă pentru a prezenta în plen rezultatele.
Verificaţi înţelegerea conceptelor, și aduceţi completări acolo unde este nevoie.

4. COMOARĂ PATRIMONIUL NATURAL

45 MINUTE

Scopul acestei activităţi este de a-i ajuta pe participanţi să înţeleagă ce este patrimoniul natural și să identifice
elemente ale patrimoniului natural din comunitatea lor. Folosiţi simbolurile de patrimoniu natural, din jocul Harta Comunităţii.
Puneţi toate simbolurile într-un bol sau o pălărie și pe rând, fiecare participant extrage un simbol. Explicaţi că
fiecare simbol reprezintă o categorie de patrimoniu natural și că în zona lor pot întâlni astfel de elemente. Grupaţi participanţii în 4 grupe pentru a-și prezenta și unii altora simbolurile, pentru a discuta despre semnificaţia acestora și despre
posibile exemple de la ei din localitate sau zonă. Dupa 5 -10 minute de discuţii în grup, cereţi copiilor să lipească simbolul
său pe flipchart și să ofere tuturor o explicaţie și o exemplificare (dacă există la ei în zonă). După fiecare prezentare, dacă
este nevoie, completaţi cu explicaţii conform conceptelor descrise în anexa atașată.
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5. CE PUTEM FACE?

20 MINUTE

Scopul activităţii este de a-i ajuta pe participanţi să identifice ce pot face ei, ca membri ai unei comunităţi, odată ce
au înţeles ce comori sunt pentru comunitate elementele de patrimoniu natural și cultural. Citiţi povestea de AICI. Puteţi
găsi activitatea în baza de date (www.noi-orizonturi.ro - secţiunea Resurse) sub denumirea: Soarta noastră se află în
mâinile noastre. Folosiţi pentru momentul de reflecţie întrebările:
○ Ce lecţii am putea lua cu noi din această povestire în legătură cu responsabilitatea noastră
faţă de comorile comunităţii?
○ În ce măsură depinde de noi să păstrăm și să valorizăm comorile comunităţii noastre?
○ Ce putem să facem concret pentru patrimoniul cultural? (adunaţi răspunsurile pe o foaie
de flipchart)
○ Ce putem să facem concret pentru patrimoniul cultural? (adunaţi răspunsurile pe o foaie
de flipchart)
Punctaţi faptul că există câteva modalităţi de intervenţie pentru a-și manifesta responsabilitatea faţă de comorile comunităţii lor:
○ Pentru patrimoniul cultural: descoperire, păstrare, valorizare, promovare
○ Pentru patrimoniul natural: descoperire, protecţie, conservare, valorizare și promovare
○ Ecoturismul: care le poate cuprinde pe ambele

6. DESTINAȚIA MEA ECOTURISTICĂ

20 MINUTE

Scopul acestei activităţi este de a crea un sentiment de atașament și apreciere faţă de destinaţia ecoturistică din care
face parte comunitatea. Căutaţi pe internet un film care să prezinte pe scurt destinaţia voastră ecoturistică. Sau cereţi
ajutorul managerului destinaţiei voastre ecoturistice care ar putea să vă furnizeze o prezentare de maxim 3-4 minute
despre destinaţie. De exemplu: pentru destinaţia Băile Tușnad și împrejurimi acesta este un film de prezentare:
https://www.youtube.com/watch?v=pgqsvNcyh6o
După vizionarea filmului, adresaţi următoarele întrebări:

○ Ce sentimente aţi avut când aţi vizionat filmul?
○ De ce credeţi că aţi avut aceste sentimente?
○ Ce v-a plăcut cel mai mult la ceea ce aţi văzut?
○ Aţi vrea să contribuiţi și voi în GreenIMPACT la descoperirea, conservarea, valorizarea,
promovarea valorilor culturale și naturale din destinaţia voastră?

Nota facilitatorului
Fără a intra în mai multe detalii sau definiţii, explicaţi pe scurt participanţilor că ei locuiesc
într-o destinaţie ecoturistică. Întrebaţi ce înţeleg prin ecoturism și care cred că ar fi condiţiile
pentru a face ecoturism. În funcţie de răspunsurile lor, realizaţi o scurtă prezentare despre
ecoturism, destinaţie ecoturistică și condiţiile ecoturismului (vezi anexa cu termeni de mai
jos). Nu insistaţi foarte mult acum asupra înţelegerii, doar creaţi curiozitate faţă de acest
concept! Vom reveni în analiza comunităţii asupra ecoturismului.

7. EVALUARE ȘI ÎNCHEIERE

5 MINUTE

Folosiţi o metodă de evaluare rapidă a întâlnirii (vitezometru sau feţe zâmbitoare). Menţionaţi că începând cu
întâlnirea următoare veţi intra în partea de descoperire reală a comorilor comunităţii, deoarece descoperirea este primul
pas. Completaţi lista de participare, rezolvaţi eventualele detalii administrative și anunţaţi-i pe participanţi când și unde
va avea loc următoarea întâlnire.
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Anexă – 1. Patrimoniu cultural

Patrimoniu cultural = moștenire culturală

Patrimoniu cultural material mobil

Elemente de
patrimoniu scrise /
imprimate / pozate:
cărţi vechi, filme,
fotografii, inscripţii
etc.

Elemente
de patrimoniu
pictate / vopsite:
tablouri, vase,
icoane, vitralii,
haine etc.

Elemente de
patrimoniu cusute
/ ţesute: ţesături,
covoare, costume
populare, haine,
steme, blazoane etc.

Elemente de
patrimoniu lucrate
în lut / ceramică,
lemn, piatră etc: vase,
bijuterii, statuete,
elemente de mobilă etc.

Patrimoniu cultural material imobil

De importanţă arhitecturală
și/sau arheologică: clădiri
vechi, situri arheologice,
statui, construcţii etc.

De importanţă istorică,
etnografică-artistică: altar,
poartă, totem, cimitir, pictură
rupestră etc.

De importanţă
religioasă / spirituală:
mănăstiri, biserici, spaţii
de cult, altare etc.

Patrimoniu cultural imaterial:

Obiceiuri:
mod tradiţional
de comportare
caracteristic unui popor,
unui grup social; datină,
tradiţie, uzanţă, uz /
rânduială, deprindere
consacrată; uz, fel, chip
de a se purta, de a se
îmbrăca etc., comune
unui popor sau unei
comunităţi omenești,
datină;
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Meșteșuguri:
profesie,
ocupaţie,
îndeletnicire
tradiţională:
olărit, păstorit,
ceasornicărie,
ţesut etc.

Folclor:
totalitatea
creaţiilor
artistice, literare,
muzicale,
plastice etc.,
a obiceiurilor
și a tradiţiilor
populare ale
unei ţări sau ale
unei regiuni;
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Tezaur uman viu:
persoane care, făcând
dovada caracterului
excepţional al
performării, sunt
capabile să transmită
un anumit element de
patrimoniu imaterial, în
forma și cu mijloacele
tradiţionale nealterate,
contribuind astfel la
asigurarea viabilităţii
acestuia.
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Anexă – 2. Patrimoniu natural

Patrimoniu natural = Moștenire naturală
Ecosistem: Totalitatea organismelor vii, vegetale și animale, care interacţionează între ele și care convieţuiesc
într-un anumit mediu formând cu el un tot unitar și care se află într-un echilibru dependent de acel mediu.
Biodiversitate: biodiversitatea cuprinde diversitatea ecosistemului și diversitatea genetică a unei specii din acest
ecosistem. Biodiversitatea se împarte în: biodiversitate vegetală; biodiversitate animală (Sursa: Wikipedia).
Habitatul este teritoriul locuit de o vietate, teritoriu care îi oferă toate condiţiile de existenţă alcătuind și mediul ei
de viaţă. De exemplu: știucile vieţuiesc în apa curgătoare a râului, pisica sălbatică în hăţișurile pădurii, iar urșii albi pe
întinsurile înzăpezite ale Arcticii. (Sursa: Wikipedia).
Arii naturale: spaţiu geografic clar delimitat, recunoscut, desemnat și admini strat în baza unor acte legale sau prin
mijloace eficiente cu scopul de a realiza c onservarea pe termen lung a naturii, precum și a serviciilor de mediu și a valorilor culturale asoci ate (IUCN 2008). Acestea pot fi: rezervaţii știinţifice, parcuri naţionale, monumente ale naturii, rezervaţi
i naturale, parcuri naturale, situri naturale, geoparcuri, zone umede, rezervaţii ale biosferei, Natura 2000, situri de importanţă comunitară, arii de conservare și cele stabilite doar la nivel judeţean sau local.
Protecţia naturii: implică în primul rând acţiuni de păstrare a speciilor și ecosistemelor într-o stare cât mai naturală,
protejarea lor de efectele acţiunilor umane, ceea ce duce de cele mai multe ori la restricţii în ceea ce privește activităţile
umane.
Conservarea naturii: se referă la o abordare mai complexă și mai dinamică: poate în semna menţinerea în stare cât
mai naturală a speciilor și habitatelor, dar permite și intervenţii active pentru menţinerea valorilor naturale sau chiar
impune managementul activ al resurselor naturale, mai ales în cazul ecosi temelor ce au rezultat în urma activităţilor
umane desfășurate de-a lungul secolelor.
Ecoturismul: Ecoturismul este o formă de turism în care principala motivaţie a turistului este observarea și aprecierea naturii și a tradiţiilor locale legate de natură și care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: conservarea și
protejarea naturii; caracter educativ, respect pentru natură – conștientizarea turiștilor și a comunităţilor locale; folosirea
resurselor umane locale; impactul negativ minim asupra mediului natural și socio-cultural.
(Adaptată de AER după definiţia consacrată dată de Organizaţia Mondială a Turismului)
Condiţiile ecoturismului:
○ contribuie la conservarea și protejarea patrimoniului natural și/sau cultural;
○ în implementarea lui se folosesc resurse umane locale pentru a sprijini dezvoltarea zonei;
○ contribuie la creșterea nivelul de educaţie și conștiinţă al turiștilor, transformându-i în susţinători entuziaști ai
conservării mediului natural și cultural;
○ are un impact negativ minim asupra mediului natural, cultural si social.
Destinaţia ecoturistică este o zonă geografică delimitată teritorial, cu următoarele caracteristici:
○ o imagine de marketing unitară și coerentă;
○ o varietate de produse turistice care se încadrează în imaginea destinaţiei proiectată turiștilor;
○ o reţea de servicii generale și specifice care contribuie la realizarea produselor turistice în corelaţie cu imaginea de
marketing;
○ existenţa unui „administrator / coordonator” al destinaţiei, cu o politică definită și pârghii de implementare pentru
coordonarea destinaţiei.
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Zona naturală verde:
○ rezervaţie naturală: o arie în care întregul cadru natural sau anumite exemplare flo ristice, faunistice sau geologice sunt
ocrotite de lege. Sunt protejate, pentru conservarea lor, ecosisteme, specii de plante sau de animale, elemente geologice de
interes știinţific sau peisagistic. Pot fi rezervaţii botanice, zoologice, ornitologice, geologice, speologice, peisagistice sau
mixte. Se pot găsi și în apropierea orașelor;
○ parcuri naţionale: un teritoriu delimitat clar, prin lege, unde se respectă anumite reguli impuse cu scopul de a proteja
mediul natural (fauna, flora și cadrul natural) de activităţile omului. Scopul este deci protejarea biodiversităţii, nu turistic.
Alte forme de protecţie a naturii asemănătoare se regăsesc în cadrul următoarelor forme de arii protejate: parcuri naturale, rezervaţii naturale și ale biosferei, monumente ale naturii, situri Natura 2000, zone de sălbăticie;
○ păduri publice sau terenuri private păstrate pentru conservarea biodiversităţii;
○ o zonă în care crește flora indigenă (specii de plante care cresc în special în această zonă). Aces te specii indigene atrag
mai multe păsări, albine, fluturi contribuind la echilibrul vieţii naturale în acea zonă;
○ habitate acvatice și cu amfibieni - ecosisteme de ape dulci sau sărate care adăpostesc viaţa acv atică;
○ zonă importantă din punct de vedere geologic unde să găsesc forme neobișnuite din punct de vedere geologic: stânci,
fisuri, preerii, zone deșertificate etc.
○ toate tipurile de arii naturale: rezervaţii știinţifice, parcuri naţionale, monumente ale naturii, rezervaţii naturale, parcuri
naturale, situri naturale, geoparcuri, zone umede, rezervaţii ale biosferei, Natura 2000, situri de importanţă comunitară,
arii de conservare și cele stabilite doar la nivel judeţean sau local.

Pajiști cu înaltă valoare naturală:
Vizează terenurile situate în zonele cu înaltă valoare naturală utilizate ca pajiști permanente, precum și suprafeţele
acoperite cu livezi tradiţionale utilizate ca pajiști prin cosit și/sau pășunat. Datorită biodiversităţii mari de pe aceste
pajiști utilizarea îngrășămintelor chimice și a pesticidelor este interzisă, utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este
permisă până într-o limită, cositul poate începe doar după data de 15 iunie sau 1 iulie, pășunatul se face în anumite limi te,
fânul cosit nu trebuie adunat mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului, pajiștile inundate nu vor fi pășunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor, nu vor fi realizate însămânţări, arări etc.

Zone de cules:
Spaţiu public sau foarte aproape de locuinţele oamenilor din car e se pot culege liber plante medicinale, fructe sau
alte specii de plante care pot fi achiziţ ionate de cetăţeni cu sau fără permis (ciuperci, urzici, salcâm, flori de soc etc.).

Floră protejată:
Copaci sau elemente de floră specială care au o valoare culturală sau ecologică semnificativă pentru comunitate ori
prin vechime, sacralitate, scop medical. Pot fi specii locale, specii periclitate etc.
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Faună (viaţă sălbatică) protejată:
Poate fi reprezentată de arahnide, amfibieni, moluște, insecte, pești, amfibiene, reptile păsări, mamifere etc.

Loc de observare a vieţii sălbatice:
Puncte de observare a vieţii sălbatice precum insecte, păsări, raţe, amfibieni, căprioare, urși, pârși etc. Acestea se pot
găsi și în apropiere de comunităţi în zonele de sălbăticie. Acestea sunt acele zone în care patrimoniul natural nu a fost
deranjat sau a fost foarte puţin deranjat prin activităţi umane.

Parc / zonă de recreere:
○ zonă verde pentru relaxare și jocuri care pot include terenuri de sport, zone de picnic, spaţii pentru alergare etc.;
○ loc de întâlnire în comunitate unde nu circulă mașini de cele mai multe ori, dar unde sunt bănci, fântâni arteziene,
copaci, verdeaţă etc.; zonă pietonală.

Zonă pentru practicarea sporturilor în natură:
De obicei afară în aer liber și unde se pot face activităţi sportive care au un impact redus asupra mediului: zone de
drumeţie, zona de înot în natură, zonă de vâslit sau navigat, zonă pentru skateboard, zonă pentru alergare, zona de schi,
zonă pentru săniuș etc.

Zonă de camping:
Este o zonă în care se face acum campare cu corturi sau căsuţe, sau o zonă care are potenţial pentru a fi transformată
în zonă de camping.

Zonă de belvedere:
Este o zonă în care acum este un punct de belvedere d e zi recunoscut, sau care are potenţialul de a fi transformată
într-un punct bun de belvedere. Poate fi și o zonă construită special pentru observarea cerului precum planetariu,
observator astronomic etc. Sau poate fi o zonă care este recunoscută ca zonă din care se poate observa cerul foarte bine
noaptea cu ochiul liber sau cu dispozitive speciale.

Zonă cu agricultură eco:
Puncte de observare a vieţii sălbatice precum insecte, păsări, raţe, amfibieni, căprioare, urși, pârși etc. Acestea se pot
găsi și în apropiere de comunităţi în zonele de sălbăticie. Acestea sunt acele zone în care patrimoniul natural nu a fost
deranjat sau a fost foarte puţin deranjat prin activităţi umane.

Traseu de bicicletă
Zonă amenajată pentru trasee de bicicletă (în comunitate sau în imediata apropiere a comunităţii).
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Provocări de mediu

Zona poluată:
○ aer poluat: zonă cu emisii de gaze sau de organizare defectuoas ă a compostului (îngrășământ agricol natural,
rezultat în urma fermentării lente a diferitel or resturi vegetale și animale, amestecate cu unele substanţe minerale);
○ apă poluată: poluarea apei de la fabrici sau staţii de epurare a apei în mod neadecvat, zone în care se spală animale
sau mașini cu detergenţi poluanţi;
○ sol poluat: poate fi o zonă recunoscută oficial unde sănătatea lo cuitorilor a fost afectată de problemele de mediu.
Poate fi și zona nucleară unde există riscu ri de scurgere de radiaţii sau zonă miniera care prin practicile sale poluează
pământul, apa, afect ează viaţa animalelor sălbatice și distruge ecosisteme;
○ poluare vizuală: datorată practicilor industriale iresponsabile, a cetăţenilor apatici, sau din lipsă de implicare sau
alocare de resurse guvernamentale etc; poate fi și o zonă naturală sau/și cu clădiri care a fost abandonată de foști ocupanţi
(persoane fizice, instituţii private sau publice) și care a dus și la degradarea zonei naturale;
○ poluarea fonică: datorată unor fabrici, zone de trafic intens, l ucru care afectează calitatea vieţii
oamenilor, dar și a habitatelor din zonă;

Zonă vulnerabilă:
Care se află în risc de a suferi un dezechilibru natural, schimbări climatice sau distrugerea habitatelor, a florei și
faunei din zonă datorită activităţilor umane iresponsabile; poate include și terenuri defrișate de unde copacii au fost
tăiaţi legal sau ilegal, ceea ce a dus la eroziunea solului, inundaţii, distrugerea de habitate.
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Anexă – 3. Sprijin sau resurse ajutătoare

Organizaţii sau instituţii cu expertiză pe tema
patrimoniului natural sau cultural
Loc, centru, organizaţie, cluburi, iniţiative sau instituţii care se ocupă cu proiecte/programe de educaţie pe tematica
patrimoniului natural sau cultural al comunităţii. Un loc de unde poţi afla mai multe infomaţii privind tematica mediu,
ecologie, comunităţi sustenabilitate, patrimoniu cultural (pot fi instituţii publice sau private, grupuri formale și informale
etc.).

Expert (eco / patrimoniul cultural):
Un expert de mediu sau pe patrimoniu cultural la care poţi apela atunci când ai nevoie de mai multe informaţii,
competenţe pe tematica de mediu, sustenabilitate, patrimoniu natural.

Proiecte / iniţiative ajutătoare:
Pentru protejarea, conservarea patrimoniului cultural și natural și ecoturism: festivaluri, concerte, expoziţii, zilele
comunităţii, serbări etc

Ghid:
Persoană care conduce și îndrumă un grup de turiști, un grup de vizitatori ai unei expoziţii etc., dându-le explicaţiile
necesare.

Instructori:
Instructori de schi, de călărie, înot etc.

Puncte sau centre de informare:
Locuri special amenajate pentru a oferi informaţii în special despre turism sau ecoturism în destinaţia ecoturistică.
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Întâlnirea

5

Instrumente de analiză a comunității

Scopul întâlnirii
Membrii clubului GreenIMPACT vor conștientiza importanţa etapei de analiză a comunităţii în pregătirea unui
proiect de serviciu în folosul comunităţii, precum și importanţa implicării comunităţii în această analiză. Ei se vor
familiariza cu cel puţin 3-4 metode diferite de realizare a analizei comunităţii. Valoarea centrală vizată de această
întâlnire este munca în echipă, manifestată prin disponibilitatea de implicare în proiecte de învăţare prin serviciu în
folosul comunităţii.

Concepte-cheie
Inteligenţă socială (VIA): a ști ce te motivează pe tine și pe ceilalţi și a acţiona în consecinţă.
Spirit cetăţenesc (VIA): a fi dedicat și responsabil social.
Învăţarea prin serviciu în folosul comunităţii: o metodă de învăţare care combină angajamentul civic al tinerilor cu
învăţarea. Învăţarea prin serviciu în folosul comunităţii are întotdeauna două componente majore: (1) serviciu în
folosul altor membri ai comunităţii, prin care tinerii acoperă nevoi reale ale comunităţii și (2) învăţarea, prin care
angajamentul civic este corelat cu dobândirea de noi cunoștinţe, abilităţi și valori. Această învăţare are loc prin
implementarea proiectului și, de asemenea, prin procesul de reflecţie de după încheierea proiectului.

Planul întâlnirii

Activități

Metode

Durată

Prezentare

10 minute

Joc de rol

90 minute

Anexa Derdienii, cartonașe de hârtie
(40 bucăţi), lipici (4), rigle, foarfece (4),
creioane (6), acces în două camere separate

Prezentare &
Discuţie facilitată

15 minute

Foi de flipchart, markere

4. Instrumente de
analiză a comunităţii

20 minute

Foi de flipchart, markere

5. Evaluare și încheiere

10 minute

Lista de prezenţă

1. Bun venit și introducere

2. Derdienii
3. Pașii unui proiect
& analiza comunităţii

Materiale

Timp total estimat: 2 ore și 10 minute
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Nota facilitatorului
Această întâlnire este catalizatorul pentru primul proiect de învăţare prin serviciu în folosul
comunităţii: îi ajută pe tineri să deprindă pașii de început ai oricărui proiect, într-un mod
distractiv și temeinic. Vă recomandăm ca, de fiecare dată când începeţi un nou proiect, să
efectuaţi cercetarea comunităţii folosind una sau mai multe din metode propuse. Această
întâlnire este incredibil de importantă pentru fixarea standardelor pentru „cum începe un
proiect de învăţare prin serviciu în folosul comunităţii”, un standard la care membrii clubului
se vor raporta mereu.

Descrierea activităților
1. BUN VENIT ȘI INTRODUCERE

10 MINUTE

Aranjaţi scaunele în cerc. Pe măsură ce ajung tinerii, invitaţi-i să ocupe loc și să-și împărtășească din experienţele
ultimei săptămâni. Începeţi cu o activitate de recapitulare / reamintire a principalelor concepte din întâlnirea precedentă.
Scrieţi pe o foaie de flipchart anumite afirmaţii, incomplete. Citiţi prima parte, urmând ca participanţii să răspundă pe
rând pentru a finaliza propoziţiile.

1. Patrimoniul este cea mai preţioasă ...

7. Patrimoniul imobil este format din ...

2. Moștenirea culturală pe care trebuie s-ocunoaștem și

8. Toate creaţiile artistice populare se numesc într-un

s-o preţuim se numește: ...

cuvânt ...

3. Dacă oamenii nu cunosc și nu protejează patrimoniul

9. Repararea corectă a unui monument istoric se numeș-

cultural, el este în ...

te ...

4. Patrimoniul cultural care poate fi văzut și atins se

10. Ce putem face noi pentru patrimoniul cultural? ...

numește patrimoniul ...

11. Moștenirea naturală pe care trebuie să o preţuim se

5. Obiceiurile, tradiţiile, sărbătorile, folclorul formează

numește...

patrimoniul ...

12. Patrimoniul natural cuprinde: ...

6. Obiectele cu valoare istorică și culturală care își pot

13. Ce putem face pentru patrimoniul natural? ...

schimba locul formează patrimoniul ...

14. Condiţiile pentru activităţi de ecoturism sunt: ...

Prezentaţi în câteva minute titlul întâlnirii de azi: Instrumente de cunoaștere a comunităţii. În următoarele câteva
întâlniri, copiii vor lucra la primul lor pr oiect. Amintiţi-le că, prin GreenIMPACT, ei vor fi implicaţi în iniţiative de protejare sau valorizare a patrimoniul natural și cultural prin implementarea unor proiecte de ecoturism.

2. DERDIENII

90 MINUTE

Acest joc atrage atenţia asupra comunicării interculturale și asupra adaptabilităţii, dar transmite și lecţii importante
despre învăţarea prin serviciu în folosul comunităţii. În joc, inginerii merg în Derdia cu dorinţa de a ajuta, însă succesul lor
depinde exclusiv de capacitatea lor de a învăţa de la comunitatea derdienilor și de a se adapta la particularităţile culturale
ale acestora. Indiferent de reușita echipei în a duce sarcina la bun sfârșit, acest exerciţiu este menit să st imuleze discuţii
despre serviciul în folosul comunităţii: nevoia de a învăţa de la comunitatea pe care o aju ţi, transformarea personală și
adaptarea ce au loc ca rezultat al colaborării și al învăţării reciproce; modul în care o abordare deschisă, cu modestie și
respect, cu dorinţa de a învăţa de la o comunitate și de a a fla exact problemele ei duce la o schimbare reală și de mult mai
lungă durată decât un simplu proiect comunitar.
Această activitate o puteţi găsi AICI.
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3. PAȘII UNUI PROIECT ȘI ANALIZA COMUNITĂȚII

15 MINUTE

Formaţi un cerc cu toţi participanţii pentru o scurtă discuţie despre învăţarea prin serviciu în folosul comunităţii.
Reamintiţi-le definiţia învăţării prin serviciu în folosul comunităţii (aflată la începutul acestei întâlniri). Prezentaţi-le
pașii unui proiect de învăţare prin serviciu în folosul comunităţii pe un flicphart (vezi pașii în capitolul introductiv al
acestui ghid) și încercuiţi pasul 1 (prin care am trecut în întâlnirile precedente) și menţionaţi că acum întrăm în Pasul 2 Analiza comunităţii. Adresaţi-le următoarele întrebări:

○ Ce credeţi că este analiza comunităţii?
○ De ce credeţi că este important să aflăm care sunt nevoile, resursele, comorile comunităţii
pentru a face un proiect de învăţare prin serviciu în folosul comunităţii?
○ De ce credeţi că este așa de important să fim dispuși să aflăm, să învăţăm de la comunitatea
pe care dorim să o servim care ar fi aceste nevoi, resurse sau provocări alecomunităţii?
○ Din ce aţi învăţat din Jocul Derdienii, cu ce atitudine ar trebui noi să abordăm comunitatea
atunci când ne propunem să facem un proiect GreenIMPACT?

4. INSTRUMENTE DE CUNOAȘTERE A COMUNITĂȚII

20 MINUTE

Prin această activitate, participanţii se vor familiariza cu diferitele modalităţi de analiză a comunităţii. Pe o foaie de
flipchart, scrieţi întrebarea: Care sunt căile prin care putem afla despre nevoile, resursele sau comorile de patrimoniu
ale comunităţii noastre implicând membrii comunităţii? Scrieţi contribuţiile copiilor pe flipchart, faceţi un sumar al
ideilor și adăugaţi și următoarele variante (dacă nu au fost deja menţionate de către participanţi) - le scrieţi pe flipchart:

○ Reflecţii și discuţii la nivel de club în care participanţii pot să-și împărtășească gândurile,
○ Observări directe în comunitate (turul comunităţii)
○ Sondaje, chestionare, întrebări
○ Analiza articolelor din mass-media
○ Monografii
○ Invitarea membrilor comunităţii pentru a-și expune părerile despre diferitele probleme în
timpul unei întâlniri de club (grup de discuţii)
○ Intervievarea oamenilor din comunitate.
Explicaţi-le că acestea sunt câteva moduri practice de a colecta informaţii despre comunitate și explicaţi-le pe scurt
despre fiecare acolo unde nu știu ei deja ce înseamnă.

10 MINUTE

5. EVALUARE ȘI ÎNCHEIERE

Anunţaţi că întâlnirea următoare va fi mai lungă și va include un tur al comunităţii. Menţionaţi să aducă aparate
foto sau telefoane cu care se pot face fotografii (dacă au). Rezolvaţi eventualele detalii administrative și anunţaţi-i pe
participanţi când și unde va avea loc următoarea întâlnire. Mulţumiţi-le pentru prezenţa lor la această întâlnire și
asiguraţi-vă că îi transmiteţi un călduros „La revedere!” fiecărui copil, atunci când pleacă.

Colțul cu inspirație

Cea mai mare schimbare produsă de proiect - copii au văzut și
altceva, au socializat, au fost și în excursie, au fost și pe sate, la
vânzări... Ei nu aveau posibilitatea de a merge în excursie, așa de
departe. Și mie mi-au plăcut chestiile astea - ceva nou. De ce e important? Dacă vezi și altceva te deschizi la minte. Îi ajută pentru că
gândesc altcumva. Și poate nu cunosc toţi ce există în sat. Nu toată
lumea știe. Știi că-i biserica evanghelică aici, da nu te duci s-o vizitezi,
și să vezi ce-i, și să-ţi explice cineva ce îi acolo, ce s-a întâmplat cu
turnul ăla de e așa și ce-i cu casa aia. Știi că-i aici și atât. Copiii i-au
făcut pe oameni mai atenţi la bunurile din sat.
(Liviu Jiman, voluntar GreenIMPACT, 41 de ani)
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Întâlnirea

6

Explorarea comorilor comunității

Scopul întâlnirii
Membrii clubului GreenIMPACT vor pleca de la această întâlnire cu o înţelegere mai clară a patrimoniului cultural
și/sau natural al localităţii lor, care să-i anime în realizarea hărţii comunităţii. La întâlnire se va încuraja verbalizarea
aprecierii faţă de moștenirea comunităţii și manifestarea curiozităţii și interesului participanţilor pentru a cunoaște
mai multe despre elementele de patrimoniu din localitatea lor.

Concepte-cheie
Turul comunităţii: O metodă participativă, de teren, folosită pentru colectarea informaţiilor despre resursele și
dinamica zonei.
Resursele / comorile comunităţii: resurse din comunitate care au potenţialul de a îmbunătăţi calitatea vieţii
comunităţii oferind astfel șansa comunităţii să devină cât mai prosperă.

Planul întâlnirii

Activități

Metode

Durată

Prezentare

15 minute

Joc de energizare

10 minute

3. Pregătire pentru
turul comunităţii

Lucru pe grupe

20 minute

4. Turul comunităţii

Turul comunităţii

60-90 minute

1. Bun venit și introducere

2. Încălzirea atmosferei

5. Evaluare și încheiere

10 minute

Materiale

Foi de flipchart, markere
Camere foto / mobile, creioane, hârtie

Lista participanţilor

Timp total estimat: 2 ore și 30 minute
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Nota facilitatorului
Depinzând de anotimp, de vreme sau de amplasarea clubului vostru pentru întâlnirile
GreenIMPACT, această activitate are un nivel mai mare de provocare. Oricum, efectuând un
tur al comunităţii, îi puteţi ajuta în mod practic și distractiv pe membrii clubului să „vadă” cu
adevărat comunitatea lor. Această întâlnire ar trebui să se desfășoare în aer liber, este ca o
excursie și are nevoie de pregătire – să amintiţi copiilor să vină îmbrăcaţi corespunzător
(încălţări sport, haine lejere – potrivite anotimpului / vremii), să vorbiţi înainte cu persoanele
resursă pe care doriţi să le invitaţi să conducă turul, să aveţi acordul părinţilor.

Descrierea activităților

1. BUN VENIT ȘI INTRODUCERE

5 MINUTE

Prezentaţi în câteva minute tematica întâlnirii „Turul comunităţii” și că urmează să facă împreună o excursie în
localitatea lor, privind-o cu ochii unui turist. Reamintiţi-le că procesul de planificare și de dezvoltare a proiectului va fi un
minunat catalizator pentru creșterea și pentru dezvoltarea la care speră atât personal, cât și pentru comunitate.

2. ÎNCĂLZIREA ATMOSFEREI

10 MINUTE

Propuneţi un joc de energizare cu rolul de a crea o atmosferă p lăcută și a crește nivelul de energie al grupului. Această activitate o găsiţi AICI.

3. PREGĂTIRE PENTRU TURUL COMUNITĂȚII

20 MINUTE

Se vor împărţi participanţii în două sau trei grupe (a câte 6-8 copii). Fiecare grupă ar trebui să aibă un adult care joacă
rolul de ghid, iar în funcţie de experienţa și expertiza adultului, grupele se pot concentra pe un anumit domeniu de
explorare. De exemplu, un grup va face turul comunităţii pentru explorarea patrimoniului natural, altul pentru explorarea patrimoniului cultural, altul pentru explorarea obiectivelor turistice cunoscute.

Nota facilitatorului
Menţionaţi-le că în aceleași grupe (aproximativ) vor lucra și în întâlnirea următoare, când
vor construi împreună harta comunităţii pe baza informaţiilor pe care le-au cules în această
explorare. Modul de împărţire pe grupe se poate face în funcţie de zona în care locuiesc
participanţii, sau fix invers pentru a le da o șansă să cunoască mai bine și alte zone ale
comunităţii. Lăsaţi grupul să decidă cum este cel mai bine.
Amintiţi-le că acum, în culegerea de date din comunitate, urmăr esc în special să identifice
comorile de patrimoniu natural sau cultural - valoare a lor, dar și provocările cu care se
confruntă. Mai discutaţi încă o dată diferenţele între cele două și ce tipuri de elementele
caută. Invitaţi participanţii și ghizii lor adulţi să petreacă 15-20 minute, înainte de a pleca pe
teren, pentru a discuta și pregăti următoarele sarcini:
○ Să stabilească traseul pe care merg în zona desemnată din comunitatea lor. Parcurgerea
traseului nu trebuie să dureze mai mult de 60 de minute.
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○ Să-și facă o lista cu 4-5 puncte de observat (ex: în ce stare este clădirea – ruină, degradat,
renovat, dacă este semnalizat obiectivul pentru turiști, dacă prezintă o poveste pentru turiști
etc).
○ Să-și stabilească rolurile în echipă: cine pune întrebări, cine ia notiţe, cine face poze, cine e
responsabil de urmărirea timpului scurs.
Asiguraţi-vă că aţi lămurit cu membrii grupului importanţa faptului de a fi respectuoși cu
oamenii din jur atunci când fac fotografii și când intră în conversaţie. Stabiliţi cu ei ora
exactă la trebuie să se întoarcă, într-un p unct fix.
Notă de siguranţă: Aveţi grijă să planificaţi o rută care nu este prea periculoasă și
amintiţi-le tinerilor să fie atenţi când traversează drumuri aglomerate etc. Încercaţi să creaţi
un echilibru între expunerea tinerilor la noi zone ale comunităţii și nevoia evidentă de
siguranţă.

4. TURUL COMUNITĂȚII

60 - 90 MINUTE

Fiecare grup va parcurge traseul planificat, iar adulţii /ghizii pot completa observaţiile copiilor cu povești, explicaţii
suplimentare privind lucrurile observate. Dacă traseul permite, înainte de întoarcere, vă puteţi opri cu grupul pentru un
joc în aer liber. Exemple de activităţi găsiţi în cartea Să împărtășim bucuria naturii, Joseph Cornell, tradusă de Mioritics
Educaţional, 2017.

5. EVALUARE ȘI ÎNCHEIERE

10 MINUTE

La întoarcere, conduceţi o scurtă discuţie, folosind câteva întrebări cu scop de închidere a activităţii de pe teren.
V-a plăcut această activitate? Ce anume? Aţi găsit informaţii r levante? Aţi observat lucruri noi pe care nu le-aţi
observat până acum? V-aţi luat notiţe despre ce aţi observat? Aţi făcut fotografii? Dacă da, e foarte bine; aceste informaţii
le ţineţi bine (nu le pierdeţi) pentru că le veţi folosi la întâlnirea următoare de club când vom încerca să punem aceste
informaţii și „comori” pe hartă comunităţii. Dacă doriţi să aflaţi mai multe informaţii, până la următoarea întâlnire puteţi
să luaţi un interviu cuiva din comunitate.
Deoarece nu vor arăta rezultatul explorării lor în această întâlnire, pentru a simţi totuși recompensa muncii lor, la
sfârșitul întâlnirii puteţi să faceţi ceva care să puncteze faptul că au făcut încă un pas foarte important. Poate fi:

○ O rundă de aplauze pentru fiecare echipă
○ Să daţi câte o bomboană pentru fiecare membru
○ Să faceţi un joculeţ / cântec care să mobilizeze, motiveze grupul pentru următoarea întâlnire.

Pentru a încuraja reflecţia asupra întâlnirii de astăzi, cereţi-le participanţilor să se gândească în liniște la o persoană
(nu din club) căreia îi vor povesti despre aspect ele pe care le-au descoperit astăzi – un părinte, un prieten care nu este în
GreenIMPACT. Încurajaţi-i să-i spună acelei persoane despre întâlnirea de astăzi înainte de a merge la culcare astfel încât
să nu uite.
Rezolvaţi detaliile administrative și anunţaţi când și unde va avea loc următoarea întâlnire. Mulţumiţi-le participanţilor pentru prezenţa la această întâlnire și salutaţi-l călduros pe fiecare copil.
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Anexă - 1. IDEI GREEN 2

Inspiraţie pentru proiectele voastre GREEN:

Loc de agrement sau popas
Identifică spaţiile verzi care pot fi valorificate în
spaţii de popas, pentru turiști și pentru petrecerea
timpului liber pentru comunitate. Amenajează,
organizează acţiuni și promovează aceste noi spaţii în
rândul turiștilor și al localnici lor.
GREENImpact Saschiz ( jud. Mures ) a amenajat
un loc care, pe vremuri, servea drept loc de serbări al
sașilor. Noul loc de agrement se numește În Brazi și îi
primește pe toţi cei care doresc să vină cu cortul sau
să facă un picnic.

Case pentru lilieci
Studiază ciclul de viaţă al liliecilor și ce beneficii produc asupra pradătorilor naturii. Construiește case pentru lilieci
care simulează habitatul lor natural și așază aceste case într-o zonă verde. Informeaza membrii comunităţii locale și
turiștii cu privire la acest proiect și la importanţa conservării habitatului liliecilor.
Inspiraţie:
Planuri pentru case de lilieci
Construiește o casă pentru lilieci/ Federaţia Naţională a Vieţii sălbatice

Promovare creativă
Inventariază locurile de patrimoniu cultural (case tradiţionale, biserici etc. ) și realizează un traseu turistic. Promoveaza traseele turistice prin realizarea de materiale informative creative. Clubul GREENImpact Fagaras ( jud. Brașov) a
cercetat și documentat patrimoniul cultural material și imaterial al Ţării Făgărașului și a organizat o expoziţie fotografică,
cu povești, în Făgăraș.
Banda desenată ”Dincolo de Orizont ” în Colinele Transilvaniei. În călătoriile sale, Luca descoperă peisaje naturale și
culturale, rupte din povești și devine părtaș la aventurile eroilor în viaţă pe care îi cunoaște pe drum.
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Anexă - 2. Vânătoarea de comori anti-kitsch

Vânătoarea de comori
Anti-kitsch

O aventură
GREEN IMPACT!
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Vânătoarea de comori anti-kitsch - O aventură GreenIMPACT
De ce o vânătoare de comori ?
În urma acestei activităţi, membrii GreenIMPACT vor descoperi elemente de patrimoniu cultural și natural într-un
mod amuzant. Ei vor fi provocaţi să iasă în comunitate, să găsească comori (unele din ele - ascunse), să înveţe despre
meșteșuguri direct de la artiștii populari și să consemneze ce au învăţat sub forma unor poze și video-uri.
De asemenea, este o ocazie bună de promovare a clubului, pentru că vânătoarea va fi surprinsă într-un album foto,
pe pagina de Facebook a clubului.
Înainte de vânătoarea de comori, organizaţi o întâlnire în care să citiţi regulamentul și să identificaţi elementele pe
care le puteţi surprinde. Identificaţi și persoanele pe care le puteţi vizita (meșteri populari, pensiuni, etc.). Anunţaţi-le
când veţi veni și care este scopul vizitei voastre (ce vreţi să învăţaţi?).
După activitate, discutaţi despre cum a fost, ce aţi descoperit, ce aţi învăţat. Utilizaţi o metodă creativă de reflecţie.
Repartizaţi roluri și responsabilităţi : cine contactează meșteșugarii, cine face poze, cine face albumul pe Facebook,
etc.
Aveţi oportunitatea să participaţi la o vânătoare de comori de două-trei ore în urma căreia:
○ Vă veţi distra împreună, sărbătorind succesele clubului Green IMPACT;
○ Veţi avea șansa să intraţi într-o competiţie creativă cu alte cluburi;
○ Veţi avea șansa să promovaţi produsele și serviciile autentice din comunitatea voastră;
○ Veţi exersa o diversitate de abilităţi tehnice (realizare de poze, filme, montaje).

Cum?
○ Alegeţi ziua în care veţi organiza vânătoarea de comori în comunitatea voastră;
○ Urmaţi instrucţiunile din vânătoarea de comori de mai jos - aveţi câteva puncte de control (PC=punct de control)
de urmat;
○ La fiecare PC faceţi poze sau filmuleţe care să dovedească realizarea sarcinii;
○ Salvaţi fotografiile și filmele pe pagina de Facebook a clubului, într-un album denumit ”La vânătoare de comori”;
○ Pentru fiecare poză/filmuleţ, scrieţi o descriere astfel încât să fie clar ce aţi făcut, cu cine și ce aţi descoperit;
○ Creșteţi vizibilitatea clubului: daţi ”share” acestui album pe paginile voastre personale sau în grupuri; trimiteţi
direct albumul partenerilor voștri, pentru a-i informa despre activitatea voastră.
Regulament: vânătoarea presupune parcurgerea a 5 puncte de control (PC= punct de control) de către echipa clubului Green IMPACT (minim 6 membri, ideal tot clubul). Pentru fiecare PC atins, confirmat cu fotografii, filme și răspunsuri,
veţi primi un număr de puncte. Pentru extra-puncte, puteţi faceţi sarcini suplimentare. Când aţi finalizat, urcaţi dovezile
pe pagina voastră de Facebook!
PC 1 (7 puncte): Mergeţi în faţa unei clădiri din comunitatea voastră care este construită într-un stil tradiţional!
Faceţi o poză cu clădirea și grupul vostru și descrieţi care sunt elementele care fac această clădire să respecte principiile
autenticităţii sau ale non kitsch-ului. Cereţi aprobarea proprietarului să faceţi poza. Întrebaţi proprietarul care este
povestea casei (când a fost construită, ce reprezintă anumite elemente de arhitectură, sunt evenimente deosebite care au
avut loc acolo?)
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PC 2 (10 puncte): Mergeţi în vizită la un meșter popular, faceţi toţi o poză cu el/ea și realizaţi un film de maxim 1
minut în care el/ea să descrie care sunt criteriile pentru a realiza un produs autentic din zonă - fără elemente de kitsch.
Anunţaţi meșterul de vizita voastră și cereţi voie să vă primească.
PC 3 (7 puncte): Găsiţi un magazin/tarabă de suveniruri din zona voastră - sau orice loc în care se vând câteva produse locale/tradiţionale. Găsiţi două produse autentice și două produse kitsch. Faceţi poză cu fiecare și identificaţi elementele care dau autenticitatea sau fac ca produsele să fie kitsch.
PC 4 (5 puncte): Găsiţi în comunitate un serviciu ecoturistic, faceţi o poză sau un film (de 1 minut) și descrieţi în ce fel
contribuie la promovarea ecoturismului în zonă și ce elemente autentice sau kitsch are.
PC 5 (8 puncte): Realizaţi un produs/serviciu autentic, cu elemente locale și faceţi un filmulet de 1 minut prin care să
povestiţi ce resurse aţi folosit la realizarea lui, prin ce procedură și ce reprezintă .
Sarcini suplimentare
Punteţi obţine câte două puncte dacă rezolvaţi și faceţi dovada (poză sau video) îndeplinirii fiecăreia din următoarele
sarcini:
1. În fiecare zonă, pe costumele tradiţionale există o anumită cusătură care spune o poveste. Care este povestea unei
cusături de pe costumele voastre tradiţionale?
2. Culoarea tradiţională - de exemplu, fetele din zona Ţării Dornelor poartă roșu sau vișiniu - dacă sunt mai în vârstă.
Care sunt culorile tradiţionale din zona voastră?
3. Care sunt versurile unui cântec vechi din zonă (cel mai vechi posibil)?
4. Materialele locului - de exemplu în Pădurea Craiului se folosește piatra de var. Aici intră și alte elemente naturale,
cum sunt paiele, cânepa, lemnul etc. Care sunt materialele folosite local la realizarea construcţiilor autentice?
5. Cuvinte pierdute – Enumeraţi cel puţin trei cuvinte pierdute din zona voastră și un sinonim al lor, pentru a le
înţelege și publicul vostru.
6. Care sunt îndeletnicirile locului - olărit, minerit, sculptat etc. - ? Faceţi o poză în acţiune cu una dintre ele.
7. Faceţi o poză cu un obiectiv turistic natural din zona voastră care merită să ajungă pe coperta Naţional Geografic.
Asiguraţi-vă că poza este de bună calitate, bine încadrată, clară etc.
8. Care este animalul cel mai reprezentativ din zona voastră? Faceţi o poză cu el în realitate sau reprezentat pe un
produs autentic local!
9. Ce plante deosebite sunt în zona voastră? Faceţi o poză cu planta sau cu o reprezentare a ei pe un produs tradiţio
nal local.
10. Descrieţi o legendă a satului vostru sau povestea întemeierii satului vostru.
11. Găsiţi o monografie a satului. Faceţi o poză cu ea și scrieţi cea mai interesantă informaţie găsită acolo despre
obiceiurile populare.
12. Descrieţi cum arăta o gospodărie din satul vostru acum 100 de ani.
13. Găsiţi un/o poet/ă din localitate care a scris o poezie despre satul vostru. Dacă se poate, faceţi o vizită și realizaţi
un filmuleţ cu el/ea, recitând poezia. Dacă nu, alegeţi pe cineva dintre voi care să o facă.

Ce este kitsch-ul?
Kitsch vine din termenul „kitschen” care însemnă, „a cârpăci/cârpi“, „a face treabă de mântuială“. Sunt servicii sau produse
manufacturate sau create din materiale ieftine, ce le copiază pe cele autentice. Produsele kitsch sunt făcute pe bandă
rulantă, cu singurul obiectiv: de a aduce bani producătorilor. Sunt stridente - îţi iau ochii - străine de bunul-gust și simplitate.
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Unde se manifestă kitsch-ul?
Kitsch-ul se manifestă în toate domeniile: arhitectură, pictură, sculptură, decoraţiuni (covoare, carpete, ștergare etc),
accesorii (cercei, brăţări, suveniruri), cărţi poștale, literatură, muzică, fotografie, film, design etc.
Efectele negative ale kitsch-ului
○ Devalorizarea adevăratei arte tradiţionale;
○ Pierderea tradiţiilor adevărate;
○ Scăderea calităţii serviciilor ecoturistice din zonă;
○ Reducerea turiștilor;
○ Atragerea turiștilor „de duzină”, în detrimentul ecoturiștilor.
Cum recunosc un obiect kitsch?
○ Se îndepărtează cu mult de scopul pe care trebuia să îl îndeplinească;
○ Are suprafeţe îmbogăţite cu simboluri și ornamente nepotrivite și îngrămădite;
○ Agresează simţurile prin formă, culoare, sunet, miros, mișcare etc;
○ Este ieftin – nu rezistă în timp;
○ Este făcut din imitaţii de lemn, marmură, bronz etc;
○ Este făcut din materiale care poluează, cum este plasticul;
○ Este făcut în serie, fără atenţie le detalii.
Cum putem să identificăm kitsch-ul într-un serviciu ecoturistic?
Un serviciu este kitsch atunci când atrage insistent atenţia asupra ceva: iluminat puternic și nepotrivit, decorare
excesivă, amplificare sonoră deranjantă, cu efecte de ecou artificial, gălăgie prea mare, efect și coloratură de circ.
Cum puteţi face obiecte autentice, care să nu conţină elemente de kitsch?
○ Folosiţi materie primă obţinută la nivel local;
○ Folosiţi un procedeu tradiţional la realizarea lui;
○ Îl manufacturaţi chiar voi, la club;
○ Îl faceţi după recomandările specialiștilor în artă populară și ecoturism din comunitatea voastră.

CUM SĂ FACI FOTOGRAFII REUȘITE?
Iată câteva sfaturi de la profesioniști:
1. Privește cât mai multe fotografii reușite. Încearcă să îţi imaginezi cum au fost realizate.
2. Ai grijă la toate elementele din cadru, nu doar la subiect.
3. Fundalul este la fel de important ca și subiectul.
4. Nu ezita să părăsești zona ta de confort pentru o fotografie reușită (dacă de pe deal ai surprinde subiectul mai bine,
atunci urcă-te pe deal).
5. Nu șterge fotografiile în aparat sau de pe telefon. Selecţia fotografiilor trebuie făcută pe calculator.
6. Fotografiază atunci când alţii nu ies din casă. Unele dintre cele mai reușite fotografii se fac pe „vreme rea”.
7. Fii mereu atent(ă) la detalii.
8. Culege dinainte informaţii despre locurile/lucrurile pe care urmează să le fotografiezi.
9. Atunci când fotografiezi clădiri, baza acestora trebuie să fie în cadru.
10. În fotografia de portret, câmpul de claritate trebuie să fie pe ochii subiectului. De fiecare dată!
11. „Less is more” se aplică și în fotografie. Fii selectiv și nu aglomera cadrele inutil.
12. Blitzul nu se folosește doar noaptea sau în interioare.
13. Acordă suficient timp compoziţiei fiecărui cadru. Înainte să declanșezi, mai privește odată prin vizor.
15. Nu ezita să îţi planifici fotografiile înainte. Majoritatea imaginilor reușite nu sunt instantanee.
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Întâlnirea

7

Harta comunității

Scopul întâlnirii
Membrii clubului GreenIMPACT vor construi o hartă a comorilor de patrimoniu natural și cultural ale comunităţii
pe care le vor analiza cu intenţia de a selecta trei comori de interes pentru un viitor proiectde promovare a ecoturismului. Participanţii la întâlnire vor fi ghidaţi să identifice resurse și posibile elementele ajutătoare din comunitatea
lor care ar putea să-i susţină în proiectele viitoare.

Concepte-cheie
○ Comorile naturale ale comunităţii (patrimoniu natural)
○ Comorile culturale ale comunităţii (patrimoniu cultural)

Planul întâlnirii

Activități

Metode

Durată

Sociometrie

20 minute

Bandă de hârtie de lipit

2. Harta comunităţii mele

Lucru în grup

50 minute

Cărţi poștale, pixuri

3. Comoară patrimoniu
cultural

Lucru în grup

60 minute

Sticky Wall & Legenda Hărţii Comunităţi
-simboluri, foi de flipchart, markere, culori,
foi A4, scotch, post-itw

4. Analiza hărţii

Lucru în grup

30 minute

Flipchart, buline de trei culori – roșu,
galben, verde

Lucru individual

20 minute

Sticky Wall & Legenda Hărţii Comunităţii
-simboluri, foi de flipchart, markere, culori,
foi A4, scotch, post-it, simboluri de prioritizare (buline verzi, galbene, roșii)

Lucru pe grupe

20 minute

Harta, Legenda hărţii comunităţii,
simboluri

10 minute

Lista de prezenţă, aparat foto

1. Introducere în Harta
Comunităţii mele

5. Prioritizarea intervenţiilor
în comunitate
6. Identificarea
elementelor de sprijin
7. Evaluare și închidere

Materiale

Timp total estimat: 3 ore

78

Ghid de facilitare pentru liderii GreenIMPACT

Modulul II - Analiza comunității și identificarea comorilor

Descrierea activităților
1. INTRODUCERE ÎN HARTA COMUNITĂȚII MELE

20 MINUTE

Explicaţi participanţilor că în întâlnirea de azi urmează să facă împreună o hartă a comunităţii pe baza informaţiilor
culese în turul comunităţii și ei vor fi primii care urmează să realizeze o harta a comorilor din localitatea lor.
Începeţi întâlnirea cu o activitate de energizare și orientare în spaţiu. Rugaţi-i să-și imagineze spaţiul de pe podea ca
fiind harta comunităţii lor. Delimitaţi un spaţiu anume în care să încapă tot grupul și să fie suficient pentru mișcare.
Așezaţi pe spaţiul hărţii un element care să reprezinte un obiectiv central din oraș (primăria, o biserica sau orice doriţi acesta este punctul de referinţă pentru joc). Anunţaţi-i că le veţi adresa mai multe întrebări și că îi invitaţi să se poziţioneze rapid pe „hartă” în funcţie de răspuns.
○ Așezaţi-vă de la est la vest pe hartă în funcţie vârsta voastr ă (la est cei mai mici, la vest cei
la mari) (verificaţi așezarea)
○ Așezaţi-vă pe hartă în funcţie de zonele din comunitate în car e locuiţi (cartiere, străzi etc.)
(alegeţi 2-3 persoane care să spună unde s-au așez at și verificaţi poziţionările tuturor)
○ Așezaţi-vă pe hartă la locul vostru preferat din comunitate (a legeţi 2-3 persoane care să
spună tuturor care este locul preferat)

2. HARTA COMUNITĂȚII MELE

50 MINUTE

Așezaţi pe podea sau pe jos Sticky Wall-ul (pânza) și explicaţi că aceasta este amprenta comunităţii lor, dar și împrejurimile comunităţii și că urmează să reprezinte, la o scară mult mai mică, o hartă a „comorilor” comunităţii. Construcţia
va avea loc în patru etape: prima dată vom așeza pe hartă obiectivele administrative, generale, după vom poziţiona
resursele/ comorile culturale și naturale, după care provocările și la final elementele de sprijin și ajutătoare.
Pentru a vă asigura că fiecare copil este activ implicat, împărţiţi harta în trei sau patru zone (ca o pizza cu patru felii)
și împărţiţi și grupul în tot atâtea subg rupe. Puteţi păstra grupele în care copiii au făcut Turul Comunităţii. Fiecare grupă
va fi responsabilă de o parte a hărţii și va trebui să poziţioneze pe ea elementele generale (drumuri, clădiri administrative
etc. ), folosindu-se de simbolurile din Legenda Hărţii comunităţii. Pentru o orientare mai ușoară, stabiliţi punctele
cardinale pe hartă.
Puneţi pe jos, la îndemâna grupurilor, primul calup de simboluri (Secţiunea I - elemente generale) și Legenda Hărţii
Comunităţii. Spuneţi copiilor că au la dispoziţie 5-10 minute pentru a planifica cu întreg grupul cum vor lucra la hartă
având la dispoziţie simbolurile și maxim 30 de minute pentru a așeza simbolurile pe bucata lor de hartă astfel încât să
rezulte o imagine coerentă, legată și cât mai aproape de realitate. Când au finalizat, invitaţi-i să facă o tură în jurul hărţii
pentru a vedea imaginea localităţii în ansamblul ei. Cereţi 2-3 explicaţii ca să vă asiguraţi că au poziţionat corect elementele generale.

3. HARTA COMORILOR

30 MINUTE

Următoarea etapă de lucru va implica membrii clubului în poziţionarea pe hartă a comorilor naturale și culturale,
așa cum le-au identificat în Turul Comunităţii sau prin alte metode de investigare. Puneţi pe jos, la îndemâna grupurilor,
calupurile de simboluri de patrimoniu cultural (11 tipuri) și natural (20 de tipuri) și Legenda cu simbolurile. Dacă este
nevoie, reamintiţi ce înseamnă fiecare dintre ele, folosinduvă de dicţionarul de termeni și simboluri. Oferiţi suficient timp
astfel încât să răspundeţi participanţilor în situaţia în care nu înţeleg un simbol sau un concept anume.
În cele patru grupe din activitatea precedentă, copiii vor lipi pe hartă simboluri de patrimoniu. De data aceasta, nu
se vor opri doar la o secţiune a hărţii, ci vor pune simboluri reprezentând elementele de patrimoniu cunoscute pe toată
suprafaţa hărţii. Sub simboluri vor adăuga un post-it pe care să scrie numele elementului de patrimoniu - de exemplu:
Comoara Zonă Naturală (Spaţiul verde de lângă Pădurea Stejarul), Zonă poluată (de lângă Groapa de Gunoi), Tezaur Uman
(Domnul Grigore-meșter olar), dar și provocările cu care se confruntă, dacă este cazul (ex: zonă în curs de defrișare, clădire
închisă publicului etc.)
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30 MINUTE

4. ANALIZA HĂRȚII

După ce grupele au finalizat de așezat pe hartă simbolurile din Secţiunea II a legendei, luaţi pe rând fiecare element
de pe Legenda Hărţii Comunităţii și adresaţi întrebări prin care ajutaţi grupul să încadreze elementele de patrimoniu de
pe harta comorilor în trei categorii de valorizare:

Tip de element de patrimoniu

Tip de intervenție posibil

Cod de culoare

Binecunoscut și turiștilor, care nu mai
are nevoie de altă promovare

Poate genera o idee / proiect
care să genereze venituri

Primește
o bulină roșie

Insuficient valorizat sau cu probleme,
prea puţin cunoscut turiștilor

Poate genera o idee / proiect de
promovare a ecoturismului

Primește
o bulină galbenă

Potenţial, prea puţin cunoscut
chiar și localnicilor

Poate genera o idee / activitate
de cunoaștere mai profundă și
valorizare

Primește
o bulină verde

Exemple de întrebări de ghidare: Avem pe hartă - comoară scrisă (ori zonă naturală, ori punct de belvedere, etc)? Ce
anume? Ce știţi despre ea? Este suficient de cunoscută, apreciată, conservată, valorizată? Credeţi ca se poate face ceva
pentru a o valoriza mai mult? Cum ar ajuta acest lucru?

IMPORTANT
Se procedează la fel trecându-se prin toate simbolurile de pe Legenda Hărţii Comunităţii pe
partea de comori și se va verifica corespondenţa cu hărţile lor. Această variantă se poate
aplica la grupele de gimnaziu unde au nevoie de mai multă facilitare. La grupele de vârstă
mai mare (sau de liceu) care lucrează deja bine și ușor împreună, se poate merge pe împărţirea pe grupe mai mici, iar fi ecare grupă să analizeze elemente de patrimoniu și să le pună
buline, conform celor trei categorii.

5. PRIORITIZAREA INTERVENȚIILOR ÎN COMUNITATE

20 MINUTE

Participanţii vor reveni în jurul hărţii pentru o ultimă activitate: acum avem o hartă cu multe elemente de patrimoniu, iar grupul va face un exerciţiu de decizie colectivă pentru a alege maxim trei cu care ar dori să meargă mai departe
pentru a explora potenţiale idei de proiect.
Recomandaţi copiilor să aleagă dintre elementele de patrimoniu care au buline verzi și galbene. De cele cu buline
roșii ar putea să se ocupe într-un următor ciclu de proiect, când ajung la etapa antreprenorială. De asemenea, introduceţi
două criterii care să îi ajute să aleagă din aceeași perspectivă:

○ Care element de patrimoniu mă motivează să fiu curios / curioasă, să aflu mai multe sau să
fac ceva pentru a-l valoriza?
○ Care element de patrimoniu, mai bine valorizat, ar aduce un beneficiu real comunităţii
mele?

După ce vă asiguraţi că toată lumea a înţeles ce urmează și ce are de făcut, oferiţi fiecărui participant trei post-it-uri
și spuneţi-le că au trei minute să aleagă, individual, trei elemente de patrimoniu și să scrie unul, pe câte un post-it.
Colectaţi post-it-urile pe tablă, aranjaţi-le rapid, grupând pe cele care menţionează același element de patrimoniu și faceţi
un clasament al primelor patru teme votate, pentru a sesiza o tendinţă. După prezentarea clasamentului (specificaţi că
este orientativ, nu definitiv), facilitatorul va adresa următoarele întrebări:
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○ Ce părere aveţi despre cele trei - patru comori prioritizate?
○ Ce simţiţi acum faţă de ele?
○ Cât de mult vă motivează să știţi că aveţi posibilitatea ca grup să faceţi cel puţin un proiect
pentru valorizarea comorilor din comunitatea voastră

6. IDENTIFICAREA ELEMENTELOR DE SPRIJIN SAU
RESURSE AJUTĂTOARE VERZI

30 MINUTE

Participanţii vor reveni în jurul hărţii pentru o ultimă activitate: acum avem o hartă cu multe elemente de patrimoniu, iar grupul va face un exerciţiu de decizie colectivă pentru a alege maxim trei cu care ar dori să meargă mai departe
pentru a explora potenţiale idei de proiect.
Recomandaţi copiilor să aleagă dintre elementele de patrimoniu care au buline verzi și galbene. De cele cu buline
roșii ar putea să se ocupe într-un următor ciclu de proiect, când ajung la etapa antreprenorială. De asemenea, introduceţi
două criterii care să îi ajute să aleagă din aceeași perspectivă:

○ Care element de patrimoniu mă motivează să fiu curios / curioasă, să aflu mai multe sau să
fac ceva pentru a-l valoriza?
○ Care element de patrimoniu, mai bine valorizat, ar aduce un beneficiu real comunităţii
mele?

După ce vă asiguraţi că toată lumea a înţeles ce urmează și ce are de făcut, oferiţi fiecărui participant trei post-it-uri
și spuneţi-le că au trei minute să aleagă, individual, trei elemente de patrimoniu și să scrie unul, pe câte un post-it.
Colectaţi post-it-urile pe tablă, aranjaţi-le rapid, grupând pe cele care menţionează același element de patrimoniu și faceţi
un clasament al primelor patru teme votate, pentru a sesiza o tendinţă. După prezentarea clasamentului (specificaţi că
este orientativ, nu definitiv), facilitatorul va adresa următoarele întrebări:

7. EVALUARE ȘI ÎNCHEIERE

10 MINUTE

Cereţi feedback de la participanţi despre cum a fost să lucreze împreună la hartă și ce anume simt faţă de rezultatele
la care au ajuns până în acest moment.
Pentru a fi mai conștienţi și recunoscători faţă de rezultatul muncii lor, faceţi o sesiune de fotografii cu harta
comunităţii realizată de către ei și dacă aveţi un grup de discuţii pe o reţea de socializare, încărcaţi fotografiile acolo. Harta
se va dezasambla pentru a fi folosită în procesul de alegere a ideii de proiect și de planificarea în detaliu a proiectului.
Planificarea în detaliu se va face în următoarele sesiuni.
Completaţi lista de prezenţă, discutaţi detaliile administrative și anunţaţi când și unde va avea loc următoarea
întâlnire. Mulţumiţi-le participanţilor pentru prezenţa la această întâlnire și salutaţi-l călduros pe fiecare membru
GreenIMPACT la despărţire.
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Anexă - IDEI GREEN 3

Inspiraţie pentru proiectele voastre GREEN

Culorile naturii
Studiază localitatea și zona înconjurătoare cu ochii unui pictor, documentând culori ale naturii în funcţie de
anotimp. Creează pentru fiecare anotimp un traseu de plimbare care să prezinte turistului comunitatea și natura (de
exemplu : Toamna - fructele pădurii , Vara – câmpul de floarea soarelui ) și invită fotografi pentru a surprinde imagini
deosebite și pentru a promova mai departe traseele.
Inspiraţie: Trasee pentru fiecare anotimp

Susținerea și promovarea agriculturii tradiționale
Valorifică soiurile autohtone de fructe și legume prin crearea unei pepiniere sau a unei grădini comunitare cu seminţe colectate de la localnici. Aceasta poate fi transformată într-o grădină botanică în miniatură, pentru turiști, care vor afla
astfel despre soiurile tradiţionale și istoria lor.
Inspiraţie: Grădina botanică din Jibou salvează merele poinice și roticălate din grădina bunicilor.
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Legenda Hărții Comunității - Green IMPACT
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Modulul III: Stabilirea obiectivelor

Scopul modulului
Este de a ghida membrii GreenIMPACT în luarea deciziilor privind proiectul ales și în planificarea acestuia. În
această etapă, elevii clarifică și planifică obiectivele de învăţare înţelegând în acest sens diferenţa între un proiect și un
proiect de învăţare prin serviciu în folosul comunităţii.
Membrii clubului se cunosc deja suficient de bine pentru a lucra eficient împreună. Este o etapă în care se creează o
nouă motivaţie, în jurul proiectului, crește atașamentul faţă de comunitate și comorile acesteia, identitatea de grup devine
mult mai puternică.

Rolul facilitatorilor este de a:
○ Ghida decizii colective pentru alegerea proiectului de învăţare prin serviciu în folosul comunităţii, prin folosirea de
metode participative, transparente, care împuternicesc copiii;
○ Asigura participarea activă a tuturor participanţilor prin organizarea de activităţi de lucru în grupe diferite,
încurajarea opiniilor fiecăruia, recunoașterea și valorizarea fiecărui pas făcut în proiect, revenirea constantă la contractul
de valori al grupului;
○ Provoca alegeri inspirate, inovatoare, dincolo de ceea ce știu și pot deja elevii, pentru a le oferi contexte autentice
de învăţare și dezvoltare. Rolul facilitatorului este de a stimula creativitatea elevilor, de a crea spaţiu pentru argumentarea și negociere, de a-i încuraja să aleagă lucruri îndrăzneţe.

Obiective specifice ale modulului:
După parcurgerea acestui modul, membrii GreenIMPACT vor:
○ dezvolta idei creative de punere în valoare a elementelor de patrimoniu;
○ alege ideea proiectului de învăţare prin serviciu în folosul comunităţii;
○ stabili elementele principale ale unui proiect;
○ stabili ce să înveţe în urma realizării proiectului;
○ manifesta încredere în forţele proprii în conceperea și realizarea unui proiect.

Structura modulului pe întâlniri:
Întâlnirea 8: Ideea proiectului nostru
Întâlnirea 9: Elaborarea proiectului (1): scop, rezultate, activităţi, parteneri
Întâlnirea 10: Elaborarea proiectului (2): beneficiari, promovare, buget, obiective de învăţare

Metode și instrumente propuse pentru această etapă:
Jocuri de energizare și spargere a gheţii - activităţi care solicită participare activă, care au ca scop realizarea unui
climat relaxant și reconfortant în vederea pregătirii pentru activităţi ulterioare, dar au și rolul de a încuraja participanţii
să se cunoască reciproc în contexte noi.
Activităţi de stimulare a creativităţii – sunt activităţi care urmăresc cu precădere dezvoltarea creativităţii participanţilor, de exemplu: brainstorming, diverse jocuri.
Lucru pe grupe - activitate în care participanţii sunt împărţiţi pe grupe de 3-6 persoane, unde au o sarcină comună,
dar pot avea roluri diferite, complementare. În cursul realizării sarcinilor, participanţii împărtășesc propriile opinii, trag
concluzii, iau decizii, negociază, argumentează.
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Întâlnirea

8

Ideea proiectului nostru

Scopul întâlnirii
În urma acestei întâlniri, membrii clubului vor genera idei creative pentru valorizarea elementelor de patrimoniu –
a „comorilor” alese în întâlnirea precedentă – și vor selecta pe cel în jurul cărora vor construi și implementa proiectul
de serviciu în folosul comunităţii, argumentând critic alegerea respectivei comori prin referire la tipurile de proiecte
care se pot face pe tematica comorilor identificate. Participanţii vor fi încurajaţi să exprime atașament faţă de
comunitatea lor.

Concepte-cheie
○ Ecoturism: o gamă largă de activităţi bazate pe natură sau pe cultura locală din zone situate în interiorul sau în
apropierea ariilor naturale protejate.
○ Activităţi acceptate în ecoturim: activităţi care contribuie la conservarea biodiversităţii; se bazează pe folosirea
resurselor umane locale; contribuie la bunăstarea populaţiei locale din zona rurală în (vecinătatea de) arii naturale
(protejate), au caracter educaţional (încurajează respectul pentru natură prin conștientizarea turiștilor și a comunităţilor locale), au impact negativ minim asupra mediului natural, cultural și social.

Planul întâlnirii

Activități
1. Introducere și
energizare
2. Ecoturism
3. Inspiraţie
pentru proiecte
4. Ideile noastre creţe

5. Selecţia comorii
6. Evaluare și închidere

Metode

Durată

Materiale

Joc de stimulare
a creativităţii

15 minute

Conform jocului ales

Interviu cu experţi

10 minute

Foi de flipchart, marker

Galerie senzorială
Povești de la experţi

30 minute

Flipchart, markere

Caruselul

40 minute

Flipchart, markere, foi A4,
Sticky Wall, scotch

Așezare spaţială

20 minute

Flipchart-uri, markere, Sticky Wall

5 minute

Lista de prezenţă

Timp total estimat: 2 ore
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Nota facilitatorului
Această întâlnire este una care va defini parcursul următoarelor luni pentru că acum veţi
alege practic ideea de proiect a clubului. Vă recomandăm să aveţi invitaţi care să poată aduce
informaţii relevante despre elementele de patrimoniu alese în întâlnirea precedentă, pe baza
cărora copiii să poată imagina idei de proiecte realiste, dar și îndrăzneţe în același timp.
Acești invitaţi pot fi din partea administratorului ecodestinaţiei, experţi, ghizi turistici,
antreprenori locali care au experienţă cu turiștii sau reprezentanţi ai autorităţilor care
administrează obiectivul de patrimoniu cultural sau natural. Dacă este posibil, organizaţi o
deplasare cu copiii chiar la sediul acestora (la muzeu, în incinta parcului sau a monumentului etc.) și amenajaţi cu gazdele o galerie senzorială.

Descrierea activităților
1. INTRODUCERE ȘI ENERGIZARE

15 MINUTE

Sesiunea va începe cu explicarea obiectivelor acestei întâlniri (vezi mai sus) și cu lansarea unei provocări. Introduceţi un joc care să energizeze grupul, dar care să încurajeze de asemenea creativitatea și inovaţia. Alegeţi de AICI unul
dintre jocurile din categoria creativitate, cu o durată sub 15 minute.

2. ECOTURISM

10 MINUTE

Cereţi elevilor să prezinte invitatului (invitaţilor) „comorile” pe care le-au ales pentru a le pune mai mult în valoare și
cum au ajuns la acestea. De asemenea, încurajaţi-i să clarifice invitatului care este intenţia lor – misiunea clubului legat de
proiectele de ecoturism. Rugaţi invitatul să vă povestească puţin despre ecoturism și despre ceea ce face un proiect / o
activitate să se încadreze în linia ecoturismului, cu exemple. Rugaţi un elev să noteze pe o foaie de flipchart elementele
definitorii ale unei activităţi de ecoturism, ca să rămână scrise:
○ contribuie la conservarea și protejarea patrimoniului natural și/sau cultural;
○ folosește resurse umane locale pentru a sprijini dezvoltarea zonei;
○ contribuie la creșterea nivelul de educaţie și conștiinţă al turiștilor, transformându-i în
susţinători entuziaști ai conservării mediului natural și cultural;
○ are un impact negativ minim asupra mediului natural, cultural si social.

3. INSPIRAȚIE PENTRU PROIECTE

30 MINUTE

Întrebaţi elevii dacă cunosc deja activităţi de ecoturism (proiecte), care au avut loc fie în comunitatea lor, fie în altă
comunitate și rugaţi-i să le descrie. Scopul activităţii este de a ajuta participanţii să identifice cu mai mare ușurinţă ce se
poate face plecând de la patrimoniu în spiritul ecoturismului. Este rândul invitaţilor să dea exemple, să povestească
despre ele, insistând pe felul în care o activitate care folosește patrimoniul local (natural sau cultural) respectă principiile
de ecoturism. De preferat ar fi să îi poată conduce pe elevi prin galeria senzorială (imagini, gusturi, mirosuri de plante etc.)
atunci când le prezintă proiectele / acţiunile.
Mulţumiţi invitatului și întrebaţi copiii dacă le plac ideile pe care le-au auzit și dacă le-ar place să fie și ei iniţiatorii și
implementatorii unei astfel de idei.

4. IDEILE NOASTRE CREȚE

30 MINUTE

La întâlnirea trecută grupul a ales 3 sau 4 comori pe care dorește să le pună mai mult în valoare. Astăzi grupul va
decide care este comoara pe care va construi ideea de proiect și va începe cu o activitate de explorare creativă a modului
în care pot fi valori ficate comorile alese de ei.
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Scrieţi cele trei „comori” pe câte o foaie A4 de culori diferit e și așezaţi fiecare foaie pe o masă alături de un teanc de
hârtii A5(A4 rupte în două). Întrebaţi particip anţii dacă după întâlnirea trecută au aflat ceva nou în legătură cu aceste
„comori” și menţionaţi-le că vor putea să folosească aceste informaţii în activitatea care urmează.
Împărţiţi grupul mare în trei subgrupe mai mici. Fiecare grup se va poziţiona în dreptul unei mese pe care este foaia
de flipchart, unde va petrece 10 minute pentru generare de idei, după care va trece la următoarea masă pentru alte 10
minute și apoi la ultima masă pentru alte 10 minute. Toată lumea va avea ocazia să găsească idei de valorizare pentru
fiecare dintre cele trei „comori”.
Înainte de a porni activitatea:
○ scrieţi mare pe o foaie de hârtie pe care o puneţi la vedere p e Peretele Lipicios tema generării de idei - ce se poate face creativ cu „comoara X” pentru ca mai mulţi oameni să o descopere
(cunoască)?
○ asiguraţi-vă că aveţi un gong / instrument care să facă un sun et strident, pentru a anunţa
scurgerea timpului pentru ca grupele să treacă rapid de la o masă la alta.
○ pentru un plus de energie și competitivitate, puteţi să daţi m arkere de diferite culori
fiecărui grup și să le spuneţi că veţi premia grupul cu c ele mai multe idei (se pot număra
ușor foile scrise cu aceeași culoare de marker).
○ subliniaţi că pe foi se va scrie orice idee și că nu există id ee bună sau rea. Acestea nu se
dezbat, doar se adună.
După ce se încheie și ultima rundă de idei, cereţi câte unui reprezentant de la fiecare grup să prezinte ideile generate.
Fiecare din cele 3 comori vor fi lipite pe Sticky Wall (peretele lipicios) și facilitatorii vor veni și vor prezenta fiecare idee,
lipind ideile pe perete în dreptul comorii corespondente. Rugaţi participanţii să fie atenţi la ce se prezintă și să reţină ce le
place, ce îi atrage, ce îi motivează sau le stârnește interesul sau curiozitatea.

5. SELECȚIA COMORII

20 MINUTE

Scopul acestei activităţi este să îi ajutaţi pe participanţi să decidă în jurul cărei comori sau categorii de comori doresc
să gândească și să implementeze proiectul.
Așezaţi în câte un colţ al sălii cele 3 idei scrise pe foi A4: „Comoara” 1, „Comoara” 2, „Comoara” 3. Spuneţi copiilor că
fiecare va trebui să aleagă doar una cele trei „comori” ţinând cont de următoarele patru criterii:

○ Comunitatea ar avea cel mai mult de câștigat dacă ar valoriza comoara X.
○ Eu aș putea învăţa cel mai mult (despre mine, ceilalţi, patrimo niu, comunitate etc.) dacă
m-aș implica într-un proiect care să valorizeze comoara X.
○ Un proiect de valorizare a comorii X este realist de făcut de către clubul nostru (aici menţionaţi că bugetul alocat din partea FNO este de 400 lei, în afara altor resurse pe care le pot
procura din comunitate).
Scrieţi pe scurt aceste criterii pe o foaie de flipchart la vede re împreuna cu un desen drăguţ pentru a fi vizibile și
ușor de înţeles. Invitaţi copiii să se deplaseze și să se așeze în colţul cu comoara pe care au ales-o urmând criteriile de mai
sus. Odată ce grupurile s-au format, cereţi fiecăruia să argumenteze de ce crede că abordarea acestei comori acum este cea
mai potrivită. După ce fiecare grup argumentează, întrebaţi dacă cineva și-a schimbat părerea și dacă da, este invitat să se
mute. Se va alege „comoara” cu cei mai mulţi adepţi. Dacă există un echilibru între aceste idei, se mai acordă timp de
argumentare până când o idee devine majoritară în grup.
Toate ideile rămân pe Sticky Wall până la întâlnirea următoare și se va face o poză cu ele. Menţionaţi că dacă doresc,
pot să revină la ele peste câteva luni, după ce încheie proiectul, pentru a aborda următoarea comoară sau idee de valorizare a ei. După alegerea comorii / ideii se va crea un moment de sărbătorire (aplauze, oferire de bomboane etc.).

6. EVALUARE ȘI ÎNCHEIERE

5 MINUTE

Mulţumiţi pentru participare, discutaţi detaliile administrative și anunţaţi când și unde va avea loc următoarea întâlnire.
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Întâlnirea

9

Elaborarea proiectului (1): scop, rezultate,
activități, parteneri

Scopul întâlnirii
Membrii clubului GreenIMPACT vor discuta și schiţa o parte din elementele proiectului de învăţare prin serviciu în
folosul comunităţii: ideea / scopul proiectului, rezultatele urmărite, activităţile proiectului și identificarea partenerilor. Ei vor fi încurajaţi să manifeste încredere în forţele proprii în conceperea proiectului.

Concepte-cheie
○ Formular de proiect, Scop, Rezultate, Activităţi, Parteneri

Planul întâlnirii

Activități

Metode

1. Introducere
și energizare

Durată

Materiale

10 minute

2. Povestea proiectului

Cadrul de poveste

15 minute

Sticky Wall, foi A4, desene A4,
jucărie / pion

3. Scopul proiectului

Discuţie facilitată

20 minute

Sticky Wall, markere, post-it, pixuri,
foi A4

4. Beneficiarii proiectului

Discuţie facilitată

20 minute

Sticky Wall, markere, post-it,
pixuri, foi A4

5. Rezultatele proiectului

Discuţie facilitată

20 minute

Sticky Wall, markere,
foi A4, pixuri, post-it

Lucru în grup mare

50 minute

Sticky Wall, foi A4 decupate
în forme, markere, post-it

5 minute

Documente administrative

6. Aventurile palpitante

7. Încheiere

Timp total estimat: 2 ore și 20 minute
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Descrierea activităților
1. INTRODUCERE ȘI ENERGIZARE

10 MINUTE

Sesiunea va începe cu explicarea obiectivelor întâlnirii. Alegeţi un joc de energizare de pe Portalul IMPACT, secţiunea Resurse.

2. POVESTEA PROIECTULUI

15 MINUTE

Prin această activitate, familiarizaţi copiii cu elementele principale unui proiect. Citiţi cu voce tare povestea de mai
jos:

Eroi din Cetatea X (numele destinaţiei

le-aţi folosit în timpul aventurii. În aventura

ecoturistice)! Aţi găsit în cetate o comoară

voastră, vă veţi folosi de niște mesageri care au

(numele comorii alese) pe care vreţi să o descope-

puterea de a da mesajele voastre mai departe, de

riţi, să o valorizaţi, să o promovaţi și să o lăsaţi ca

a conecta oamenii, de a aduce idei sau contribu-

moștenire celor din cetate. Pentru a duce la

ţii. Dar puteţi întâlni și pitici și zâne care au

îndeplinire această misiune, veţi primi un

puterea de a vă susţine în activităţi concrete, vă

săculeţ cu 400 de galbeni și un ceas cu cuc care

pot aduce mai mulţi galbeni, resurse, timp sau

va ţine timpul în loc pentru 3-4 luni. Împreună

sprijin. Această aventură a voastră se numește

veţi porni în această aventură palpitantă. Pe

PROIECTUL GreenIMPACT! Înainte de a porni

parcursul aventurilor voastre, veţi căpăta niște

în aventură este important să ne imaginăm cum

superputeri. Ca să le puteţi folosi, va trebui să

va fi povestea proiectului nostru și să o scriem.

anticipaţi, să descoperiţi, să presupuneţi care pot

Povestea o vom scrie într-un Papirus oficial

fi aceste superputeri și la final să evaluaţi dacă

numit formularul de proiect.

Pentru fiecare element pregătiţi un desen simbol și faceţi un fel de traseu, tip joc cu etape, pe Peretele Lipicios:

○ Ideea poveștii = scopul proiectului nostru.
○ Eroii povești = membrii clubului GreenIMPACT.
○ Cetatea = în folosul cui veţi face proiectul? (în ce fel servește proi ectul comunitatea, cine va
beneficia de el - categorii de persoane, număr de persoane);
○ Comoara moștenire = rezultatele proiectului: ce va rămâne în urma proiectului?
○ Superputerile eroilor = Învăţarea - ce vă propuneţi să învăţaţi în timpul realizării proiectului?
○ Galbenii = bugetul proiectului: cât costă proiectul?
○ Ceasul cu cuc = timpul: când va fi realizat proiectul?
○ Aventura = cum? ce activităţi / acţiuni aveţi de făcut pentru a ajunge la rezultatele proiectului?
○ Mesagerii = ambasadorii proiectului
○ Piticii și zâne = partenerii și sponsorii care susţin proiectul
○ Papirus oficial = formularul de proiect pe care îl trimiteţi către finanţatori, parteneri,
sponsori, susţinători.
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Introduceţi harta poveștii, în care pot urmări etapele de elabo rare a proiectului și explicaţi participanţilor că în
următoarele activităţi vor aborda pas cu pas etapele, la fel ca în poveste.

3. IDEEA (SCOPUL) PROIECTULUI

20 MINUTE

Folosiţi o jucărie de pluș pe post de pion (sau orice altceva). Rugaţi un participant să așeze pionul pe punctul nr.1 la
Ideea proiectului.
Într-o parte a Peretelui Lipicios păstraţi comoara aleasă și id eile de valorificare a ei din întâlnirea precedentă. Discutaţi cu copiii fiecare dintre ele și ce ar pute a alege pentru acest proiect. Discutaţi cu ei măsura în care ideile se încadrează
în principiile de ecotur ism (contribuie la conservarea și protejarea patrimoniului natural și/sau cultural, folosește resurse
umane locale pentru a sprijini dezvoltarea zonei, contribuie la creșterea nivelul de educaţie și conștiinţă al tu riștilor, are
un impact negativ minim asupra mediului natural, cultural si social). Când s-a conturat ideea proiectului, scrieţi-o pe o
foaie de hârtie și lipiţi-o în dreptul punctului nr 1. Folosiţi o formulare pe care ar putea să o înţeleagă oricine (chiar și
bunica).

4. BENEFICIARII PROIECTULUI

20 MINUTE

Mutaţi pionul la punctul următor: Cetatea. Explicaţi copiilor că orice vor face în proiect, vor face cu gândul că cineva
va folosi rezultatele muncii lor și că cine va chiar are nevoie de acele rezultate. Altfel, oricât de frumoasă este ideea proiectului, dacă nu folosește oamenilor, va rămâne ca idee de laborator. Discutaţi cu grupul pe marginea întrebărilor: în folosul
cui veţi face proiectul? în ce fel servește proiectul comunitatea? În ce fel servește proiectul turiștii din zonă? Putem să
numim categorii de persoane și să estimăm un număr de persoane? Scrieţi rezultatele pe o foaie de hârtie și lipiţi-o în
dreptul punctului nr 2.

5. REZULTATELE PROIECTULUI

20 MINUTE

Mutaţi pionul la punctul următor: Comoara moștenire. Amintiţi care este ideea proiectului și discutaţi cu grupul pe
marginea întrebărilor: ce va rămâne în urma aventurilor acestui proiect? cum vreţi să vedeţi comoara după proiect? ce să
fie schimbat la comoară, în jurul ei?
Scrieţi întrebările pe flipchart și rugaţi participanţii să discute în grupe de câte doi și să scrie răspunsurile pe câte un
post-it. Oferiţi 4-5 minute pentru asta, după care rugaţi-i să vină să le explice lipindu-le pe în jurul temei Comoara moștenire. Grupaţi-le rapid pe categorii și validaţi cu ei care din aceste rezultate ar vrea să rămână și care ar fi realist de atins în
3-4 luni. Păstraţi pe desen cele agreate. Menţionaţi că veţi mai reveni la aceste rezultate și că e posibil ca, pe măsură ce
înaintăm în aventura imaginării proiectului nostru, să se mai schimbe, să se mai ajusteze - menţionaţi că așa e normal în
proces.

6. AVENTURA PROIECTULUI

50 MINUTE

Înainte de începerea activităţii, decupaţi foi de hârtie A4 după următoarele forme:

○ Talpă / Pas - pentru a reprezenta activităţile din proiect
○ Rucsac / Sacoșă - pentru a reprezenta resursele necesare în călătorie/aventură
○ Inimă - pentru a reprezenta piticii și zânele - parteneri și sponsori necesari
○ Faţă fericită – pentru a reprezenta mesagerii, cei care vor afla primii despre activităţile din proiect, direct de la voi.

Începeţi planificarea cu activităţile cheie, care vă ajută să ajungeţi la îndeplinirea rezultatelor. Discutaţi cu copiii
care cred ei că ar fi aceste activităţi și când se con turează frumos, rugaţi un elev să le scrie pe formele de tip „Talpă / Pas”
și lipiţi-le apoi, pe Sticky Wall , unul după celălalt, cronologic, ca urme de pași lăsaţi de un om.
Împărţi apoi participanţii în trei echipe:
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○ o grupă se va ocupa de identificarea resurselor necesare și primește calupul de forme „rucsac / sacoșă”. Explicaţi
pe scurt ce pot fi aceste resurse.
○ o grupă se va ocupa de identificarea posibililor parteneri și sponsori și primește calupul de forme „inimă”. Explicaţi
pe scurt cine pot fi acești parteneri / sponsori.
○ o grupă se va ocupa de nominalizarea mesagerilor, pe cei pe care trebuie să îi informeze despre proiect. Explicaţi
pe scurt cine pot fi acești mesageri.

De asemenea, fiecare grupă mai primește câteva foi de Pași, pe care mai pot scrie activităţi necesare pentru mobilizarea / atragerea de resurse / parteneri / mesageri. Daţi grupelor 15 minute de lucru și apoi reuniţi copiii în jurul Sticky Wall
pentru a-și prezenta ideile și a le lipi în jurul pașilor cheie.

10 MINUTE

7. EVALUARE ȘI ÎNCHEIERE

Mai treceţi încă o dată prin ce au reușit să planifice azi. Citiţi cu ei scopul, rezultatele și activităţile principale ale
proiectului. Întrebaţi-i cum se simt faţă de ce au reușit să construiască până acum și felicitaţi-i pentru rezultat.
Menţionaţi că este nevoie ca cineva să pună deja informaţii adunate în Papirusul oficial - formularul de proiect, ca să
poată să îl trimită la Fundaţia Noi Orizonturi pentru a obţine cei 400 de „galbeni”. Pentru aceasta, e nevoie de o echipă mică
care are acces la un calculator și poate să scrie în Word. Oricine își asuma această sarcină va aduce o primă SuperPutere în
grupul lor (SuperPuterea scriitorului de proiecte).
De asemenea, fiecare va trebui să își asume anumite responsabilităţi pentru ca activităţile pe care le-au planificat să
nu rămână pe hârtie.

Colțul cu inspirație

GreenIMPACT cred că le-a dat celor implicaţi ochelari să vadă lucruri
care erau acolo deja, dar pe care nu le vedeau. Cred că asta ar putea fi
o schimbare semnificativă în sensul în care a venit cu un mesaj
puternic: hai să vă sprijinim în a face proiecte, dar focusul nu e pe ce
nu avem și nu merge bine, ci pe ce avem și nu este valorificat la
momentul ăsta.
(Alina Zlati, mentor GreenIMPACT, 32 de ani)
Cea mai importantă schimbare este că lor le place să cerceteze și să
vadă multe lucruri. Li s-a trezit curiozitatea. Îl întreabă și pe socrul
meu cum a fost mai înainte, ca să știe mai multe detalii. Cred că asta
îi ajută să-și dezvolte gândirea, să știe mai multe. Și este important și
că ei transmit mai departe lucrurile pe care le află, că duc mai departe
tradiţiile.
(Cosmina Cîndea, părinte, 37 de ani)
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Întâlnirea

10

Elaborarea proiectului (2): beneficiari,
promovare, buget, obiective de învățare

Scopul întâlnirii
Membrii clubului GreenIMPACT vor discuta și schiţa o parte din elementele proiectului de învăţare prin serviciu în
folosul comunităţii: beneficiarii, bugetul, timpul de desfășurare, rolurile și responsabilităţile generale în proiect,
metode creative de promovare a rezultatelor proiectului, precum și obiectivele de învăţare pe care vor urmări să le
atingă individual. Ei vor fi încurajaţi să manifeste încredere în forţele proprii în conceperea unui proiect GreenIMPACT.

Concepte-cheie
○ Beneficiari, Buget, Învăţare

Planul întâlnirii

Activități

Metode

1. Introducere și energizare

Durată

Materiale

10 minute

2. Ceasul cu Cuc –
Planificarea în timp

Discuţie facilitată

20 minute

Sticky Wall, foi A4, markere,
pixuri, foi colorate

3. Galbenii –
bugetul proiectului

Discuţie facilitată /
lucru pe grupe

20 minute

Sticky Wall, foi A4, markere, pixuri,
foi colorate, foi de flipchart

4. Rolurile în proiect

Lucru individual
/ discuţie facilitată

20 minute

Sticky Wall, pixuri, post-it

Scrisoare către
sine / Cadranul

40 minute

Plicuri cu coli ministeriale

10 minute

Listă de prezenţă

5. Superputerile
eroilor-învăţarea
6. Evaluarea și încheiere

Timp total estimat: 2 ore și 20 minute
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Descrierea activităților
1. INTRODUCERE ȘI ENERGIZARE

15 MINUTE

Introduceţi un joc de energizare care să nu dureze mai multe de 5 minute. Jocuri de energizare puteţi să găsiţi pe
Portalul IMPACT la secţiunea Resurse. Amintiţi că în această întâlnire vor finaliza împreună construcţia planului proiectului.

2. CEASUL CU CUC – PLANIFICAREA ÎN TIMP A PROIECTULUI

20 MINUTE

Întoarceţi-vă la Sticky Wall pe care sunt pașii, resursele, partenerii, sponsorii, mesagerii și rugaţi copiii să facă ei o
recapitulare și punctare a ceea ce este pla nificat și stabilit pentru proiect. Spuneţi participanţilor că urmează să mai
stabilească durata și perioada de activitate, banii necesari și să își împartă activităţile.
Întrebaţi copiii cât timp cred că le va lua prima activitate, apoi următoarea, dacă se pot face în paralel, când este
realist să se întâmple etc. și trasaţi linii (cu o fâșie de bandă adezivă sau sfoară) între pașii de pe Sticky Wall care să
reprezinte săptămânile și marcaţi apoi cu foi de hârtie – săpt. 1, săpt. 2 etc.

3. GALBENII – BUGETUL PROIECTULUI

20 MINUTE

Împărţiţi participanţii în 3 grupe pentru că urmează să facă niște calcule. Daţi fiecărei grupe un număr aproximativ
egal de „rucsaci / sacoșe” pe care au fost menţionate resursele necesare realizării unei activităţi. Cereţi participanţilor să le
analizeze și să vadă:

○ dacă resursele menţionate pot fi obţinute sub formă

○ dacă suma necesară poate fi atrasă din surse locale

de materiale / oameni sau dacă trebuie achiziţionate și

(vecini, parteneri sau sponsori) sau dacă trebuie cerută

dacă e ultima variantă, treceţi suma necesară;

de la Fundaţia Noi Orizonturi;

Fiecare grup va face pe un flipchart un tabel cu resurse necesare / sursă / cost și un sumar cu costul total al proiectului (bugetul total) și total sumă / resurse care ar putea fi obţinute prin sponsorizări, donaţii etc. și total sumă solicitată ca
finanţare de la FNO. Facilitatorul calculează și el în același timp pentru a verifica corectitudinea sumelor. Exerciţiul se face
cu scop de învăţare pentru participanţi.
Menţionaţi că suma de 400 de lei poate fi acoperită de finanţare de la FNO. Pentru diferenţele de sume spuneţi
participanţilor că urmează să aleagă și să facă și alte activităţi de strângere de fonduri.

4. ROLURI ÎN PROIECT

20 MINUTE

Explicaţi participanţilor diferenţa între Erou responsabil și Erou ajutător. Cel responsabil este cel care își asumă
responsabilitatea principală pentru realizarea activităţii respective. El nu lucrează singur, dar este ca un fel de coordonator al realizării activităţii respective. Eroii ajutători contribuie la realizarea activităţii cu alte roluri sau responsabilităţi la
fel de importante, dar nu coordonează neapărat activitatea, ci sunt coordonaţi de eroii responsabili. Ambele roluri aduc
beneficii celor care și le vor asuma.
Menţionaţi-le că în etapa următoare vor decide (doar orientativ) cine ce roluri vrea să-și asume și ce responsabilităţi
ar putea să-și asume în proiect. Daţi-le timp 3 minute să se mai uite individual încă o dată pe planificarea proiectului, la
activităţi și timpul în care trebuie făcute și resursele cu care trebuie să lucreze și să-și noteze pe un post-it ce roluri vor
să-și asume bazându-se pe următoarele criterii atunci când aleg:

○ aleg un anumit rol pentru că nu știu sau nu se pricep prea bine la activitatea respectivă, dar îl aleg tocmai fiindcă
vor să înveţe mai multe;
○ aleg un anumit rol tocmai pentru că au abilităţi pentru coordonarea activităţii respective și ar putea să o ducă la
bun sfârșit.
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După timpul de gândire, treceţi prin fiecare activitate și alocaţi nume la roluri. Dacă sunt mai multe persoane care
s-au oferit ca responsabili pe o anumită activitate, sugeraţi să se împartă între Erou responsabil și Erou ajutător. Adăugaţi
și Eroi ajutători la fiecare activitate astfel încât să se contureze echipele. Puteţi să le mai daţi timp până la întâlnirea
următoare să se gândească. Menţionaţi-le că decizia finală de împărţire a rolurilor se va face după ce vor primi recomandări pe proiect din partea Fundaţiei Noi Orizonturi. După încorporarea recomandărilor și stabilirea finală a planului
proiectului lor vor putea decide final ce rolul își asumă (dar cu menţiunea că pe parcursul proiectului se mai pot schimba
din diverse motive).
Încurajaţi luarea de roluri pentru cât mai mulţi membri, înţelegerea clară a asumării acestora, împuternicirea și a
celor care par să nu-și asume roluri, sau temperarea celor care își asumă mai multe roluri și nu lasă spaţiu de explorare și
învăţare și pentru alţii. Mai multe sfaturi găsiţi în Ghidul Facilitarea Grupului citind despre: roluri în grupe, dinamică de
grup, studii de caz.

5. SUPERPUTERILE EROILOR - ÎNVĂȚAREA

40 MINUTE

Întrebaţi copiii dacă cred că ar învăţa ceva din această călătorie / aventură. Cel mai probabil este că da, așa că
explicaţi pe un flipchart sau pe Sticky Wall pe foi colorate ce înseamnă superputere în contextul învăţării în GreenIMPACT: cunoștinţe (a ști), abilităţi (a face), atitudini (a fi). Desenaţi un flipchart (sau pe foi A4) cu acest elemente ale conceptului de competenţă și daţi câteva exemple pe care le verificaţi cu ei.
Rugaţi participanţii ca timp de 5 minute să se gândească ce ar dori ei să înveţe nou, sau să îmbunătăţească / dezvolte
la nivel de cunoștinţe, abilităţi și/ sau atitudini pe care deja le au la un anumit nivel pe parcursul implementării proiectului. Pentru a l e fi mai ușoară și mai specifică sarcina, invitaţi-i să se uite la planul proiectului și la rolurile de e roi responsabili sau ajutători pe care și le-au luat în proiect.
Daţi fiecărui copil un plic cu o coală ministerială și rugaţi-i să scrie o scrisoare către ei înșiși cu așteptările, temerile,
speranţele, dorinţele de învăţare date de proiectul pe care îl au în faţă. Poate să fie un desen, cuvinte cheie, o scrisoare către
el, în viitor. Lăsaţi timp de lucru 20 minute. După ce au încheiat, cereţi să pună coala în plic, să îl lipească și să își scrie
numele pe el și să vi-l înmâneze. Spuneţi că după încheierea aventurii, urmează să le daţi înapoi plicurile. Invitaţi doi-trei
participanţi care se anunţă voluntar să împărtășească cele scrise cu grupul.
Dacă doriţi să încurajaţi învăţarea prin sprijin de la colegi, cereţi ca fiecare participant să spună ce dorește să înveţe.
Pe măsură ce un copil spune ce dorește să înveţe, cei care pot să ajute vor ridica mâna semnalând că ei pot fi persoane
resursă pentru învăţarea lor.
La grupe de vârste mai mari se poate duce activitatea mai departe cu Metoda Cadranului (vezi mai jos) care îi ajută
să descopere și mai multe obiective de învăţare, dar și persoane din grup care îi pot ajuta la atingerea acestor obiective de
învăţare. Această activitate o găsiţi AICI.

6. EVALUARE ȘI ÎNCHEIERE

10 MINUTE

Mai treceţi încă o dată prin ce au reușit să planifice azi. Întrebaţi-i cum se simt faţă de ce au reușit să construiască
până acum. Trimiteţi către toţi membrii formularul de proiect. Desemnaţi sau amintiţi cine este echipa de proiect care va
completa în formularul de proiect toate elementele construite ale proiectului.
○ Că trebuie să trimiteţi formularul de proiect completat până la data stabilită și că informaţiile despre proiect trebuie să fie scrise cât mai clar, simplu, concis. Cine lucrează la formular,
cine ajută, până când, cine trimite proiectul către Fundaţia Noi Orizonturi (FNO)?
○ Că este posibil să primească păreri și recomandări pentru îmbunătăţirea proiectului din
partea FNO și atunci veţi mai face o întâlnire în care să vedeţi ce îmbunătăţiri se pot aduce.
○ După includerea îmbunătăţirilor, vor lua deciziile finale pe rolurile pe care și le-au propus.
Până atunci sunt invitaţi să se mai gândească, să analizeze, să cerceteze, să se documenteze
despre ce ar presupune rolurile pe care vor să și le asume în proiect.
○ Fiecare rol pe care o să-l aibă în proiect – indiferent dacă sunt eroi ajutători sau responsabili - sunt roluri foarte importante. Rolurile lor vor depinde de cât de mult vor să se lase
provocaţi să înveţe și să se distreze.

95

Ghid de facilitare pentru liderii GreenIMPACT

Partea II: Curriculum GreenIMPACT
Modulul IV: Planificarea și implementarea
proiectului
Scopul modulului
Este de a ghida membrii clubului în planificarea în detaliu a proiectului de învăţare prin serviciu în folosul comunităţii.
În această etapă membrii clubului se cunosc foarte bine, au schiţat primul proiectul și sunt nerăbdători să treacă
direct la implementarea lui. Este perioada de intensitate maximă a activităţii clubului, când se fac activităţile în viaţa
reală, când copiii se întâlnesc cu situaţii planificate sau mai puţin așteptate. Pot apărea tensiuni datorită restricţiilor de
timp, de resurse sau de roluri. În același timp, este momentul apariţiilor primelor succese ale clubului și bucuriei interacţiunii cu comunitatea, care apreciază activităţile copiilor.

Rolul liderului este de a:
○ Stimula descoperirea și învăţarea profundă a copiilor prin observarea momentelor în care aceștia au nevoie de mai
multă înţelegere a unui subiect și încurajarea lor pentru a cerceta mai mult problematica sau soluţiile posibile și chiar a
lăsa spaţiu grupului pentru eroare;
○ Observa și încuraja fiecare progres făcut la nivel personal, dar și la nivel de grup prin crearea contextului de oferire
și primire feedback, de redefinire a succesului, monitorizarea implementării proiectului;
○ Menţine funcţionalitatea grupului prin încurajarea comunicării deschise, revenirea la contractul de valori în
momente de tensiune, încurajarea grupului atunci când întâmpină dificultăţi.

Obiective specifice ale modulului:
După parcurgerea acestui modul, membrii GreenIMPACT vor:
○ îmbunătăţi și finaliza planul lor de proiect;
○ planifica în detaliu activităţile și rolurile lor în proiect;
○ pune în practică ideea și proiectul de ecoturism;
○ vor exersa: găsirea de soluţii la probleme, managementul de proiect, comunicarea interpersonală, cooperarea și
lucrul în echipă etc.

Structura modulului pe întâlniri:
Întâlnirea 11: Planificarea implementării proiectului nostru

Metode și instrumente propuse pentru această etapă:
Lucru pe grupe – activitate în care participanţii sunt împărţiţi pe grupe de 3-6 persoane, unde au o sarcină comună,
dar pot avea roluri diferite, complementare. În cursul realizării sarcinilor, participanţii împărtășesc propriile opinii, trag
concluzii, iau decizii, negociază, argumentează.
Povestiri cu morală – scurte povestiri care au rolul de aduce în discuţie teme de interes cu semnificaţii relevante în
implementarea proiectului și care punctează importanţa reflecţiei.
Jocuri și activităţi tematice – jocuri și activităţi care vizează anumite teme, cum ar fi conflictul, lucrul în echipă,
comunicarea, negocierea etc., care ajută participanţii – individual sau împărţiţi pe grupe - să înţeleagă mai bine anumite
concepte și procesul prin care trec ca echipă pentru a găsi soluţii de funcţionare optimă.
Instrumente de monitorizare – grafice, speedometre, reprezentare emoţii etc, care ajută grupul să observe progresul și dacă este cazul, să ajusteze activităţile proiectului;
Jocuri de energizare și spargere a gheţii – activităţi care solicită participare activă, care au ca scop realizarea unui
climat relaxant și reconfortant în vederea pregătirii pentru activităţi ulterioare, dar au și rolul de a încuraja participanţii
să se cunoască reciproc în contexte noi.
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Întâlnirea

11

Planificarea implementării proiectului

Scopul întâlnirii
Membrii clubului GreenIMPACT vor opera îmbunătăţiri ale proiectului pe baza feedback-ului primit din partea
partenerilor (sponsori, finanţatori, experţi), vor discuta importanţa primirii de feedback pe proiect sub formă de
puncte tari și recomandări de îmbunătăţire și vor fi încurajaţi să primească acest feedback cu o atitudine deschisă și
constructivă. De asemenea, participanţii vor fi ghidaţi să-și asuma roluri clare, recunoscând rolurile complementare
în echipă la implementarea unui proiect.

Concepte-cheie
Feedback: reacţie referitor la o acţiune sau produs, de exemplu, prin specificarea punctelor tari și a recomandărilor
de îmbunătăţire

Planul întâlnirii

Activități
1. Introducere și energizare
2. Puncte tari
și recomandări
3. Nimeni, oricine,
cineva, toată lumea
4. Stabilire roluri finale
5. Șirurile
responsabilităţii
6. Evaluarea și încheiere

Metode
Joc

Durată

Materiale

10 minute

Lucru în echipe

50 minute

Foi de flipchart, markere, copii ale
proiectului Green IMPACT

Poveste

15 minute

Povestea de pe
https://www.noi-orizonturi.ro/
biblioteca-online-resurse/

Lucru în grupul mare

30 minute

Foi de flipchart, markere, foi, pixuri,
Sticky Wall sau un perete

Joc

25 minute

Eșarfe pentru toţi participanţii

5 minute

Listă de prezenţă

Timp total estimat: 2 ore și 15 minute
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Descrierea activităților
1. INTRODUCERE ȘI ENERGIZARE

15 MINUTE

Facilitatorul introduce un joc de energizare. Jocuri de energizare puteţi să găsiţi pe Portalul IMPACT la secţiunea
Resurse. Încercaţi să faceţi cât mai multe jocuri de energizare afară, în aer liber. Recapitulaţi proiectul pus în formularul
trimis spre finanţare și prezentaţi obiectivele întâlnirii. Membrii clubului:
○ vor lucra la îmbunătăţirea proiectului lor pe baza

○ vor definitiva cât mai în detaliu rolurile și responsabi-

recomandărilor primite din partea partenerilor cu care

lităţile asumate în cadrul proiectului.

s-au consultat.

2. PUNCTE TARI ȘI RECOMANDĂRI

50 MINUTE

Pregătiţi o foaie de flipchart împărţită în două: puncte tari și recomandări de îmbunătăţire. Sub fiecare punct scrieţi
structurat punctele tari și recomandările primite de la parteneri. Este recomandat să aveţi pregătite cinci exemplare ale
formularului de proiect.
Amintiţi clubului că proiectul vostru a ajuns la finanţator și că aţi primit un răspuns în care au fost enumerate
punctele tari și recomandările de îmbunătăţire ale proiectului. Întrebaţi participanţii:

○ În ce fel ne ajută să știm care sunt punctele tari ale proiectului nostru?
○ În ce fel ne ajută să aflăm care sunt elementele pe care am putea să le îmbunătăţim?
○ Care ar putea fi atitudinea cea mai potrivită cu care să primim acest răspuns (atât punctele
tari, cât și recomandările de îmbunătăţire)?
○ Sunteţi curioși să aflaţi părerea partenerilor?
După ce adunaţi răspunsuri de la ei, punctaţi importanţa feedback-ului și puteţi să prezentaţi flipchartul cu punctele tari și recomandările primite. Explicaţi feedback-urile primite pentru a vă asigura că aveţi cu toţii aceeași înţelegere.
Împărţiţi participanţii în patru grupe. Fiecare grup va primi o copie a proiectului scris, va avea în faţă recomandările de
îmbunătăţire și va avea la dispoziţie 20-25 de minute să lucreze în echipă și să propună modalitatea în care ar putea fi:

○ regândite anumite elemente din proiect;
○ scrise mai clar, mai detaliat, mai succint etc. - în funcţie de recomandările primite.

După aceea, invitaţi fiecare grup să facă o prezentare a ceea ce a lucrat. Acordaţi timp suficient pentru prezentare,
argumentare și luaţi împreună decizia cu privire la varianta cea mai potrivită de îmbunătăţire. La final delegaţi 1-2
persoane să introducă îmbunătăţirile decise în formularul de proiect și, dacă este cazul, să trimită ultima variantă către
finanţator.

3. NIMENI, ORICINE, CINEVA, TOATĂ LUMEA

15 MINUTE

Scopul activităţii este de a-i face pe copii conștienţi de rolurile pe care și le-au propus și cele pe care și le asumă în
implementarea proiectului. Activitatea o găsiţi AICI.
Pentru reflecţie și procesare, direcţionaţi întrebările către riscurile care pot să apară cu privire la rolurile pe care și
le asumă concret în proiect, de exemplu:

○ ce aţi putea face pentru a evita situaţia din această poveste?
○ ce anume avem nevoie să exersăm în cadrul grupul (ca și valoare / trăsătură de caracter) pentru a ne asigura că
putem să ducem proiectul la bun sfârșit? (responsabilitate / asumare)
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4. STABILIREA ROLURILOR FINALE

30 MINUTE

Scopul acestei activităţi este a clarifica cu participanţii responsabilităţile în implementarea proiectului. Reveniţi la
planificarea proiectului unde au fost propuși: eroi responsabili (coordonatori) și eroi ajutători.
Mai treceţi încă o dată cu ei prin activităţile proiectului și întrebaţi:
○ Pentru activitatea X avem propus Erou Responsabil persoană X. V -aţi mai gândit, vreţi să
rămâneţi în acest rol? Mai vrea cineva să încerce aces t rol? Haideţi să vedem cine rămâne pe
acest rol. Ce anume avem nevoie să facem în acest rol? Conduceţi discuţiile astfel încât să nu
genereze competiţie între ei. Amintiţi-le că aceste rolurile se mai pot schimba pe parcurs sau
de la un proi ect la altul astfel încât fiecare poate avea șansa de a experimenta un rol sau altul
.
○ Pentru activitatea X avem propuse Eroi Ajutători persoanele Y ș i Z. V-aţi mai gândit, vreţi
să rămâneţi în acest rol? Mai vrea cineva să încerce acest rol? Haideţi să vedem cine rămâne
pe acest rol.

Acordaţi suficient timp pentru discuţie astfel încât să se ia decizii clare, care să fie scrise vizibil pe flipchart sau pe
Sticky Wall. După ce s-a trecut prin fiecare activitate, stabiliţi ce echipe sunt și pe ce se lucrează. După finalizarea activităţii se dau 3-4 minute ca fiecare copil să-și scrie pe un caiet care sunt rolurile lui și cu cine lucrează în proiect.

25 MINUTE

5. ȘIRURILE RESPONSABILITĂȚII

Scopul acestei activităţi este de a-i face pe participanţi conștienţi de ce înseamnă să coordonezi o echipă, dar să fii,
de asemenea, responsabil de rolul pe care ţi-l asumi în echipă. Această activitate se găsește AICI.
Dacă vremea vă permite, organizaţi activitatea în aer liber. Pentru procesare, punctaţi la final aceste întrebări și
scrieţi ideile principale pe flipchart:
○ La ce credeţi că ar trebui să fiţi atent ca Erou Responsabili atunci când lucraţi în echipă? Ce
nu ar trebui să faceţi? Ce ar fi recomandat să faceţi?
○ La ce credeţi că ar trebui să fiţi atent ca Erou Ajutător atunci când lucraţi în echipă? Ce nu
ar trebui să faceţi? Ce ar fi recomandat să faceţi?

10 MINUTE

6. EVALUARE ȘI ÎNCHEIERE

Completaţi lista de prezenţă, discutaţi detaliile administrative și anunţaţi când și unde va avea loc următoarea
activitate. Mulţumiţi-le participanţilor pentru prezenţa la această întâlnire și salutaţi-l călduros pe fiecare membru
GreenIMPACT la despărţire.

Colțul cu inspirație

Înainte să fiu în GreenIMPACT, eram oarecum nepăsător de lucrurile
astea mărunte. Nu mă interesau bătrânii sau monumentele din satul
meu. Adică le-am văzut de când eram mic și mi se părea normal să fie
acolo, nu mă interesa cum s-au construit, de când s-au construit, sau
cum trăiau bătrânii din altă vreme. Eram interesat doar de viaţa
mea. Cred că cea mai importantă schimbare care s-a petrecut este
trecerea de la nepăsare la păsare. Am învăţat să apreciez anumite
sfaturi sau povestiri ale bătrânilor și multe altele. Mă simt schimbat.
Mă simt alt om, un om care se implică. Mi-aș dori să fiu și eu un
model, cum au devenit acești bătrâni pentru mine.
(Sergiu Florea, fost membru GreenIMPACT, 17 ani)
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Modul - Antreprenoriat verde

Scopul modulului
Este de a ghida membrii clubului Green IMPACT prin procesul de realizare a unui proiect de serviciu în folosul comunităţii de
tip antreprenoriat verde.
Rezultatul parcurgerii acestui modul constă în construirea a planului de afacere care va fi implementat de către clubul Green
IMPACT în perioada toamnă-iarnă 2018.
Nota facilitatorului: un proiect de antreprenoriat verde este un proiect de Service Learning. Proiectul urmează pașii unui
proiect de Service Learning și urmărește, în plus, exersarea unor abilităţi antreprenoriale, specifice eco-turismului.
Prin participarea la activităţile din acest modul, membrii Green IMPACT vor trece prin pașii 2, 3 și 4 (planificarea), urmând ca
planul de afacere verde construit să intre în etapa de implementare - pașii 4,5,6 - după finalizarea modulului - sub ghidarea liderilor
de club.

Obiective specifice ale modulului:
După parcurgerea acestui modul, membrii GreenIMPACT vor putea:
○ Observa și identifica nevoile turiștilor din destinaţia lor eco-turistică
○ Crea o propoziţie atrăgătoare care va atrage turiștii spre activitea lor antreprenorială
○ Lansa mai multe soluţii pentru nevoile turiștilor (idei de afacere)
○ Alege ideea de afacere (soluţia) cea mai potrivită pentru grupul lor
○ Identifica avantajul convingător și canalele de promovare a afacerii
○ Stabili preţul cel mai potrivit pentru produsul/serviciul lor
○ Calcula veniturile și cheltuielile, urmând ca apoi să estimeze profitul
○ Lista dovezile care vor arata succesul afacerii verzi
○ Construi un plan de afacere potrivită pentru o destinaţie eco-turistică.

Structura modulului pe sesiuni:
Întâlnirea 1: Începerea unei afaceri
Întâlnirea 2: Nevoile turiștilor și definirea afacerii
Întâlnirea 3:Ce anume și cum vindem turiștilor/ clienţilor noștri
Întâlnirea 4: Venituri, cheltuieli, profit și dovada succesului

Metode și instrumente propuse pentru această etapă:
- planul de afaceri (adaptare dupa Lean Canvas)

Dicționar de termeni:
Destinaţia ecoturistică este o zonă geografică delimitată teritorial, cu următoarele caracteristici:
○ o imagine de marketing unitară și coerentă;
○ o varietate de produse și servicii turistice care se încadrează în imaginea destinaţiei;
○ existenţa unui „administrator/coordonator” al destinaţiei, cu o politică definită și pârghii de implementare pentru
coordonarea destinaţiei.
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Întâlnirea

1

Începerea unei afaceri

Scopul întâlnirii
Participanţii vor pleca de la această întâlnire înţelegând ce este o activitate antreprenorială potrivită pentru o
destinaţie eco-turistică și cum vor lucra mai departe, pentru a defini proiectul antreprenorial pe care îl vor derula în
club.

Concepte-cheie
Antreprenoriat verde: Afaceri care salvează planeta. Afaceri care exploatează responsabil patrimoniul natural și
cultural al unei zone, care aduc beneficii comunităţilor locale și contribuie la sustenabilitatea financiară a organizaţiilor implementatoare.
Perspectivă (înţelepciune): a privi lumea în moduri care au sens pentru tine și dar pentru alte persoane.
Curiozitate: interesul, căutarea noului, deschiderea de a experimenta; a fi interesat de experienţa în sine; a găsi
fascinante diverse subiecte și teme; a explora și a descoperi.
Lean Canvas: instrument de planificare a unei afaceri

Planul întâlnirii

Activități

Metode

Durată

1. Bun venit și introducere

Prezentare și joc
de cunoaștere

20 minute

Scaune

2. Antreprenori și
antreprenoriat verde

Video

30 minute

Computer cu acces la internet, sau
prezentarea descărcată), videoproiector,
sticky notes, pixuri

3. De inspiraţie

Discuţie facilitată

10 minute

4. Planul de afaceri

Lucru pe grupe
/ Prezentare

20 minute

Lean Canvas tăiat ca un puzzle

10 minute

Foaie de prezenţă

5. Evaluare și încheiere

Materiale

Timp total estimat: 1 oră și 40 minute
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Descrierea activităților
1. BUN VENIT ȘI INTRODUCERE

15 MINUTE

Conduceţi jocul „Toţi Vecinii mei”: toţi membrii se așează în cerc pe scaune. Unul este în mijloc și avem un scaun în
minus. Facilitatorul va spune din afară câte o afirmaţie. Cei pentru care afirmaţie este adevărată trebuie să se ridice și să
găsească un alt loc. Cel din mijloc trebuie să găsească un loc liber. Afirmaţiile pot fi: toţi vecinii mei care locuiesc într-un
loc frumos, toţi vecinii mei care locuiesc într -o destinaţie eco-turistică, toţi vecinii mei care știu să facă gem de casă, toţi
vecinii mei care merg des în excursii, toţi vecinii mei care s-au îmbrăcat cu costume populare, toţi vecinii mei care știu
cântece tradiţionale, toţi vecinii mei care au acasă cojoace, toţi vecinii mei care știu să danseze dansuri tradiţionale, toţi
vecinii mei care sunt mândri de comunitatea lor, toţi vecinii mei care s-au implicat într-un proiect de serviciu în folosul
comunităţii, etc.
Scrieţi structura întâlnirii pe un flipchart sau pe tablă și introduceţi scopul acestei noi succesiuni de întâlniri dedicate antreprenoriatului. Faceţi legătura dintre jocul de mai sus și modul în care resursele și talentele lor pot fi valorizate întrun proiect de tip afacere verde - stârniţi curiozitatea și motivaţia. Amintiţi copiilor ca au un contract de valori și punctaţi
pe scurt, împreună cu ei care sunt cele mai importante reguli din contract pe care ar fi bine să le respecte pentru a reuși să
avem sesiunile de planificare a activităţii antreprenoriale.

2. ANTREPRENORUL ȘI ANTREPRENORIATUL VERDE

30 MINUTE

Pas 1: Daţi participanţilor câte un post-it și un pix. Înainte să daţi sarcina asiguraţi-vă că toată lumea înţelege cuvântul ANTREPRENOR și daţi un exemplu în cazul în care ei nu știu.
Întrebaţi participanţii dacă cunosc vreun antreprenor în comunitatea lor și rugaţi-i să scrie pe un post-it numele
persoanei respective. Împărţiţi foaia de flipchart în două. După ce toată lumea a scris un nume de antreprenor, rugaţi-i să
vină să lipească numele antreprenorului cunoscut în partea de sus a flipchartului. După ce toată lumea a lipit, întrebaţi:
care ar fi primele caracteristici ale acestui antreprenor care vă vin prin minte? Ce calităţi ar avea el care îl fac să fie
antreprenori?
Notaţi ideile participanílor pe partea a doua a flipchartului asigurându-vă că mai lăsaţi loc. După ce aţi adunat cel
puţin 4-5 idei provocaţi-i cu următorul film.
Pas 2: Spuneţi participanţilor că veţi urmări împreună o scurtă poveste despre un antreprenor foarte mic - Maya
Penn-prezentarea pentru TED a Mayei Penn (fie cu conectare la internet, fie descărcată) https://www.ted.com/talks/maya_penn_meet_a_young_entrepreneur_cartoonist_designer_activist
Cereţi-le să acorde atenţie pe tot parcursul prezentării la acele caracteristici care o fac pe Maya să aibă succes și ce
fel de afaceri derulează Maya. Prezentarea este în limba engleză, dar puteţi alege subtitrările în limba română.
După terminarea discuţiei, discutaţi pe baza următoarelor întrebări:

○ Ce face Maya Penn? Care e ideea ei de afacere?
○ De ce a început să-și vândă produsele?
○ Care este principala sa credinţă?
○ Care este modul ei de a privi lucrurile (perspectivă)?
○ Ce trăsături de caracter ale unui antreprenor dovedește Maya?

Aici completaţi ceea ce spun participanţii pe flipchartul început pentru a întregi imaginea trăsăturilor antreprenorului!
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○ De ce numește afacerea - afacerea socială?
○ Ce alte beneficii aduc ideile sale de afaceri?
○ Știţi (sau aţi auzit de) alţi copii, tineri sau adulţi cum ar fi Maya? Cine? Poţi să ne spui
povestea lor?
○ Credeţi că aţi putea învăţa să deveniţi antreprenor?
○ Ce ar trebui să înveţaţi sau să dezvoltaţi pentru a deveni unul?
○ Cine dintre voi și-ar dori să ajungă cândva, în viitorul apropiat, antreprenor?

E foarte important să așteptaţi aici răspunsul lor și să-i motivaţi în această direcţie.
Pas 3: Cereţi membrilor clubului să formeze grupuri de câte trei, daţi-le sticky notes și pixuri și cereţi-le să scrie trei
caracteristici ale antreprenoriatului verde (sau afacerii verzi), una pe fiecare sticky note. După ce au terminat, invitaţi
întregul club să revină împreună pentru a-și împărtăși gândurile. Postaţi sticky note-urile pe flipchart pe măsură ce
fiecare grup le prezintă. Când toate grupurile și-au împărtășit ideile, încheie discuţia prin evidenţierea următoarelor
caracteristici ale unei afaceri verzi:
○ o afacere verde utilizează materiale reciclate;
○ o afacere verde utilizează responsabil resursele naturale sau culturale (lasă și pentru generaţiile următoare);
○ o afacere verde aduce beneficii comunităţii locale și implică resurse umane sau materiale locale
Discutaţi în final beneficiile potenţiale ale iniţiativei de afaceri a clubului, altele decât profitul. Scrieţi pe un
flipchart mare și lăsaţi pe perete definiţia antreprenoriatului verde (de mai sus și din concepte cheie) și faceţi referire la
ea de câte ori este nevoie.

3. DE INSPIRAȚIE

10 MINUTE

Începeţi activitatea prin-o discuţie facilitată:
○ Voi la clubul Green IMPACT aţi mai implementat

○ Care e ultimul vostru proiect? - aici să spună repede

proiecte de învăţare prin serviciu în folosul comunităţii

cineva ce au făcut în proiect. Ce rezultate aţi avut?

până acum! Așa e?
Afișaţi la pauză, pe un perete sau atârnate de o sfoară, lista de idei inspiraţionale de proiecte de antreprenoriat
verde și rugaţi copiii să meargă și să le citească. După ce au citit, adresaţi întrebările de mai jos:
○ Ce idei vi s-au părut interesante? Care anume și de ce?
○ Câţi dintre voi credeţi că la clubul GreenIMPACT pot să facă un astfel de proiect - mâna
sus?
○ Câti dintre voi credeţi că puteţi învăţa și mai mult făcând un proiect de antreprenoriat
verde - mâna sus?
○ Este un proiect de antreprenoriat verde un proiect de învăţare prin serviciu în folosul
comunităţii? Da sau nu? De ce?

Nota facilitatorului: menţionaţi membrilor Green IMPACT că proiectul de antreprenoriat verde
este tot un proiect de serviciu în folosul comunităţii dar că este la un alt nivel de dificultate și îi
provoacă să dobândească noi competenţe și trăsături de caracter. De asemenea, un proiect de
serviciu în folosul comunităţii de tip antreprenoriat verde le crește șansa de a face rost de bani,
pe care să-i reinvestească în alte proiecte în comunitate sau în susţinerea activităţii clubului lor.
Dacă aţi reuși să faceţi un proiect de antreprenoriat verde și de exemplu, aţi face 1500 de lei, ce
v-aţi dori să faceţi la club cu acești bani? Care sunt primele idei care vă vin în minte? Dacă sunt
în pană de idei, daţi- le exemple: ar putea să meargă într-o excursie într-o altă eco-destinaţie, să
amenajeze un un punct de belvedere sau să ofere copiiilor sau bătrânilor săraci din zonă o
excursie până în cel mai apropiat oraș.
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4. PLANUL DE AFACERI

30 MINUTE

Pregătirea activităţii: înainte de activitate trebuie să tipăriţi și să tăiaţi în bucăţi elementele de puzzle din Anexa 1.
Este recomandat să imprimaţi bucăţile pe carton sau pe hârtie puţin mai groasă pentru a nu rupe ușor. Faceţi cel puţin 5
copii ale puzzle-ului, deoarece participanţii vor lucra în grupuri mici.
Introducere: spuneţi participanţilor că urmează să plecaţi într-o excursie. Cereţi-le să vă ajute cu sfaturi de planificare pentru a avea o experienţă plăcută. Participanţii vor veni cu idei, cum ar fi alegerea traseului, împachetarea unor
haine adecvate etc. Împreună, ajungeţi la concluzia că, înainte de a ajunge la destinaţie și de a vă bucura de călătorie, veţi
avea multe lucruri de făcut. Faceţi conexiunea că în afaceri este la fel: înainte de a începe o afacere trebuie să planificăm
înainte. Mai mult decât atât, în afaceri (chiar și mai mult decât în vacanţă!), am putea risca să pierdem bani, deci este
important să știm dacă investiţia merită sau nu. Această planificare se numește un plan de afaceri și vom folosi un model
de planificare specific.
Activitate: împărţiţi clubul în grupuri de 4-5 și daţi fiecăruia câte un pachet de puzzle. Menţionaţi-le că fiecare
element din puzzle reprezintă elementele pe care trebuie să le conţină orice plan de afacere. Rugaţi-i să refacă puzzle-ul și
rugaţi-i ca în timp ce aranjează piesele, să încerce să descopere ce ar putea însemna fiecare dintre elementele scrise pe
piesele puzzle-ului. După 5 minute, rugaţi prima grupă să prezinte puzzle- ul și să prezinte ce cred ei că ar însemna fiecare
element, după care prezentaţi voi Modelul de Plan de afaceri, cu elementele sale. Încercaţi să explicaţi în cuvinte foarte
simple ce înseamnă pe scurt fiecare element și modul în care vom folosi noi planul de afaceri. Explicaţi că în următoarele
sesiuni, participanţii vor trece pas cu pas prin etapele de dezvoltare a planului de afaceri și vor învăţa mai multe despre
fiecare dintre acești termeni.

5. EVALUAREA ÎNTÂLNIRII ȘI ÎNCHEIERE

5 MINUTE

Aranjaţi pe jos o scală imaginară, de la 1 la 10. Puteţi scrie numerele pe câte o foaie de hârtie. Rugaţi participanţii să
se așeze pe această scală ca răspuns personal la câteva întrebări. Citiţi întrebările una după cealaltă și daţi-le timp să se
poziţioneze pe scală. 1 înseamnă - foarte puţin și 10 - foarte mult. Întrebările sunt:
1. Cât de bine ai putea să explici cuiva ce este acela un proiect de serviciu în folosul comunităţii de tip antreprenoriat
verde?
2. Cât de curios ești să faceţi împreună proiecte de antreprenoriat verde?
3. Cât de mult crezi că te vei implica în realizarea unui proiect de antreprenoriat verde?

Colțul cu inspirație

Important ar fi să dezvoltăm turismul la noi în sat, să afle străinii
despre strămoșii noștrii. Piesa de rezistenţă ar fi cetatea, care în
următorii ani ar putea să fie restaurată. E important să împărtășim
din cunoștinţele noastre. De Ziua Răbarbărului am organizat
șezători și am împărtășit din ce făceau, ce vorbeau și ce cântau
bătrânii înainte și chiar i-am pus pe alţii să coasă în locul nostru.
Am aflat ce se făcea la șezători de la Marianne, lidera clubului, și de
la fostul domn` profesor de română de la noi din sat, care acum este
la pensie. Bunica mea spunea că pe vremuri se organizau la fostul
cinematograf multe întâlniri unde cântau, aduceau prăjituri, se
întâlneau și petreceau timp împreună.
Clubul nostru a reușit să facă mai cunoscut Saschizul prin obiectele
pe care le-am vândut și prin povestirile noastre. În viitor, sper să
evolueze lucrurile înspre ceva mai bun, să reușim să ducem la alt
nivel grupul nostru, să aducem membrii noi. Și eu încerc să conving
mai mulţi copii să vină, chiar pe cei și mai mari ca mine. Și sper să
facem cunoscut și lucrul manual.
(Sebi Burlan, membru club, 16 ani)
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Anexă - IDEI GREEN 4

Inspiraţie pentru proiectele voastre GREEN:

Tur ghidat la meșterii populari
Realizaţi un circuit pentru turiști la meșterii populari din zonă. Invitaţi meșterii populari să organizeze demonstraţii
sau ateliere cu turiștii. Realizaţi o hartă cu locaţia, meștesugul și datele lor de contact, pe care să o oferiţi la final turiștilor.
Inspiraţie: Clubul Green IMPACT Breb (jud. Maramureș) a realizat o hartă a meșterilor populari pe care au inclus-o
în ghidul turistic pe care l-au realizat.

Festival Gastronomic
Învăţaţi care sunt bucatele tradiţionale, cum se face zacusca, dulceaţa sau plăcintele. Organizaţi un eveniment unde
participanţii le pot degusta în voie, contra unei taxe de intrare. Unele mâncaruri se pot găti în faţa turiștilor sau chiar
împreună cu ei. Invitaţi producătorii locali să își vândă produsele și organizaţi cu această ocazie un tur ghidat prin sat, pe
la oamenii care au o poveste interesantă de spus.
Realizaţi suveniruri cu reţele mâncarurilor care au fost degustate.
Inspiraţie:
- Clubul Green IMPACT Moșna (jud. Sibiu) a organizat un festival culinar (numit « brunch » în Transilvania) în curtea
bisericii fortificate și au editat reţetele locale sub formă de cărţi poștale.
Îl poţi vedea AICI.
- Clubul Green IMPACT Chirpăr (jud. Sibiu) a organizat un brunch la care a avut loc și un moment artistic. Au fost
prezenţi producătorii, s-a organizat un tur ghidat prin sat, iar turiștii au putut cumpăra suveniruri realizate de Cluburile
Green IMPACT din Alţîna și Merghindeal (jud. Sibiu)
- Eveniment de iarnă: Servim un bufet rece de iarnă, ne bucurăm de un foc de tabără, iar apoi pornim într-o drumeţie
prin zăpadă sau alegem o tură de ski (https://www.transylvanet.org/).
- Sărbătoarea Răbarbărului (Saschiz), Ziua Fermierului (Primăria Roșia), Ziua Laptelui (Asociaţia Obștea Satului
Săsăuș), Festivalul Cânepii (Cluj- Napoca), Sărbătoarea Castanelor (Baia Mare).

Povești locale
Inventariază povești, legende și poezii locale. Pentru ca istoria locală, tradiţiile, cunoștinţele - mărturiile localnicilor
și stilul de viaţă tradiţional să fie transmise din generaţie în generaţie, informează localnicii și turiștii prin organizarea
unor evenimente.
Inspiraţie:
Povești saschizene
Resturi și rosturi. Pe urmele sașilor între Cârţa și Cincșor (Asociaţia Renascendis)

Programe nocturne
Cercetează ce se întâmplă noaptea în localitatea ta și cum ar putea fi puse în valoare elemente de patrimoniu natural
sau cultural. Atrage parteneri și organizează evenimente de noapte, cum ar fi Turul cu Lanterne, Pânda Bufniţei, care aduc
mister și o atracţie specială în a cunoaște despre istoria și natura locală.
Inspiraţie:
Turul spionajului în Londra
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Întâlnirea

2

Nevoile turiștilor, afacerea noastră

Scopul întâlnirii
Participanţii vor pleca de la această întâlnire definind nevoile turiștilor și alegând un segment de turiști pe care ar
dori să îl servească. Vor completa primele etape ale planului de afaceri.

Concepte-cheie
Segment de turiști: Categorie foarte specifică de turiști, care împărtășesc caracteristici similare și au nevoi de
cumpărare asemănătoare (ex: familii cu copii sub 5 ani)
Perspectivă (înţelepciune): a privi lumea în moduri care au sens pentru tine dar și pentru alte persoane.
Judecată (gândire critică): a te gândi la lucruri în profunzime și a le examina din toate unghiurile și punctele de
vedere; a nu trage concluzii pripite; a fi capabil să te răzgândești în lumina unor dovezi; a cântări echitabil toate
dovezile.
Creativitate (originalitate, inventivitate): a te gândi la modalităţi noi și productive de a conceptualiza și de a face
lucruri; include realizările artistice, dar nu se limitează la ele.
Propoziţia atrăgătoare: o declaraţie clară care descrie de ce ar trebui să vă aleagă un turist. Răspunde la întrebările
cui vă adresaţi și la ce nevoi îi răspundeţi?

Planul întâlnirii

Activități

Metode

Durată

Materiale

1. Cum ne percepem
propria comunitate

Exerciţiu

20 minute

Foaie A4 foi flipchart

2. Turiștii și nevoile lor

Brainstorming
Lucru în grup

40 minute

Foi de hârtie, foi A5, sticky wall

3. Propoziţia atrăgătoare

Exerciţiu – interviu la TV

30 minute

Improvizaţie de microfon și camera
de filmat, hârtie A4 și pix, exemple:
Useful Value Proposition Examples (and How
to Create a Good One

10 minute

Foaie de prezenţă

4. Evaluare și încheiere

Timp total estimat: 1 oră și 30 minute
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Descrierea activităților
1. CUM NE PERCEPEM PROPRIA COMUNITATE

10 MINUTE

Cereţi trei voluntari. Odată selectaţi, invitaţi-i să meargă la o fereastră (toţi ar trebui să meargă la aceeași fereastră) și
să petreacă 1-2 minute uitându-se la ceea ce se întâmplă în afară. (Notă: dacă spaţiul dvs. de întâlnire nu are o fereastră,
puteţi trimite pur și simplu participanţii la același loc afară pentru câteva minute.) Solicitaţi voluntarilor să scrie ceea ce au
văzut, fără să vorbească unul cu celălalt.
După ce au terminat, cereţi-le să citească ceea ce au scris în întregul grup. Există, fără îndoială, diferenţe în detaliile pe
care le -au înregistrat. Aveţi timp pentru a compara diferenţele dintre observaţiile lor în grupul mare și a pune întrebările
de discuţie ca:
○ De ce credeţi că trei oameni, văzând în aceeași fereastră, au văzut lucruri diferite?
○ Ce înseamnă să avem perspectivă diferită asupra lucrurilor?
○ Unde altundeva în viaţă se întâmplă acest lucru?
○ Cum putem fi mai atenţi la lucrurile din jurul nostru?
○ De ce credeţi că acest tip de conștientizare și atenţie la ce există în jurul nostru este un
obicei important pentru dezvoltarea antreprenorilor?
○ La ce anume trebuie să ne uitam cu atenţie în comunitate pentru a vedea oportunităţile
de afaceri?

2. TURIȘTII ȘI NEVOILE LOR

40 MINUTE

Acesta este un exerciţiu real - începând cu acest punct, participanţii vor începe să planifice o idee reală de afaceri care
ar putea funcţiona în viaţa lor. Dacă deja s-au gândit la o idee de afacere, acest exerciţiu îi ajută să se întoarcă înapoi, pe
firul logic al ideii, să valideze nevoia și segmentul de turiști căruia i se adresează.
Pregătire: Pregătiţi trei flipchart-uri, fiecare cu un desen mic în partea de sus, reprezentând "nevoile turiștilor", de
ex. o imagine cu un grup de turiști care au semne de întrebare și de exclamare. Fiecare flipchart este împărţit în două
coloane, cu titlurile: Turist – Nevoie.
Arătaţi pe planul de afacere în ce punct sunteţi și ce sarcină o să rezolvaţi acum.
Introducere: o idee de afacere începe de la o nevoie a cuiva. Ex: detergenţii au apărut pentru că femeile sau bărbaţii
care spălau rufe și aveau nevoie să- și protejeze mâinile. Facebook a apărut pentru că tinerii aveau nevoie să se întâlnească
și să se cunoască cu mai multe persoane. Vom începe așadar să analizăm cine sunt turiștii care vin sau ar putea să vină în
comunitatea noastră și care sunt nevoile lor.
Purtaţi o scurtă discuţie în grupul mare, despre turiști – cine sunt, ce caută, ce vârstă au, ce mănâncă, cum își petrec
timpul, etc. Menţionaţi încă o dată că ei sunt într-o destinaţie eco-turistică și explicaţi ce înseamnă eco-turism (vezi definiţia în partea introductivă) și care este profilul general al eco-turistului. Ca să putem să ne gândim mai specific la problemele lor, avem nevoie să identificăm segmente de turiști (categorii mai restrânse) cum ar fi: familiile cu copii, turiștii în vârstă,
turiștii individuali, turiștii care călătoresc în grupuri mai mari de persoane, cei care observă păsări etc. Ce nevoi neîmplinite au?
Activitate: împărţiţi participanţii în trei grupuri, daţi fiecărui grup o foaie de flipchart gata pregătită și anunţaţi că
au timp de lucru 20 de minute pentru a completa cu Categorii de Turiști și Nevoile turiștilor (ce ar ei avea nevoie, nu găsesc
în prezent în zona lor și atunci trebuie să călătorească în altă parte pentru a achiziţiona produsul sau serviciul. Participanţii prezintă apoi rezultatele în grupul mare. Purtaţi o discuţie în grupul mare despre categoriile de turiști identificate.
Încheiere: după ce au ales categoria de turiști și nevoia pe care doresc să o adreseze, întrebaţi participanţii – ”care a
fost abilitatea pe aţi exersat-o pentru a reuși să ajungeţi la această decizie?” Trăsătura este – Judecata - înţelepciune - vezi
definiţia mai sus. Punctaţi că aceasta este o abilitate foarte importantă a unui antreprenor, care se dobândește prin exerciţiu repetat. Completaţi primele două cadrane ale Planului de afaceri cu datele acestea.
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2. VALOAREA UNEI POVEȘTI

40 MINUTE

Introducere: explicaţi participanţilor că propoziţia atrăgătoare este o promisiune – ca un cârlig de undiţă - prin care
noi atragem prima dată atenţia turistului/ clientului nostru. Propoziţia atrăgătoare este primul lucru care îi convinge pe
oameni să citească mai multe despre produsul sau serviciul vostru, sau din contra, să treacă nepăsători. Este, de asemenea,
principalul lucru pe care trebuie să-l testaţi. Dacă o veţi face bine, vă va asigura un progres mare - chiar dacă încă nu aţi
definit ideea de afacere.
Pe scurt, este o afirmaţie clară care:

○ Atrage atenţia turistului pentru că, prin această propoziţie el înţelege că nevoia lui va fi satisfăcută AICI cel mai
bine;
○ Convinge turistul că apelând la această afacere își va îmbunătăţi situaţia;
○ Convinge că mai bine vine aici prima dată pentru a-și rezolva nevoia - și nu se duce la alţii.
Activitate: Recapitulaţi ce nevoi și ce turiști au ales să servească și cereţi participanţilor să formeze trei grupuri.
Fiecare grup va trebui să gândească, să scrie și să prezinte o propoziţie atrăgătoare și apoi să fie "intervievat" de postul
naţional de televiziune. Este o mare oportunitate de a-și promova rezolvarea nevoii din spatele afacerii, dar nu au mai
mult de 30 de secunde la TV. Grupurile vor avea 10 minute pentru a pregăti declaraţia și 30 de secunde pentru a o prezenta
la TV. Simulaţi aceste interviuri, cu o improvizaţie de microfon și cameră de filmat.
După ce fiecare grup a prezentat propoziţia atrăgătoare, postaţi pe perete și votaţi-o pe cea mai promiţătoare. Dacă
este necesar, îi puteţi ajuta să combinaţi ideile într-o versiune nouă și mai bună. Dacă nu se pot decide, puteţi să reveniţi
la această decizie mai târziu după ce au găsit și ideea concretă de afacere.
Încheiere: După ce au ales propoziţia atrăgătoare, întrebaţi care a fost abilitatea pe care au exersat-o pentru a reuși
să ajungeţi la această propoziţie? Abilitatea este Creativitatea - vezi definiţa mai sus. Punctaţi că aceasta este o trăsătură
foarte importantă a unui antreprenor care se dobândește prin exerciţiu repetat. Finalizaţi activitatea, completaţi planul
de afacere și, până la sesiunea următoare, rugaţi participanţii să ia legătura cu vecinii sau turiștii pentru a verifica dacă au
identificat corect nevoile (dacă sunt într-adevăr resimţite de turiști) și pentru a testa propoziţia atrăgătoare.

5. EVALUAREA ÎNTÂLNIRII ȘI ÎNCHEIERE

10 MINUTE

Faceţi un quizz – întrebări cu răspunsuri predefinite și daţi-le participanţilor pentru a vedea în ce măsură au reţinut
corect conceptele:

O oportunitate de afaceri este:
○ o propunere de a cumpăra un produs la
un preţ foarte bun
○ o activitate antreprenorială care se
bazează pe o cerere bună din partea consumatorilor
○ o propunere de a vinde un produs la un
preţ foarte bun
Nu reprezintă o categorie de eco-turiști:
○ familiile cu copii mici
○ localnicii (corect)
○ persoanele care călătoresc în grupuri de
prieteni
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Poate fi o nevoie a unui eco-turist:
○ Să mănânce mâncare pregătită după
reţete vechi și din produse locale (corect)
○ Să înveţe care erau obieceiurile satului
(corect)
○ Să facă mișcare și să descopere locuri
deosebite (corect)
Propoziţia atrăgătoare
○ Este scrisă pe o jumătate de pagină
(incorect – trebuie să fie scurtă și clară)
○ Convinge turistul să cumpere produsul/
serviciul vostru (corect)
○ Explică de ce ar trebui turistul să cumpere
produsul/ serviciul vostru (corect)

Modul - Antreprenoriat verde
Întâlnirea

3

Ce anume și cum vindem turiștilor/clienților

Scopul întâlnirii
Participanţii vor pleca de la această întâlnire înţelegând cum se pot transforma nevoile turiștilor în oportunităţi de
afaceri și cum anume ar putea ajunge un turist să știe că ei au soluţia pentru concediul lui.

Concepte-cheie
Soluţia/ ideea de afaceri - o soluţie la nevoile unui segment de turiști;
Canale de promovare - modalităţi prin care potenţialii turiști află despre serviciul sau produsul oferit;
Avantajul unic: ”singurul avantaj competitiv real este acela care nu poate fi copiat și nu poate fi cumpărat din altă
parte" - Jason Cohen
Judecata (gândire critică): a te gândi la lucruri în profunzime și a le examina din toate unghiurile și punctele de
vedere; a nu trage concluzii pripite; a fi capabil să te răzgândești în lumina unor dovezi; a cântări echitabil toate
dovezile.
Creativitate (originalitate, inventivitate): a te gândi la modalităţi noi și productive de a conceptualiza și de a face
lucruri; include realizările artistice, dar nu se limitează la ele.

Planul întâlnirii

Activități

Metode

Durată

Materiale

1. Energizer

Exerciţiu

10 minute

Foaie A4 foi flipchart

2. De la nevoi la soluţii

Joc/simulare ”la piaţă”

40 minute

Banuţi (de 50 de bani sau boabe de
fasole), foi A5, sticky wall

3. Canale de promovare

Exerciţiu de grup

20 minute

4. Avantajul convingător

Exerciţiu de grup

20 minute

Carduri imprimate cu sigla unor
mărci cunoscute

Timp total estimat: 1 oră și 30 minute
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Descrierea activităților

1. ENERGIZER – STATUILE

10 MINUTE

Cereţi participanţilor să se deplaseze în jurul camerei, învârtindu-și braţele, picioarele și capetele, dar rămânând
tăcuţi. După un timp, strigă un cuvânt. Participanţii se vor grupa rapid în câte trei, pentru a crea statui care descriu cuvântul. Puteţi începe cu câteva cuvinte care descriu animale sau plante specifice eco-destinaţiei și ajungeţi la cuvinte care
descriu profesii care ar putea fi regăsite în antreprenoriatul din eco-destinaţie (cum ar fi: fermieri, meșteșugari), iar în cele
din urmă ar trebui să strigaţi "Antreprenor!" Dacă doriţi, puteţi face fotografii ale statuilor pentru a le folosi în partea de
dezbatere a exerciţiului. După ce aţi terminat câteva statui diferite, rugaţi participanţii să își ia locurile și să discute cu ei
semnificaţia statuilor lor. Puteţi folosi întrebări de dezbatere precum:

○ Ce a arătat statuia antreprenorului dvs.?
○ Ce doriţi să arătaţi cu postura sau acţiunea aleasă? Este o caracteristică a unui antreprenor?
○ Au existat diferenţe între statuile "profesii" și "antreprenor", etc.? Care erau diferenţele? De
ce crezi că au existat?
○ Ce credeţi că arată statuia voastră despre ceea ce știi deja despre antreprenori?

La finalul discuţiei, subliniem următoarele două principii: în primul rând, un antreprenor dezvoltă o afacere, dobândește resurse și este pe deplin responsabil pentru succesul sau eșecul său; în al doilea rând, nu toată lumea este un
antreprenor născut, iar majoritatea dintre noi pot învăţa cum să devină antreprenor.

2. DE LA NEVOI LA SOLUȚII

45 MINUTE

Notă: Acest exerciţiu se bazează pe sesiunea anterioară și pe cum îi ghidaţi pe participanţi să vadă legăturile între
nevoile identificate și potenţialele soluţii. Daţi fiecărui participant 5 foi A5 și 5 monezi (sau boabe de fasole) și spuneţi că le
vor folosi la momentul potrivit.
Introducere: explicaţi participanţilor că soluţia se referă la modul în care veţi rezolva nevoile pe care le-aţi găsit
relevante pentru categoria de turiști vizaţi. Acestea pot fi sub forma unui produs specific, a unui set de servicii sau a
oricărei alte combinaţii a celor două.
La începutul afacerii, când nu aveţi foarte multă experienţă, se recomandă să începeţi cu o idee de bază simplă.
Exemple posibile: un centru de zi cu jucării tradiţionale pentru a răspunde nevoii familiilor care doresc să exploreze
natura în timp ce copiii lor pot petrece timp într-un loc sigur și distractiv; sau un serviciu de hrănit animale la una din
fermele locale pentru întreaga familie pentru turiștii care vor să descopere tradiţiile locale.
Dezvoltare: După câteva minute de discuţie în grupul mare, cereţi participanţilor să se împartă în perechi. Cereţi-le
ca timp de cinci minute să se gândească la lecţia anterioară și, în special, la activitatea pe teren pe care au facut-o în
comunitate pentru a verifica nevoile turiștilor și pentru a testa posibilele propoziţii atrăgătoare / idei de afaceri iar în final
să aleagă o soluţie la nevoia turiștilor pe care au ales-o și să scrie ideea de afaceri pe cinci foi A5 (o vor scrie de cinci ori).
Încurajaţi perechile să fie foarte specifice, din moment ce cu aceste idei vor construi ideea de afaceri.
Alegere: În următoarea etapă, conduceţi un mic exerciţiu de validare a celei mai bune idei de afacere. După ce toată
lumea are cinci foi A5 completate cu aceeași soluţie, invitaţi participanţii să se ridice și să discute cu colegii lor despre
soluţiile propuse și să cumpere sau să schimbe ideile pe care le doresc. Aceștia pot folosi monedele așa cum consideră de
cuviinţă și nu sunt obligaţi să cumpere sau să facă schimburi între ele dacă nu le place tranzacţia pe care o primesc.
După 10 minute, opriţi jocul și reuniţi grupul. Conduceţi o dezbatere folosind întrebările următoare:
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○ Cine are cei mai mulţi bani? De ce?
○ Ce soluţii/idei consideraţi că sunt cele mai interesante sau mai valoroase?
○ Care dintre aceste idei credeţi că corespund cel mai bine nevoilor turiștilor?
○ Care dintre idei pot fi puse ușor în practică?
○ Dacă vindeţi soluţia, aţi rămas fără ea? În cele din urmă, cine este mai bogat? Ce spune
acest lucru despre importanţa creativităţii și inovării?
○ De ce v-aţi bucurat cel mai mult de această activitate?

La sfârșitul discuţiei, colectaţi toate foile A5, puneţi pe sticky wall/perete și alegeţi cea mai bună soluţie (cea care a fost vândută la cel mai mare preţ sau este considerată de grup ca fiind cea mai valoroasă) pentru le transcrie pe foaia mare de Plan de afacere.
Dacă sunt două soluţii cu același punctaj, mai daţi spaţiu de argumentare și faceţi o nouă alegere.
Încheiere: Dacă este necesar, după ce au ales ideea de afacere, mai alocaţi 5-7 minute pentru a detalia ce înseamnă mai exact,
mai ales dacă este un serviciu. De exemplu: dacă au ales un serviciu de tip șezătoare, să decidă unde se ţine șezătoare, cât să dureze
șezătoarea, ce anume fac turiștii, etc.
Încheiaţi prin a spune participanţilor că găsirea unei soluţii la nevoia turistului este ”oul de aur”! Poate nu vor reuși să aibă
succes din prima - și este OK. Soluţia se află în comunitate. Vorbiţi cu localnicii care au contact cu turiști și cu turiști care vin la voi
în zonă. Până să ajungeţi la ideea finală de afacere, veţi trece prin acești pași (scrieţi pe o foaie de flipchart): Dezvoltă – Evaluează
rezultatul – Învaţă.

3. CANALE DE PROMOVARE

20 MINUTE

În această activitate, participanţii vor fi invitaţi să lucreze pe planul de afacere, și anume pe secţiunea de Canale de
promovare.
Introducere: explicaţi ce înseamnă aceste canale: chiar și cu cel mai grozav produs sau serviciu pe care l -aţi creat, nu va
exista nici o afacere, dacă nu vă daţi seama cum să ajungeţi la clienţii voștri. Dacă oamenii nu vor auzi despre produsele și /
sau serviciile voastre, nu există nicio modalitate prin care soluţia minunată pe care aţi găsit-o să ajungă la persoanele potrivite. Nu veţi primi nici o comandă și nu veţi avea venit. Canalele sunt modalităţi prin care potenţialii turiști pot auzi de voi și de
serviciile sau produsele voastre și vin să cumpere. Daţi niște exemple despre ce înseamnă canal: un festival local, oficiul de
turism, pensiunile din zonă, etc: acolo vin turiști și pot afla lucruri care îi interesează.
Activitate: împărţiţi participanţii în 3-4 grupuri care vor lucra timp de 10 minute pentru a identifica unde ar putea să
găsească turiștii, care sunt canalele cele mai potrivite pentru a ajunge la ei și care, în același timp, le -ar oferi posibilităţi de a
învăţa ceva nou (ex: cum să facă și să gestioneze o pagină de facebook, cum să creeze evenimente pe facebook, cum să organizeze un eveniment de lansare, etc). După 10 minute, reuniţi grupul pentru a prezenta canalale identificate, rugaţi-i să selecteze din toată lista pe acelea pe care le pot aborda ei în realitate și completaţi în planul de afaceri care sunt canalele pe care le
vor folosi ei pentru afacerea lor.

4. AVANTAJUL UNIC

20 MINUTE

Introducere: Începeţi activitatea cu un exerciţiu de deschidere: afișaţi carduri cu cele mai cunoscute mărci / produse, de exemplu: Minecraft, Facebook, Nike etc., și cereţi să ghicească care ar fi avantajul lor unic. Ce anume îi face să fie
inconfundabili?
Prezentaţi o definiţie minunată a avantajului unic : "Singurul avantaj competitiv real este acela care nu poate fi
copiat și nu poate fi cumpărat din altă parte" - Jason Cohen. După ce au prins ideea, faceţi grupuri de câte trei, și cereţi să
se gândească la avantajul convingător al afacerii lor și să o/ îl scrie pe o foaie A5. Încurajaţi-i să treacă peste descriere de
genul "angajament și pasiune" ca un avantaj (pentru că nu este), și să se gândească la ceea ce au ei și nu poate fi cumpărat
din altă parte.
Când au terminat de lucru, adunaţi întregul grup pentru o scurtă prezentare a ideilor fiecărui grup. Treceţi ideile
prin testul ”nu poate fi copiat și nu poate fi cumpărat din altă parte” și transcrieţi pe foaia mare de plan de afacere ideile
alese. Întrebaţi la sfârșitul sesiunii ce abilităţi sau trăsături de caracter au testat ca antreprenori în timp ce găseau soluţiile,
canalele de promovare și avantajul convingător.

5. EVALUAREA ÎNTÂLNIRII ȘI ÎNCHEIERE

5 MINUTE

Treceţi încă odată cu participanţii prin conceptele pe care le-aţi lucrat în ultimele sesiuni și rugaţi să definească încă
odată fiecare concept. Aplaudaţi fiecarerezultat la care au ajuns. Sumarizaţi reușita și pașii pe care i-au făcut până acum.
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Întâlnirea

4

Venituri, cheltuieli, profit și dovada succesului

Scopul întâlnirii
Participanţii vor pleca de la această întâlnire cu o estimare a costurilor, veniturilor afacerii lor și profitului. De
asemenea vor ști unde ar trebui să se uite pentru a-și da seama dacă afacerea lor este de succes.

Concepte-cheie
Curiozitate (VIA): interesul, căutarea noului, deschiderea de a experimenta; a fi interesat de experienţa în sine; a găsi
fascinante diverse subiecte și teme; a explora și a descoperi;
Inteligenţă socială(VIA) - a ști ce îi motivează pe ceilalţi;
Venituri - încasările din vânzarea produselor sau serviciilor;
Cheltuieli - ceea ce se consumă și se plătește pentru realizarea produselor sau serviciilor;
Dovezi de succes - valori-cheie folosite pentru a monitoriza progresul afacerii.

Planul întâlnirii

Activități

Metode

Durată

1. Joc de energizare

Exerciţiu

5 minute

2. Valoarea unei povești

Joc/simulare ”la piaţă”
Lucru pe grupe

40 minute

3. Estimări financiare

Exerciţiu de grup

30 minute

4. Dovezi de succes

Exerciţiu de grup

10 minute

5. Evaluare și închidere

Materiale

PPT cu obiecte extrase din
http://significantobjects.com/

5 minute

Timp total estimat: 1 oră și 30 minute
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Descrierea activităților

1. JOC DE ENERGIZARE

5 MINUTE

- la alegere;

2. VALOAREA UNEI POVEȘTI

40 MINUTE

Introducere: Vrem ca oamenii să plătească pentru serviciile sau produsele afacerii. Asta înseamnă că produsul sau
serviciul are un preţ. Preţul este strâns legat de valoarea percepută de client. Valoarea nu este o noţiune absolută ci este
influenţată de credinţele noastre, de asocierile culturale, identităţile personale și alţi factori. Acești factori nu pot fi
întotdeauna cuantificaţi, ceea ce ne lasă cu o noţiune arbitrară a legăturii dintre valoare și preţ.
Exemplificare: prezentaţi participanţilor experimentul realizat de doi americani (Rob Walker și Joshua Glenn)
pentru a vedea cum estimează oamenii valoare unui produs. Ei au cumpărat un număr mare de obiecte foarte ieftine de
pe Ebay (un fel de OLX) și au angajat 200 de autori pentru a scrie povești despre aceste obiecte și le- au repus în vânzare.
Prezentaţi cu ajutorul videoproiectorului un PPT cu obiectele pe care le-au pus la vânzare (http://significantobjects.com/)
și întrebaţi participanţii cât de mult ar plăti pentru fiecare proiect. Apoi spuneţi preţul real pe care l-au plătit oamenii
după Rob și Joshua au adăugat povestea inventată. Știţi cât de mult a crescut preţul mediu al acestor produse, atunci când
le-au vândut? De aproape 3000 de ori mai mult. Valoarea percepută a acestor produse a crescut foarte mult atunci când o
poveste interesantă a apelat la emoţia, imaginaţia, identitatea, amintirea sau ego-ul consumatorului.
Exerciţiu: Conduceţi cu grupul o scurtă discuţie cu privire la valoarea obiectelor de patrimoniu din comunitatea lor.
Împărţiţi participanţii în grup de câte trei, daţi fiecăruia câte o bucată de hârtie A4 și cereţi-le să scrie o poveste a produsului sau a serviciului (povestea din spatele lui, inclusiv a lor, ca și grup de tineri care l-au creat) și o valoare în lei sau euro
pentru produsul lor. După 10 minute, cereţi să prezinte în grupul mare povestea și să încerce să concluzioneze cu privire la
preţ și poveste: care este povestea cea mai frumoasă pentru a convinge un turist să cumpere produsului și cât ar putea fi
preţul pentru o asemenea poveste.
Întrebaţi la finalul activităţii ce abilităţi sau trăsături de caracter le-au fost testate ca antreprenori pentru a crea
povestea din spatele produsului. Treceţi-le pe un flipchart și faceţi și voi referire la trăsăturile de caracter: creativitate și
inteligenţă socială.

3. ESTIMĂRI FINANCIARE

30 MINUTE

Explicaţi participanţilor că vor învăţa elementele de bază pentru estimarea situaţiei financiare a afacerii și vom
începe cu veniturile.
Venituri: arătaţi rapid, pe flipchart, un mod de calcul a veniturilor: preţul x nr de produse/servicii vândute = Venituri.
Cereţi participanţilor să estimeze care ar fi veniturile după prima tură de vânzare produs sau serviciu: cât au zis ei că vor
cere pe produs sau serviciu X câte produse/servicii vor vinde.
Notă - De ce este nevoie să stabilim un preţ potrivit pentru serviciile noastre?
Dacă preţul este prea mic, produsul/ serviciul va fi perceput ca fiind ieftin și de o calitate nu foarte bună. Niciun
eco-turist nu își dorește asta. În plus, este posibil să nu vă acoperiţi costurile, deci să aveţi 0 profit sau char să ieșiţi în
pierdere.
Dacă preţul este prea mare pentru clienţi, aceștia nu îl vor cumpăra. Dacă nu vindeţi suficiente produse riscaţi să
aveţi 0 profit sau char să ieșiţi în pierdere.
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Cum stabilim preţul potrivit?
Costuri: explicaţi că pentru a putea obţine produsul sau serviciul, sunt necesare materiale, acţiuni de promovare și
chiar să calculăm timpul pe care îl petreceţi pentru pregătirea produselor sau oferirea serviciilor. Împărţiţi participanţii
în 3 grupuri și solicitaţi estimări pentru realizarea numărului de produse/servicii estimate a fi vândute:

○ costurile consumabilelor / materialelor
○ valoarea muncii (chiar dacă nu se plătesc pentru munca lor, este bine să facem estimare)
○ costurile sculelor-echipamentelor

După 10 minute, strângeţi grupul și faceţi un total și apoi un calcul a costului pe produs (total Costuri / număr de
produse).
Notă - Ce trebuie să avem în vedere?
Trebuie să analizăm preţul produselor și serviciilor similare la noi în zonă sau în alte ecodestinaţii.
Preţul nostru trebuie să ia în considerare:
○ cunoștinţele noastre despre patrimoniul local
○ timpul nostru și al celor care ne învaţă
○ poveștile care însoţesc ideea de afaceri
○ faptul că realizăm produse/ servicii cu drag

Profit: Verificaţi dacă preţul estimat iniţial este mai mare decât costul. Discutaţi dacă este cazul să creșteţi preţul
pentru că nu acoperă costurile de producţie. Introduceţi noţiunea de profit = diferenţa dintre venituri și cheltuieli. Dacă
nu există acest profit, ar trebui să reveniţi fie la costuri (să vedeţi dacă puteţi obţine un cost mai redus), fie la soluţie – căci
s-ar putea ca ceea ce v-aţi ales să nu fie de fapt o idee foarte bună.
Treceţi profitul estimat în planul de afacere și reveniţi la întrebarea - ce aţi putea să faceţi ca și club cu profitul
estimat? - doar pentru a îi motiva și a-i ghida spre faptul că scopul profitului poate fi și el inclus în povestea din spatele
produsului sau serviciului- și că acesta în sine ar putea crește valoarea în bani a acestuia. De exemplu, dacă turiștii ar ști
că din banii lor copiii vor merge într-o excursie într-un loc în care nu au fost niciodată, ar cumpăra mai ușor/ar plăti mai
mult.
Notă – Să testăm preţul cu potenţialii clienţi
După ce avem o idee clară de produs (eventual un prototip) / serviciu, testăm preţul cu potenţialii clienţi. Le spunem
povestea afacerii noastre și întrebăm cunoștinţele, dar mai ales turiștii și administratorii de pensiuni cât ar plăti / dacă ar
plăti un anumit preţ. Testaţi și preţuri mai mari decât cele la care vă gândiţi, s-ar putea ca turiștii să fie dispuși să plătească. Cu cât aflaţi mai multe păreri, cu atât veţi stabili un preţ mai potrivit ;)
Nu uitaţi!
Puteţi să stabiliţi și pachete de preţ:
○ Pentru produse puteţi face pacheţele cu mai multe suveniruri diferite, care împreună să coste mai puţin decât dacă
sunt cumpărate separat. Astfel vindeţi produse din toate categoriile.
○ Pentru servicii, puteţi face pachete pentru familii.
De exemplu, dacă aţi stabilit ca preţul pentru un atelier să fie de 30 de lei pentru un adult și 20 de lei pentru un copil,
puteţi oferi 50 % reducere pentru un adult / copil suplimentar. Prezentaţi oferta cu aceste cuvinte. Este mai atrăgător să
spui că un adult /copil în plus din aceeași familie are 50 % reducere decât să spui că preţul pentru familie este de x lei),
Astfel, o familie formată din 2 adulţi și un copil va plăti 30+ 15 + 20 + 10 = 75 de lei. Menţionaţi până la ce vârstă se primește
reducerea pentru copii.
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4. DOVEZI DE SUCCES

10 MINUTE

Fiecare afacere, indiferent de industrie sau mărime, are nevoie de câteva valori-cheie care sunt folosite pentru a
monitoriza performanţa. Cel mai bun mod de a ajuta în acest sens este să vizualizaţi o pâlnie de sus în jos, care curge de la
partea superioară deschisă, prin mai multe etape până la capătul îngust.
În grupul mare, lucraţi împreună cu participanţii pentru a produce unele valori cheie/indicatori de succes (dovezi de
succes):
○ Număr de turiști care se opresc să întrebe despre produsele lor
○ Număr de pensiuni care solicită ca serviciile lor să fie prezentate în oferta lor
○ Număr de membri ai comunităţii care știu despre afacerea lor
○ Număr de persoane din comunitate care pot recomanda activitatea lor turiștilor, etc

5.EVALUARE ȘI ÎNCHIDERE

10 MINUTE

La final ar fi indicat să treceţi încă o dată prin lista de abilităţi și trăsături de caracter pe care le-au identificat și pe
care le dezvoltă în procesul de planificare și scriere a unui proiect de antreprenoriat verde: perspectivă, judecată, creativitate, inteligenţă socială, curiozitate, etc.
Dacă aveţi un pachet de carduri VIA (pe care clubul ar trebui să îl aibă) puteţi așeza cardurile pe jos și invitaţi
membrii să-și aleagă 3-4 trăsături pe care le -au exersat în aceste sesiuni și 2-3 care vor să le dezvolte în partea de implementare a planurilor de afaceri. Punctaţi încă o dată că acest proiect este un proiect de service-learning prin care ei aduc
o contribuţie în comunitate, iar în același timp se dezvoltă pe sine.
Precizaţi care sunt pașii următori. Acum că aveţi prima variantă de plan de afaceri, o veţi transcrie pe formatul de
Word și o veţi trimite către Fundaţia Noi Orizonturi. Dacă Planul este bine completat, veţi primi finanţarea de 800 ron.
Cheia acestui exerciţiu este de a testa diverse idei de afaceri și de a învăţa din ele. Încurajaţi participanţii să încerce
cât mai multe variante până când va apărea un model de afaceri câștigător. Planul finalizat în timpul acestor sesiuni este
doar punctul de plecare.
Menţionaţi că trebuie să se mai întâlnească de măcar două trei ori pentru a lucra pe:

○ testarea a ceea ce au construit cu turiști adevăraţi o includerea feedback-ului lor în planul de afaceri
○ o asumare de roluri și responsabilităţi în echipă în funcţie de abilităţi
○ o căutarea de parteneri și susţinători la nivel local (ambasadori, sponsori, parteneri, instituţii publice, alţi
antreprenori, etc)
○ finalizarea preţului și a planului de afaceri, etc

Colțul cu inspirație

În primul an am făcut magnenţi de frigider și linguri de lemn pictate
cu niște iniţiale din Alţâna. Și anul acesta am făcut niște suveniruri.
Niște ii tradiţionale românești și săsești - tot magneţi de frigider. Și
magneţi cu satul. Am făcut asta pentru a descoperi mai multe
informaţii despre sat, pe care să le arătăm și altor oameni. Nu cred că
aș fi putut să fac chestia asta altundeva. Pe mine m-a atras pentru că
am aflat multe lucruri pe care nu le știam despre Alţâna. De exemplu
legendele de aici eu nu le știam până anul acesta, când ni le-a adus
tanti Rozi. Și este important că le știu, pentru că acum pot să le spun
mai departe altor copii, mai mici sau care nu sunt de aici. Acum îmi
privesc altfel satul. Mai cu drag. Și cu mândrie.
(Ștefania Cîndea, membru club, 12 ani)
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Anexă - 1. IDEI GREEN 5

Inspiraţie pentru proiectele voastre GREEN:

Suvenir de România
Creaţi suveniruri autentice pentru turiști cu ajutorul meșteșugarilor și valorificaţi materialele și simbolurile tradiţionale. Puneţi-le la dispoziţia turiștilor spre vânzare la obiectivele turistice, la centrul de informare turistică și la pensiuni.
Profitaţi de sărbătorile locale pentru a organiza un stand cu vânzare.
Inspiraţie:
- Clubul Green IMPACT din Alţîna (jud. Sibiu) realizează magneţi care reprezintă costumul tradiţional românesc și
săsesc.
- Clubul Green IMPACT din Ruși (jud. Sibiu) realizează semne de carte și brăţări în care incorporează bucăţi de
materiale vechi cusute în stil tradiţional.
- Semne cusute

Ateliere de meșteșugărit
Învăţaţi despre principalele meștesuguri din zonă și organizaţi ateliere în care să îi învăţaţi pe turiști să își confecţioneze propriile suveniruri.
Inspiraţie: Clubul Green IMPACT din Saschiz (jud. Mureș) organizează ateliere de cusut în care participanţii își pot
face semne de carte, magneţi sau suporturi pentru creioane – toate împodobite cu simboluri tradiţionale.

Evenimente sportive
Organizează concursuri care să celebreze anumite elemente de patrimoniu natural sau cultural și care să încurajeze
cunoașterea lor de către localnici și turiști. Ture de bicicletă, de sanie, de alergare, de înot.
Inspiraţie: Concurs de atletism pentru sărbătorirea celui mai bătrân stejar din România, măreţul gorun de 900 de ani.

Tur de birdwatching
Identificaţi traseele de drumeţie unde se pot observa păsările. Învăţaţi mai multe despre păsările ce pot fi observate
în zona voastră și legende, cântece, poezii despre ele. Aflaţi care este echipamentul necesar într-un astfel de tur și organizaţi tururi ghidate pentru turiști.
Inspiraţie:
- Clubul Green IMPACT Moșna (jud. Sibiu) organizează tururi de birdwatching pentru turiști. Le oferă binocluri și un
jurnal în care să își noteze observaţiile.
- Asociaţia Ornitologică Română

Tur ciclist
Organizaţi un tur ciclist în care turiștii să descopere obiectivele, meștesugarii sau locurile cu povești din zona
voastră. Încheiaţi turul cu un picnic din produse locale.
Inspiraţie:
- Tur ciclist și brunch (Bike - Brunch)
- Tur ciclist și observarea faunei locale
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Anexă - 2. Ghiduri de interviu pentru
cluburile GreenIMPACT

Cine sunt viitorii voștri clienţi?

Orice afacere începe cu o cercetare a pieţei. Este important să ieșiţi în comunitate și să vorbiţi cu viitorii voștri clienţi
(turiștii) și parteneri (propietari de pensiuni). Astfel veţi afla cine sunt ei, de ce vin la voi în localitate, cum își petrec timpul
și ce le-ar plăcea să facă.
Aceste informaţii vă vor ajuta să construiţi un plan de afaceri pentru proiectul vostru de antrepreoriat verde. Prin acest
proiect puneţi în valoare comorile din zona voastră, care este destinaţie ecoturistică.
Pentru aceasta, puteţi face o vizită la pensiuni din zonă și să faceţi un interviu cu turiștii și cu proprietarii.
Anunţaţi vizita voastră și explicaţi proprietarilor cine sunteţi, de ce doriţi să vorbiţi cu turiștii și la ce vă ajută acest lucru
(Aceste informaţii vă vor ajuta să construiţi un plan de afaceri pentru proiectul vostru de antrepreoriat verde. Prin acest
proiect puneţi în valoare comorile din zona voastră, care este destinaţie ecoturistică). Întrebaţi când puteţi găsi mai mulţi
turiști acolo.
Interviul
Începeţi prin a vă prezenta pe voi, clubul și ce faceţi la club.
Lucrăm la o idee de afaceri prin care să oferim turiștilor care vin în zonă experienţe frumoase. Părerea dvs, este importantă pentru noi și ne va ajuta să găsim o idee bună de afaceri. Interviul va dura maxim 5 minute
Puneţi întrebările din chestionar și completaţi voi.
La final:
Vă mulţumim pentru timpul acordat și vă mai așteptăm pe la noi în iarnă, când proiectul nostru va fi gata.
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Chestionar Ecoturist în ……………………………………………………...
Clubul GreenIMPACT
………………………………………………………
Data…………………………………….

1. Nume : ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
2. Vârstă :
• sub 20 de ani
• 21-40
• 40-60
• peste 60
2. Localitatea de unde veniţi :……………………………………………………………………………………….
3. Sunteţi aici:
• Singur/ă
• Cu un grup de prieteni
• În cuplu, fără copii
• În cuplu, cu copii
4. De ce aţi venit aici ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Cum vă petreceţi timpul aici ? Ce activităţi faceţi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Ce altceva aţi vrea să faceţi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Dintre activităţile următoare, alegeţi 3 pe care aţi dori cel mai mult să le faceţi. Notaţi cu 1 activitatea preferată, cu 2 și
cu 3 următoarele.
• Tur ghidat prin sat, unde să vedeţi obiective importante și meșteri populari
• Participaţi la o șezătoare (explicaţi ce pot vedea și face)
• Să învăţaţi să vă faceţi propriul suvenir autentic (de exemplu semne de carte, magneţi, support pentru creioane)
• Să participaţi la un program artistic cu cântece și dansuri locale
• Să participaţi la un eveniment culinar (cu mâncare tradiţională din produse locale)
• Să participaţi la un atelier de meșteșugărit cu specific local (daţi exemple de meșteșuguri locale)
• Să descoperiţi zona noastră printr-o vânătoare de comori (explicaţi ce presupune aceasta)
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8. Ce aţi cumpăra (bifaţi toate opţiunile posibile și completaţi eventual cu alte produse la care vă gândiţi voi)
• Suveniruri specifice locului
• Carte de bucate specifice locului
• Carte de legende specifice locului
• Produse alimentare : ceai, gem, zacuscă (subliniaţi care din ele)
• ………………………………………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………………………………………

9. Întrebare specifică proiectului vostru , dacă mai vreţi să aflaţi și altceva

Observaţii
Notaţi dacă mai aflaţi ceva în plus de la turiști.
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Discuţie cu proprietarii de pensiuni
Puteţi afla foarte multe lucruri de la proprietarii de pensiuni, ei primesc mereu turiști. Totodată, este ocazia de a vă face
cunoscuţi și de a vedea cât sunt dispuși să vă sprijine pe viitor.

Întrebări pe care aţi putea să le puneţi :

1. Majoritatea turiștilor care vin aici au:
• sub 20 de ani
• 21-40
• 40-60
• peste 60
2. Majoritatea turiștilor vin din :……………………………………………………………………………………….
3. Majoritatea turiștilor vin:
• Singuri
• Cu un grup de prieteni
• În cuplu, fără copii
• În cuplu, cu copii
4. Cum își petrec timpul turiștii ? Și în timpul iernii ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................
5. Aţi fi dispus/ă să colaboraţi cu clubul nostru, dacă vom propune o activitate pentru turiștii dvs. ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................

Pensiunea………………………………………………………………………………Data…………………………………..

Persoana cu care am discutat (nume și funcţie)
……………………………………………………………………………………………………………………………………

120

Ghid de facilitare pentru liderii GreenIMPACT

Partea II: Curriculum GreenIMPACT
Modulul V: Evaluarea învățării
și a rezultatelor proiectului

Scopul modulului
Este de a stimula reflecţia cu privire la învăţare și contribuţia în comunitate în urma implementării unui proiect de
învăţare prin serviciu în folosul comunităţii.
În această etapă membrii clubului au experienţa implementării proiectului, se cunosc bine, au avut poate oportunitatea de a se norma și de a performa ca grup. Sunt entuziasmaţi de încheierea proiectului lor și ar vrea să treacă imediat
la următorul proiect.

Rolul liderului este de a:
○ Facilita extragerea de învăţăminte din proaspăta experienţă a proiectului prin organizarea contextelor de reflecţie și
evaluare personală și de grup;
○ Puncta progresul făcut de copii pe obiectivele de învăţare, dând sens atât eșec ului, cât și succesului și valorizând contribuţiile fiecărui membru al clubu lui;
○ Face vizibile rezultatele proiectului și încuraja membrii clubului să rememoreze procesul prin care au trecut.

Obiective specifice ale modulului:
După parcurgerea acestui modul, membrii GreenIMPACT vor:
○ explica importanţa reflecţiei și a evaluării;
○ recunoaște contribuţia activităţii practice la dezvoltarea propriei persoane (Plăcerea de a învăţa);
○ numi cinci valori pe care le-au exersat în timpul implementării proiectului de învăţare prin serviciu în folosul
comunităţii;
○ numi două valori pe care să le exerseze mai departe;
○ descrie contribuţia pe care a adus-o proiectul lor în comunitate;
○ evalua contribuţia realizată comparativ cu cea planificată;

Structura modulului pe întâlniri:
Întâlnirea 12: Reflecţie și evaluare (1) - competenţe (ce știm, ce facem)
Întâlnirea 13: Reflecţie și evaluare (2) - caracter (cum suntem), contribuţie (ce am schimbat în jurul nostru)

Metode și instrumente propuse pentru această etapă:
Jocuri de energizare și spargere a gheţii - activităţi care solicită participare activă, care au ca scop realizarea unui
climat relaxant și reconfortant în vederea pregătirii pentru activităţi ulterioare, dar au și rolul de a încuraja participanţii
să se cunoască reciproc în contexte noi.
Lucru pe grupe - activitate în care participanţii sunt împărţiţi pe grupe de 3-6 persoane, unde au o sarcină comună,
dar pot avea roluri diferite, complementare. În cursul realizării sarcinilor, participanţii împărtășesc propriile opinii, trag
concluzii, iau decizii, negociază, argumentează.
Povestiri cu morală – scurte povestiri care au rolul de aduce în discuţie teme de interes cu semnificaţii relevante în
implementarea proiectului și care punctează importanţa reflecţiei.
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Întâlnirea

12

Reflecție și evaluare (1) competențe (ce știm, ce facem)

Scopul întâlnirii
În urma acestei întâlniri, membrii GreenIMPACT vor fi mai conștienţi de importanţa reflecţiei și vor reflecta cu
privire la propria învăţare în GreenIMPACT și la rezultatele proiectului lor, manifestând recunoștinţă și apreciere
pentru munca în echipă și pentru dezvoltarea potenţialului lor în cadrul clubului.
Această întâlnire nu se încadrează în rutina obișnuită și vă încurajăm să o faceţi specială. Puteţi lua în considerare
un spaţiu diferit, eventual în natură, cu gustări, sau orice alt mod de a face întâlnirea mai atractivă pentru copii.

Concepte-cheie
Reflecţie: proces de gândire profundă în care ne angajăm cu scopul de a conștientiza schimbări în urma unor experienţe trăite.
Evaluare: analiza activităţilor și a realizărilor unui proiect și stabilirea măsurii în care am reușit să facem ceea ce
ne-am propus.
Autonomia în învăţare: se manifestă când abordăm învăţarea ca pe proiect personal, în care ne gestionăm singuri,
stabilindu-ne scopul, obiectivele, conţinuturile învăţării, strategiile și activităţile de învăţare, ne monitorizăm în
procesul învăţării și ne evaluăm singuri performanţa atinsă.

Planul întâlnirii

Activități

Metode

1. Introducere

Durată

Materiale

5 minute

2. Imagini despre noi

Imagini statuare

20 minute

3. Privește înapoi

Discuţie facilitată

15 minute

Hârtie sau tablă, instrumente de scris
Harta experienţelor, foi de flipchart,
markere, post-it

4.1 Harta experienţelor
noastre
4.2 Povestea
proiectului nostru

Lucru pe grupe sau

40 minute

Costume și accesorii pentru
jocuri de rol

5. Învăţarea în
Green IMPACT

Joc de rol

30 minute

Scrisorile către sine

6. Încheiere

Reflecţie individuală

10 minute

Lista de prezenţă

Timp total estimat: 2 ore
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Descrierea activităților

1. INTRODUCERE

5 MINUTE

Prezentaţi în câteva minute tematica de azi: Evaluarea proiectului grupului nostru. Explicaţi că acum, după ce clubul
a încheiat un proiect, este timpul să ia o scurtă pauză pentru a reflecta la ceea ce a realizat ca grup și fiecare individual,
atât pentru a crește echipa, cât și pentru proiect în sine.

2. IMAGINI DESPRE NOI

20 MINUTE

Scopul acestei activităţi este de a introduce participanţi în starea de reflecţie, evaluare.
Această activitate o găsiţi AICI.

3. PRIVEȘTE ÎNAPOI

15 MINUTE

Această activitate are rolul de a-i ajuta pe participanţi să re cunoască importanţa luării unei „pauze” de la activităţile
obișnuite ale grupului, pentru a reflecta asu pra experienţei avute și pentru a-și evalua munca. Această activitate o găsiţi
AICI.

4. HARTA EXPERIENȚELOR NOASTRE

40 MINUTE

Scopul acestui instrument este de a stimula reflecţia asupra proiectului de învăţare prin serviciu în folosul comunităţii, trecând participanţii într-un mod creativ prin cele trei etape ale debriefing-ului (procesării): analiză, generalizare și
transfer.
Această activitate se găsește AICI. Folosiţi Harta Experienţelor - instrument creativ de stimulare a reflecţiei

OPȚIONAL: POVESTEA PROIECTULUI NOSTRU
Această activitate își propune să-i ajute pe participanţi să revizuiască etapele proiectului lor. Această activitate o găsiţi
AICI.

5. ÎNVĂȚAREA ÎN GREENIMPACT

30 MINUTE

Această activitate decurge destul de rapid și natural din activitatea precedentă și își propune să-i ajute pe participanţi să conștientizeze modul în care se produce învăţarea în urma unui proiect de serviciu în folosul comunităţii. Menţionaţi ca în această întâlnire vor reflecta cu privire la impactul proiectului asupra lor ca membri (competenţe și caracter),
urmând ca în întâlnirea următoare să reflecteze cu privire la impactul proiectului asupra comunităţii (contribuţie).
Scrieţi pe o coală de flipchart întrebarea „Ce înseamnă învăţarea pentru tine?“ și invitaţi copiii să se gândească foarte
repede la răspunsuri. Notaţi-le pe coala de flipchart.
Propuneţi-le participanţilor să se gândească la activitatea precedentă și la felul în care s-au simţit în timp ce reflectau cu privire la ceea ce au învăţat din planificarea și implementarea proiectului.
Putem învăţa orice, oriunde, oricând și mai ales în GreenIMPACT. Din acest punct de vedere, putem defini învăţarea
ca fiind acel proces prin care dobândim cunoștinţe, dezvoltăm abilităţi și conștientizăm propriile atitudini și valori pe care
putem să le folosim în viaţa de zi cu zi.
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○ Cunoștinţe (ce știm și/sau putem defini, descrie, enumera etc.)
○ Abilităţi (ce putem face cu ceea ce știm - demonstrăm, structurăm, planificăm, aranjăm, desenăm, organizăm,
prezentăm etc.)
○ Atitudini / valori (cum am devenit, cum ne-am transformat, cum suntem acum după o anumită experienţă de
viaţă, sau cu ce atitudine ne punem în practică cunoștinţele și abilităţile.).

În acest moment le puteţi aminti că înainte de planificarea în d etaliu a proiectului, fiecare dintre ei și-a propus să
înveţe ceva (cunoștinţe, abilităţi sau atitudini). Le aduceţi scrisorile cu obiectivele lor de învăţare și rugaţi-i ca în următoarele 10 minute le recitească și să se gândească la ce și-au propus să înveţe, ce au învăţat din ce și-au propus și dacă mai sunt
și a lte lucruri pe care le-au învăţat chiar dacă nu și le-au propus. Rugaţi-i să scrie ce au învăţat – câte o le cţie pe un post-it.
Dacă cineva nu a avut scrisoare, va reflecta doar la ce crede că a învăţat.
Invitaţi-i să se gândească în special la cunoștinţe din domeniul ecoturismului (ce știu acum) și abilităţi (ce sunt
capabili să facă concret). Pe a-i ajuta, ar fi bine să le oferiţi câteva exemple care pot fi scrise pe un flipchart:

○ descriu ce e patrimonial cultural și de câte tipuri
○ enumeră elementele unui proiect
○ descriu cum să implice comunitate într-un proiect de ecoturism
○ completează un formular de proiect
○ iau un interviu unei persoane
○ calculează necesarul de resurse al unui proiect etc.

Menţionaţi-le că din activitatea precedentă probabil că și-au dat seama de lucruri pe care le-au învăţat și transformări concrete pe care vor să le facă în viaţa lor. Să le menţioneze și pe acestea în lista lor. Mai departe, specificaţi-le că în
întâlnirea următoare se vor uita mai atent și la valorile / atitudinile lor, dacă s-au schimbat într-un fel sau altul în urma
implicării în Green IMPACT.
Asiguraţi-vă că toate lucrurile pe care le-au învăţat le scriu pe post-it-uri și acestea se lipesc pe Sticky Wall și la final
se face o fotografie cu ele.
La final faceţi un debriefing (procesare):

○ Câte lucruri aţi învăţat / descoperit?
○ Aţi reușit să atingeţi toate obiectivele / ţintele pe care vi le-aţi propus? Dacă da, de ce
credeţi că s-a întâmplat asta? Dacă nu, de ce?
○ Mai sunt lucruri pe care aţi putea să le învăţaţi / descoperiţi / perfecţionaţi? Aici puteţi să
faceţi o tură de cerc și fiecare să spună cel puţin 1-2 lucruri (cunoștinţe / abilităţi) pe care să
le mai îmbunătăţească.

6. ÎNCHEIERE

10 MINUTE

Menţionaţi că la următoare întâlnire veţi reflecta la modul în care valorile lor au fost sau nu influenţate, veţi reflecta
cu privire la impactul proiectului asupra comunităţii (Contribuţia) și că veţi planifica sărbătorirea proiectului clubului.
Completaţi lista de prezenţă, discutaţi detaliile administrative și anunţaţi când și unde va avea loc următoarea
întâlnire. Mulţumiţi-le participanţilor pentru prezenţa la această întâlnire și salutaţi-l călduros pe fiecare membru
GreenIMPACT la despărţire.
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Întâlnirea

13

Reflecție și evaluare (1) - caracter (cum suntem),
contribuție (ce am schimbat în jurul nostru)

Scopul întâlnirii
Membrii clubului GreenIMPACT vor fi stimulaţi să reflecteze cu privire la dezvoltarea caracterului și să se autoevalueze în urma implicării lor într-un proiect. De asemenea, copiii vor face o evaluare a contribuţiei proiectului în
comunitate. Participanţii vor fi sprijiniţi să conștientizeze importanţa unui proiect de învăţare prin serviciu în
folosul comunităţii pentru membrii comunităţii, adoptând multiple perspective și să gândească un plan de acţiune
pentru propria dezvoltare.
Această întâlnire nu se încadrează în rutina obișnuită și vă încurajăm să o faceţi specială. Puteţi lua în considerare
un spaţiu diferit, eventual în aer liber, cu gustări, sau orice alt mod de a face întâlnirea mai atractivă pentru copii.

Concepte-cheie
Reflecţie: proces de gândire profundă în care ne angajăm cu scopul de a conștientiza schimbări în urma unor experienţe trăite.
Evaluare: analiza activităţilor și a realizărilor unui proiect și stabilirea măsurii în care am reușit să facem ceea ce
ne-am propus. În acest context, evaluarea se referă și la autoevaluarea caracterului și evaluarea contribuţiei proiectului la viaţa comunităţii.
Caracter: Suma trăsăturilor morale ale unei persoane; standardele etice, principiile și valorile după care se ghidează
în viaţa de zi cu zi.

Planul întâlnirii

Activități

Metode

Durată

Materiale

1. Introducere

Prezentare

5 minute

2. Caracterul / Valorile mele

Jocul VIA
Lucru pe grupe

50 minute

Jocul VIA/ Fișă anexă, pixuri, foi A4,
foi de flipchart, scotch, post-it

3. Evaluarea contribuţiei
proiectului nostru

Lucru pe grupe, discuţie
facilitată

50 minute

Flipchart, foi A4, post-it-uri, markere

4. Încheiere

Exerciţiu de grup

20 minute

Lista de prezenţă

Timp total estimat: 2 ore
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Descrierea activităților

1. INTRODUCERE

5 MINUTE

Explicaţi participanţilor că astăzi vor reflecta la modul în care caracterul este influenţat prin implicare în proiecte.
După care vă veţi uita la contribuţia adusă de proiect în comunitate.

2. CARACTERUL / VALORILE MELE

50 MINUTE

Scopul acestui exerciţiu este ca membrii clubului să-și evalueze la nivel de percepţie subiectivă propriul caracter (pe
baza celor 24 de trăsături de caracter - Valori în Acţiune). Este important să subliniaţi încă o dată faptul că fiecare are
puncte tari și puncte slabe și în domeniul trăsăturilor de caracter. Sunt valori pe care le punem în acţiune sub forma
trăsăturilor de ca racter la care excelăm și altele la care nu suntem foarte buni.
Înainte de a trece la activitatea propusă, încercaţi să identificaţi împreună cu participanţii ce înseamnă „caracter”.
Scrieţi pe o foaie de flipchart ideile lor, după care prezentaţi pe flipchart o definiţie a caracterului (cea inclusă la concepte-cheie, vezi mai sus).
Explicaţi participanţilor faptul că lista de trăsături de caracter despre care veţi discuta este o listă grozavă - pentru
că ea a fost dezvoltată pe durata a 30 de ani de către diferiţi psihologi din toată lumea cu scopul de a identifica trăsăturile
de caracter necesare pentru ca un om să ducă o viaţă din ce în ce mai bună. Această clasificare este organizată pe șase
categorii care se numesc „virtuţi”. Aceste virtuţi sunt apreciate la nivel universal, iar aplicarea lor în viaţa de zi cu zi produce efecte pozitive atât în viaţa noastră, cât și în viaţa celor din jurul nostru. Fiecare persoană are și manifestă aceste valori
în viaţa sa la intensităţi diferite - unele se dezvoltă fără să conștientizăm obligatoriu schimbarea, iar pe altele le putem
dezvolta conștient. Dar, ca să putem evalua la ce trăsături de caracter am mai putea lucra, este nevoie de primul pas cunoașterea de sine - și de al doilea pas - crearea unui plan de dezvoltare personală.

○ Opţiunea 1: Folosiţi Valori în Acţiune – instrument
creativ de evaluare și cultivare a
valorilor.

○ Opţiunea 2: Valorile VIA&IMPACT. Această activitate
o găsiţi AICI.

3. EVALUAREA CONTRIBUȚIEI PROIECTULUI NOSTRU

50 MINUTE

Activitatea își propune să stimuleze participanţii să evalueze contribuţia proiectului în comunitate. Această
activitate se găsește AICI.
Menţiune pentru facilitator: în acest moment aveţi adunate la un loc (ar fi important dacă pot fi afișate toate pe
Sticky Wall):

○ rezultatele învăţării - cunoștinţe și abilităţi;
○ rezultatele învăţării - valorile / trăsăturile de caracter exe rsate de participanţi, inclusiv
câteva trăsături de caracter ca noi obiective de învăţ are în viitor;
○ contribuţia proiectului și măsura în care a fost atins scopul;
○ măsuri de creștere a impactului / contribuţiei proiectului asupra comunităţii - lucru care
ajută pentru motivarea creșterii nivelului de provocare în viitorul proiect.

4. ÎNCHEIERE

15 MINUTE

Completaţi lista de prezenţă, discutaţi detaliile administrative și anunţaţi când și unde va avea loc următoarea
întâlnire. Mulţumiţi-le participanţilor pentru prezenţa la această întâlnire și salutaţi-l călduros pe fiecare copil, la despărţire.
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Partea II: Curriculum GreenIMPACT
Modulul VI: Sărbătorirea

Scopul modulului
Este de a recunoaște rezultatele muncii copiilor și a-i motiva pe viitor prin sărbătorirea finalizării proiectului.
În această etapă clubul a încheiat un ciclul al învăţării prin serviciu în folosul comunităţii. Copiii pot fi conștienţi de
procesul prin care au trecut și de toate tipurile de rezultate atinse. Grupul este pregătit să treacă în etapa de transformare
prin începerea unui nou proiect, dar nu înainte de a sărbători rezultatele și procesul prin care au trecut.

Rolul liderului este de a:
○ valoriza și recunoaște munca grupului, dar și a fiecărui membru al grupului;
○ crea contextul de sărbătorire;
○ se bucura împreună cu copiii de rezultatele obţinute până acum;
○ motiva clubul să treacă la un nivel nou de provocare.

Obiective specifice ale modulului:
După parcurgerea acestui modul, membrii clubului GreenIMPACT vor manifesta recunoștinţă și motivaţie pentru
continuarea activităţii în GreenIMPACT.

Structura modulului pe întâlniri:
Întâlnirea 14: Sărbătorirea

Metode și instrumente propuse pentru această etapă:
Jocuri de echipă – jocuri care se desfășoară cu participanţii împărţiţi pe echipe
Evenimente de societate – evenimente care marchează natura festivă a întâlnirii
Postarea de fotografii și imagini din timpul proiectului
Povestiri cu morală - care au rolul de aduce în discuţie teme de
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Întâlnirea

14

Sărbătorirea

Scopul întâlnirii
Membrii clubului GreenIMPACT vor fi provocaţi să planifice o activitate de sărbătorire a încheierii proiectului și a
rezultatelor obţinute. Ei vor fi încurajaţi să manifeste recunoștinţă și motivaţie pentru continuarea activităţii în
GreenIMPACT.

Concepte-cheie
Sărbătorire, recunoștinţă

Planul întâlnirii

Activități

Metode

Durată

1. Introducere și
energizare

Prezentare
Joc de energizare

15 minute

2. Sărbătorire

Brainstorming

30 minute

3. Planificare

Lucru pe grupe

30 minute

4. Încheiere

10 minute

Materiale

Foi de flipchart, markere, scotch

Lista de prezenţă

Timp total estimat: 1 oră și 15 minute

Colțul cu inspirație

Pentru mine e important pentru că mi-am găsit în primul rând o
activitate și pasiunea de a mă implica. Aici am făcut activităţi diverse
și nu ne-am axat doar pe o anumită activitate și așa îmi pot da seama
ce aș vrea să fac pe viitor. Îmi place foarte mult ideea asta de asociaţie,
de proiect, de implicare ca unitate și poate chiar o să mă implic și mai
mult după clasa a 12-a. Aș vrea să-mi fac o asociaţie pentru copiii până
în 7-8 ani, cu care să fac diverse activităţi, pentru comunicare și
încredere în sine.
(Maria Streza, membru club, 17 ani)
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Descrierea activităților

1. INTRODUCERE ȘI ENERGIZARE

15 MINUTE

Explicaţi că aţi încheiat un prim proiect și astăzi veţi planifica ceva foarte distractiv - cum sărbătorim încheierea
proiectului. Alegeţi unul sau două joc de energizare pe care puteţi să le găsiţi și AICI.

2. SĂRBĂTORIREA

20 MINUTE

Scopul acestei activităţi este de a sprijini membrii clubului să planifice împreună sărbătorirea rezultatelor atinse
până acum la nivel personal (dezvoltare de competenţe și caracter), dar și la nivel de contribuţie în comunitate. Puteţi avea
mai multe variante în care puteţi acţiona:

○ Liderii planifică acţiunea de sărbătorire - ca surpriză pentru membri;
○ Liderii și toţi membrii clubului planifică sărbătorirea;
○ Doar câţiva membri de club se oferă pentru a organiza acţiunea de sărbătorire pentru tot clubul etc.

Alegeţi varianta despre care credeţi că este potrivită pentru grupul vostru, dar păstrând în minte importanţa
sărbătoririi ca formă de exprimare a recunoștinţei, de motivare, energizare, creștere a încrederii și stimei de sine. Iată
câteva opţiuni din care vă puteţi inspira pentru a organiza sărbătorirea:
○ Acordarea unor cadouri: la întâlnirea aceasta, fiecare membru va extrage dintr-o pălărie
numele unui alt membru. La sărbătorire, ei aduc mici cadouri cumpărate sau confecţionate
de ei înșiși și le dau persoanei respective, împachetate într-un mod special.
○ Crearea unui „panou de onoare”: fotografii, planuri ale proiectului, notiţe, articole de presă
sau orice altceva este relevant pentru crearea unui colaj care va fi pus pe peretele încăperii
respective.
○ O excursie în natură: drumeţie, picnic, o excursie cu cortul, vizitarea unui parc.
○ Seară de film: vizionarea filmului favorit, cu dormit în sala de clasă / muzeu etc.
○ Cină: gătiţi împreună un grătar în aer liber.
○ Orice idee vi se pare amuzantă.
Obţineţi acordul părinţilor dacă organizaţi activităţi cu deplasare / petrecut timp peste noapte în școală / muzeu.
Organizaţi evenimentul astfel încât toţi membrii să poată veni la sărbătorirea efortului lor și cel puţin o parte dintre ei să
aibă niște roluri specifice în proiect.
Reţineţi că și sărbătorirea poate fi în sine un proiect de învăţare pentru că necesită dezvoltare unui set destul de larg
de competenţe de management de proiect, relaţii, management personal.

3. PLANIFICARE SĂRBĂTORIRII

30 MINUTE

În funcţie de modalitatea în care aţi ales să lucraţi, acordaţi cel puţin 30 de minute din întâlnire pentru aspecte
organizatorice și de planificare pentru acest eveniment de sărbătorire. Puteţi folosi Sticky Wall și ceea ce deja aţi învăţat
despre planificare unui proiect.

4. ÎNCHEIERE

5 MINUTE

Completaţi lista de prezenţă, discutaţi detaliile administrative și anunţaţi când și unde va avea loc următoarea
activitate. Mulţumiţi-le participanţilor pentru prezenţa la această întâlnire și salutaţi-l călduros pe fiecare copil, la despărţire.
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Partea III: Curriculum la decizia școlii
Introducere
Curriculum-ul a fost dezvoltat pornind de la Programa opţionalului la decizia școlii: Valorificarea patrimoniului local, pe care o găsiţi AICI cu titlul Patrimoniul local.
Ghidul se adresează profesorilor care doresc să oferteze
acest opţional și vă prezintă un set de experienţe de
învăţare cu scopul de a vă oferi sprijin în facilitarea
procesului de învăţare, folosind metodologia specifică
învăţării prin experienţă și a învăţării prin seriviciu în
folosul comunităţii.
Acest opţional poate fi livrat de către orice
profesor, indiferent de disciplina sau specialitatea
predată. Pentru a veni în sprijinul dvs., vă informăm că
puteţi să vă documentaţi legat de ceea ce înseamnă și
cum se realizea-ză un proiect de învăţare prin serviciu
adus comunităţii, accesând pagina de pe site-ul https://
www.noi-orizonturi.ro/service-learning-in-clasa/,
unde
găsiţi un manual, dar și materiale, idei de proiecte,
exemple de bune practici etc și pagina https://www.noiorizonturi.ro/biblioteca-online-resurse/,
unde
găsiţi
jocuri, povești și alte activităţi care susţin demersul de
învăţare, precum și activităţi de reflecţie (găsiţi un
manual cu metode de reflecţie): Făcut și învăţat https://
www.noi-orizonturi.ro/profesorul-experiential/
Metoda de învăţare prin proiecte de serviciu în
folosul comunităţii permite profesorilor (de la discipline
diferite) să coopereze pe durata anului școlar în vederea
atingeri obiectivelor specifice derivate din competenţele
generale ale disciplinelor, dar și ale acestui CDȘ. Coopera-

rea dintre aceștia oferă elevilor un model concret legat
de ce înseamnă munca în echipă și în plus face, pentru
copii, învăţarea relevantă.
Pentru a învăţa cum se poate lucra în echipă, cum
se pot utiliza aceste metode experienţiale la clasă, la
discipli-nele din curriculum-ul obligatoriu sau din acest
CDȘ, Fundaţia Noi Orizonturi a dezvoltat și acreditat
două cursuri. Mai multe informaţii despre cele două
cursuri găsiţi pe pagina https://www.noi-orizonturi.ro/
proiecte-de-service-learning-la-clasa/ și pe pagina
https://www.noi-orizonturi.ro/scoli/arhitectiieducati-ei/cursuri/metodologia-invatarii-experientiale/.
Ghidul conţine:
1. Planificarea anuală mai detaliată, care este
construită pornind de la programa propusă, de la
structu-ra anului școlar 2018-2019, precum și de la timpul
necesar realizării tuturor etapelor unui Proiect de
învăţare prin serviciu adus comunităţii. Vă încurajăm să
operaţi modifi-cările necesare pentru a răspunde
contextului în care vă desfășuraţi orele!
2. Planurile de lecţie care conţin sugestii de
activităţi corelate competenţelor și conţinuturilor din
programă. Ele sunt doar orientative și evident că dvs.
puteţi, în funcţie de specificul patrimoniului local, de
nevoile de învăţare și interesele elevilor și de natura
grupului etc., să operaţi modificări.
Planul lecţiei nu e construit după unul din modele
agreate de sistemul de învăţământ, dar, dacă aveţi nevoie
de prezentarea planului lecţiei în cadrul unor activităţi
metodice, puteţi modifica formatul.

Planificarea anuală mai detaliată
Unitatea
de învăţare

Competenţa
specifică

Săpt.

Detalierea
unităţii de
învăţare

Activitate
de învăţare

Timp

PPT prezentare CDS,
obiective, metode
Bingo uman
Palmele
Concluzii

10

Semestrul 1
1

3.1
Gestionarea
propriei
învăţări

Introducere

2

Echipa noastră

Joc (mlaștina sau
gard electric)

50

3

Echipa noastră

Reflecţie
Contract de valori
Reciful de corali
Concluzii

10
20
15
5

4

Evaluare iniţială

Test iniţial concepte
Autoevaluare
Plan personal de
învăţare

15
10
25

3.2
3.3
1.1
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20
15
5
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Patrimoniul
natural și
cultural local

1.1
1.2
1.3
1.4

5

Comunitatea noastră

Cercul valorilor
Ce este o comunitate
Ubuntu

15
20
15

6

Echipa noastră

Tricultura

50

7

Analiza comunităţi

Comoara, patrimoniul
natural

50

8

Analiza comunităţi

Conservarea
patrimoniului natural
Destinaţia ecoturistică

35

2.1
2.2

15

9

Analiza comunităţi

Comoara, patrimoniu
cultural

50

10

Instrumente de
analiză a comunităţii

Evaluare (test)
Pașii unui proiect și
analiză
Instrumente de analiză

15
20

Joc energizare
Regulile grupului
outdoor
Pregătire pentru turul
comunităţii

10
20

11

Explorarea comorilor
comunităţii

20

20

1.2
Proiect de
învăţare prin
serviciu adus
comunităţii

1.3
2.1
2.2
3.1

Gestionarea
propriei
învăţări
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1.1
1.2
3.3

12

Explorarea comorilor
comunităţii

Turul comunităţii

50

13

Explorarea comorilor
comunităţii

Turul comunităţii

50

14

Harta comunităţii

Harta comunităţii mele

50

15

Harta comunităţii

Harta comorilor
Analiza hărţii

30
20

16

Ideea proiectului nostru

Creativitate
Prioritizare intervenţie
Sprijin și resurse

10
20
20

17

Ideea proiectului nostru

Ideile noastre cereţe
Selecţia comorii

20
35

18

Evaluare finală

Recapitulare
Jurnal de reflecţie

25
25
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Semestrul 2
Gestionarea
propriei
învăţări

3.3
3.2

1.2

19

Recapitulare

Evaluare iniţială
Autoevaluare test
Plan personal de
învăţare reluat

15
10
25

20

Elaborarea proiectului

Reluare idee proiect
Povestea proiectului
Scopul proiectului
Beneficiarii proiectului

5
15
20
10

21

Elaborarea proiectului

Rezultatele proiectului
Aventura proiectului

15
35

22

Instrumente de
analiză a comunităţii

Ceasul cu cuc
Galbenii – bugetul
Roluri în proiect

15
15
20

23

Planificarea proiectului

Joc energizare
Puncte tari și
recomandări

10
40

24

Planificarea proiectului

Oricine, nimeni, cineva
Stabilire roluri finale

15
35

1.3
Proiect de
învăţare prin
serviciu adus
comunităţii

1.4
2.1
2.2

25 - 29

2.3

Notă*

IMPLEMENTAREA

IMPLEMENTAREA
PROIECTULUI*

300

30

Reflecţie

Privește înapoi
Scrisoare către mine

15
35

31

Evaluare și reflecţie

Harta experienţelor

50

32

Evaluare și reflecţie

Caracterul și
valorile mele

50

33

Evaluare și reflecţie

Evaluarea contribuţiei
proiectului nostru

50

34

Evaluare finală

Test concepte
Autoevaluare
Sărbătorire

15
10
25

semnifică

○ să implementeze într-un weekend sau după orele de

faptul că elevii pun în practică ceea ce au decis să facă. Am

PROIECTULUI

curs, având în vedere că, probabil, se iese din școală și

alocat 6 săptămâni, dar este decizia profesorului cum va

acţiunea de implementare propusă necesită mai mult de

proceda. E de dorit ca această oră de curs să fie, în orar,

50 min, durata unei ore. În situaţia aceasta se poate decide

ultima oră atât pentru elevi, cât și pentru profesor. Sunt

ca elevii să termine programul de școală mai repede cu 1

mai multe soluţii:

oră (timp de 6 săptămâni, cele 6 ore fiind realizate în afara

○ să implementeze timp de 6 săptămâni, în cele 6 ore de
curs.
○ să implementeze în cadrul programului Școala Altfel,
dacă se potrivește cu perioada din proiectul didactic

școlii) sau profesorul poate aloca pentru anumite lecţii
mai mult timp, dacă consideră necesar, iar acţiunea de
implementare să fie privită ca activitate extrașcolară,
realizată după orele de curs, în weekend sau în vacanţă.

propus de noi.
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PLANURILE DE LECŢIE - SEMESTRUL 1

În primul semestru, profesorii și elevii vor descoperi care sunt obiectivele acestui opţional, vor construi planuri
personale de învăţare și vor învăţa să lucreze ca o echipă care va implementa un proiect de valorizare a patrimoniului
local, urmărind etapele învăţării prin serviciu în folosul comunităţii.
Ce este important să urmăriţi dvs., în acest semestru, e să îi ajutaţi pe elevi să se cunoască pe sine și să se cunoască
între ei, să își formuleze obiective de învăţare corelat cu pasiunile sau interesele, abilităţile lor, dar și corelat cu competenţele pe care le propune programa. De asemenea, în acest semestru elevii vor exersa munca în echipă, luarea deciziilor în
mod raţional, analiza comorilor comunităţii prin diferite metode și vor învăţa sensul unor concepte cheie legate de
patrimoniu natural sau cultural.
În cazul în care opţionalul se realizează în clasa a 6-a, puteţi lega opţionalul de disciplina Educaţie interculturală și
să construiţi o planificare anuală unde acest opţional poate fi integrat, ca opţional de extindere (nu necesită aprobarea
ISJ, doar a școlii) și nu sunt necesare 2 rubrici în catalog (practic sunt repartizate 2 ore la disciplina Educaţie interculturală).
În cazul în care îl realizaţi la clasa a 7-a sau mai sus, reţineţi faptul că elevii, la disciplina Educaţie interculturală au
învăţat foarte multe despre patrimoniul cultural. Luaţi legătura cu profesorul care a predat disciplina la clasa la care veţi
lucra și puteţi afla multe despre nivelul de cunoștinţe, interese sau abilităţi ale elevilor, chiar înainte de a-i cunoaște.
Există multe activităţi ale elevilor, în acest opţional care presupun cunoștinţe, abilităţi de la alte discipline, de
exemplu realizarea unor documente în format electronic, calcule matematice, formularea unor argumente sau tipuri de
texte non-literare (cereri, anunţuri, petiţii etc), documentarea istorică sau geografică, traduceri. Acestea sunt oportunităţi
de colaborare cu profesorii de la discipline precum TIC, matematică, limba română, limbi străine, istorie, geografie. Apelaţi
la colegii dvs, vă ajutaţi și pe dvs, dar și pe ei, pentru că învăţarea unor lecţii la disciplinele respective devin relevante
pentru elevi, iar pentru opţionalul dvs sunt sarcini de lucru pe care elevii le învaţă de la specialiști, nu prin efortul dvs
extra.
Așadar, vă invităm să parcurgeţi fiecare lecţie ţinând cont de cele de mai sus, să accesaţi resursele online (materiale, fișe
de lucru etc.) disponibile la https://www.noi-orizonturi.ro/biblioteca-online-resurse/ și https://www.noi-orizonturi.ro/servicelearning-in-clasa/ și să facilitaţi procesul de învăţare în moduri #altfel.
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Lecția

1

Introducere

Scopul lecției
elevii vor afla care sunt scopul, obiectivele și planul general pentru acest opţional și vor participa la jocuri de spargerea gheţii și de cunoaștere a intereselor lor.

Concepte-cheie
Interese de învăţare

Obiective de învăţare
1. află informaţii despre opţional
2. își cunosc pasiunile, interesele și idealurile

Planul lecției

Activități

Metode

Durată

Resurse necesare

1. Prezentarea
opţionalului

Decizia prof

10 minute

foi flipchart, PPT, videoproiector,
laptop, post-ituri

2. Bingo uman

Joc cunoaștere

20 minute

anexă tipărită, creioane, coli A4

3. Palmele

Joc evaluare

15 minute

carioci, coli A4

4. Concluzii

Feedback

5 minute

post-ituri

Timp total estimat:
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Descrierea activităților
1. Prezentarea opţionalului

10 MINUTE

Începeţi prin a vă prezenta, în cazul în care elevii nu vă cunosc, iar în această prezentare includeţi și motivul pentru
care aţi ales să propuneţi acest opţional și visul sau așteptările dvs în raport cu elevii și comunitatea, apoi descrieţi-le cum
se va derula acest opţional. La final rugaţi elevii să formuleze întrebări, fie oral, fie pe post-it-uri pe care le veţi citi și veţi
răspunde fie la finalul orei, fie ora următoare. Puteţi să vă sprijiniţi prezentarea și de un suport hârtie (o schemă pe o foaie
de flipchart, un handout realizat de dvs. sau o prezentare PPT)

2. Bingo uman

20 MINUTE

Informaţii și anexa găsiţi pe https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/bingo-uman/. Adaptaţi jocul la contextul
cursului sau la ce știţi deja despre elevii dvs., din anii anteriori. Puteţi folosi afirmaţii precum „Știu să joc pe muzica
populară din zona noastră; am vizitat muzeul X” etc.

3. Palmele

15 MINUTE

Descrierea și informaţiile necesare le găsiţi pe https://www.noi-orizonturi.ro/2019/06/13/palmele/. Informaţiile de pe
aceste fișe sunt utile și pentru dvs și pentru elevi, atunci când se realizează planul personal de învăţare și când se stabilesc
obiectivele de învăţare și se distribuie sarcinile în proiect.

4. Concluzii
Elevii pot scrie pe post-it-uri întrebări, ceva ce le-a plăcut și apoi le lasă pe catedră.
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Lecția

2

Echipa noastră

Scopul lecției
elevii au ocazia să participe la un joc de tip teambuilding care are două finalităţi - să se cunoască mai bine și să descopere ce înseamnă, de fapt să acţionezi în echipă. Scopul acestei activităţi este de a-i provoca pe elevi să lucreze împreună, să-i includă în activitatea lor pe fiecare dintre membrii clasei și să rezolve o problemă dificilă, utilizând gândirea
critică, creativitatea și cooperarea. Sunt opţiuni de activităţi. Alegeţi activitatea ale cărei provocări credeţi că sunt
potrivite pentru grupul dvs.

Concepte-cheie
Cooperare, Echipă

Obiective de învăţare
1. identifică caracteristicile unei echipe funcţionale

Planul lecției

Activități
1. Mlaștina cu surprize/
Gardul electric

Metode

Durată

joc de tip teambuilding

50 minute

Resurse necesare
Opţiunea 1: scotch, sfoară, marker,
pix, hârtie
Opţiunea 2: sfoară sau panglică

Descrierea activităților
1. Mlaştina cu surprize sau Gardul electric
Opţiunea 1: Mlaștina cu surprize
Informaţii despre joc găsiţi aici https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/mlastina-cu-suprize/
Opţiunea 2: Gardul electric
Informaţii despre joc găsiţi aici https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/gardul-electric/
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Lecția

3

Echipa noastră 2

Scopul lecției
Pornind de la jocul de ora trecută și de la activităţile lecţiei, elevii vor formula un set de reguli de funcţionare a
grupului, pe care îl putem numi Contract de valori.

Concepte-cheie
Reguli, Contract de valori

Obiective de învăţare
1. formulează reguli pentru a coopera în echipă și pentru a-și asuma responsabilitatea
2. își iau un angajament vizavi de respectarea regulilor

Planul lecției

Activități
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Metode

Durată

Resurse necesare

1. Reflecţie asupra
jocului anterio

Joc

10 minute

funcţie de alegerea prof.

2. Contractul de valori

Brainstorming

20 minute

foaie flipchart, markere, scoci

3. Reciful de corali

Poveste

15 minute

povestea listată

4. Concluzii

Feedback elevi

5 minute

post-ituri
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Descrierea activităților

1. Reflecţie asupra jocului de ora trecută 10 MINUTE
Utilizând o metodă pe care o puteţi selecta de aici: Făcut și învăţat, ghid metode de reflecţie https://www.noiorizonturi.ro/profesorul-experiential/ reluaţi discuţia legată de jocul de ora trecută pentru a putea desprinde
împreună cu elevii faptul că, pentru o bună funcţionare a echipei, sunt necesare o serie de reguli.

2. Contractul de valori

20 MINUTE

Contractul de Valori este un set de așteptări definite și scrise de către membrii grupului, cu privire la standardele
aferente statutului de membru al grupului, precum și cele aferente comportamentului în cadrul colectivului clasei. Un
Contract de Valori poate să îmbrace diferite forme: poate fi o listă cu ceea ce este permis și ce este interzis în grup, o listă
de principii, norme sau valori; o prezentare grafică a unei echipe de succes etc. Este important ca elevii să înţeleagă că
acest contract reprezintă un angajament luat de către fiecare dintre ei în faţa celorlalţi și nu un set de reguli impuse de
către profesor. Pe termen lung, acest contract va fi atât o metodă de responsabilizare pentru manifestarea unui comportament adecvat în grup, cât și un element de identitate al membrilor.
Opţiunea 1: Contract de valori, adaptat pentru clasă -

informaţii găsiţi aici https://www.noi-

orizonturi.ro/2019/06/13/contractul-de-valori-la-clasa/
Opţiunea 2: Contract de valori, informaţii găsiţi aici https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/contractul-de-valori/
La final, Asiguraţi-vă că elevii au înţeles importanţa acestui document, precum și faptul că încă nu este încheiat.
Elevii vor putea să revină la acest document și să-l modifice sau să mai adauge conţinuturi noi.

3. Reciful de corali

15 MINUTE

Această poveste ajută la înţelegerea rolului jucat de Contractul de Valori prin încurajarea membrilor unui grup.
Activitatea poate fi parcursă în relaţie cu activitatea Contractul de Valori. Chiar dacă în activitatea unui grup apar
obstacole și provocări – și vor apărea! – acestea contribuie la întărirea echipei. Această activitate o găsiţi
https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/reciful-de-corali/

4. Concluzii

5 MINUTE

La plecare, rugaţi elevii să completeze pe post-it-uri care a fost cel mai valoros moment al ore, pentru fiecare dintre
ei și să lipească post-it-urile pe tablă, să poată fi citite și de colegi și de către dvs.
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Lecția

4

Evaluare inițială

Scopul lecției
este important pentru toată lumea să știe de unde pornește în marea aventură și ca fiecare să își propună un plan
personal de învăţare.

Concepte-cheie
interese de învăţare, plan personal de învăţare

Obiective de învăţare
1. identifică sensul conceptelor cheie
2. exersează inter-autoevaluarea, ca metode de conștientizare a propriei învăţări
3. își formuleazăe unui plan personal de învăţare

Planul lecției

Activități
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Metode

Durată

Resurse necesare

1. Evaluarea iniţială

Test

15-20 minute

testul listat, creioane colorate

2. Planul meu

plan pers.de învăţare

30-35 minute

fișa plan, cele 2 fișe cu palmele
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Descrierea activităților

1. Evaluarea iniţială

15-20 MINUTE

Dvs. va trebui să construiţi un test cu principalele concepte ce vor fi învăţate pe parcursul anului școlar, la acest
opţional. Pentru construirea acestui test vă sugerăm să utilizaţi modelul de mai jos, iar numărul de afirmaţii și
complexi-tatea lor o veţi stabili pornind de la lista de enunţuri (sugestie https://www.noi-orizonturi.ro/2019/06/12/grilade-anticipare/), dar ţinând cont de specificul local, precum și de nivelul de vârstă și de performanţă al clasei cu care
lucraţi. Acest model de testare iniţială permite autoevaluarea și interevaluarea (perechi de elevi) și evaluare finală prin
indicarea răspunsurilor, de către profesor.

Nr.

Enunţ

adevarat

fals

nu știu

bifează răspunsul
care ţi se pare corect

scrie răspunsul
corect

Lăsaţi elevilor 10-15 min pentru a răspunde cu A, F, NȘ în dreptul fiecărui enunţ (funcţie de câte enunţuri aţi decis).
După ce au încheiat, rugaţi-i să schimbe foaia și să bifeze acele răspunsuri ale colegului de bancă cu care sunt de acord,
cam 3-5 min, apoi să discute pe punctele unde nu au același răspuns. La final dvs. veţi da răspunsurile corecte, ei le vor nota
în ultima coloană și apoi vor calcula procentual nr. de răspunsuri corecte personale/total enunţuri x 100 și îl vor nota în
dreptul numelui lor. Acest test va fi păstrat de dvs la finalul orei și același test îl veţi da, pe parcursul semestrului, a doua
oară și la începutul semestrului 2 și la finalul anului școlar. Precizaţi acest aspect și elevilor dvs. În cazul în care la aplicarea testului a doua oară constataţi că toţi elevii au obţinut rezultate maxime, atunci, în sem.2 reformulaţi (ca să nu fie
memorate răspunsurile) sau rearanjaţi enunţurile din test, dar verificând aceleași concepte.

2. Plan personal de învăţare

25-30 MINUTE

Începeţi prin a explica rostul planului personal de învăţare și structura fișei de mai jos. Explicaţi fiecare competenţă.
Acordaţi 10-15 min pentru a se autoevalua.

Competenţa mea, interesele mele
Aici veţi trece obiectivele de învăţare derivate
din competenţele propuse în programă,
precum și interesele sau pasiunile pe care elevii
doresc să le formeze sau dezvolte (din fișa cu
palmele)

Nivel actual
novice mediu M

Nivel dorit în viitor
bun B

B

M

FB

Elevii completează cu x nivelul actual și cel dorit în viitor. Există posibilitatea ca timpul să nu fie suficient, de aceea,
acest plan poate fi luat acasă de elevi și completat discutând și cu familia, colegii, prietenii. În acest fel află și aceștia ce
obiective de învăţare se urmăresc la această disciplină și poate devin susţinători, observatori, evaluatori, la un moment
dat.
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Lecția

5

Comunitatea noastră

Scopul lecției
elevii vor lucra împreună și vor descrie conceptul de comunitate și importanţa păstrării valorilor și valorificării
comorilor comunităţii. Participanţii vor avea ocazia să se cunoască mai bine, să exerseze abilităţi de colaborare, să își
manifeste creativitatea. Întâlnirea va viza preponderent recunoașterea importanţei valorilor culturale și naturale
ale comunităţii, va încuraja atitudinea proactivă faţă de păstrarea valorilor naturale și culturale ale comunităţii și
manifestarea spiritului civic.

Concepte-cheie
valori, comunitate, spirit civic sau cetăţenesc

Obiective de învăţare
1. definesc sau descriu comunitatea și spiritul civic, cetăţenesc
2. definească și exemplificăe valorile lor personale și pea celeor comune

Planul lecției

Activități

141

Metode

Durată

Resurse necesare

1. Cercul valorilor

Joc

15 minute

din link

2. Ce este o comunitate

Joc

20 minute

din link

3. Ubuntu

Poveste

15 minute

din link
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Descrierea activităților
1. Cercul valorilor

10 MINUTE

Acest joc de grup își propune să ajute participanţii să se cunoască mai bine, aducând în discuţie valorile comune, dar
și cele diferite.
Această activitate se găsește pe https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/cercul-valorilor/

2. Ce este o comunitate

20 MINUTE

Scopul activităţii este de a-i ajuta pe participanţi să identifice noi înţelesuri și definiţii pentru conceptul de „comunitate”.
Această activitate se găsește pe https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/ce-este-o-comunitate/

3. Ubuntu

15 MINUTE

Ubuntu este filosofia unor triburi africane care poate fi rezumată astfel: „eu sunt ceea ce sunt datorită a ceea ce
suntem noi toţi”. Aceasta povestire surprinde esenţa ideii de comunitate. O găsiţi la https://www.noiorizonturi.ro/2018/10/01/ubuntu/
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Comunitatea noastră

Lecția

6

Scopul lecției
Scopul acestei activităţi este de a-i ajuta pe elevi să conștientizeze importanţa valorilor culturale și naturale ale lor și ale
comunităţilor lor. Ne dorim, de asemenea, să înţeleagă și urgenţa luării de atitudine pentru păstrarea valorilor naturale
și culturale ale comunităţilor lor.

Concepte-cheie
comunitate

Obiective de învăţare
1. descriu importanţa păstrării, protejării, conservării valorilor culturale și naturale ale comunităţilor lor
2. formulează o perspectivă mai largă cu privire la importanţă luării unei atitudini pentru păstrarea valorilor naturale și
cultural ale comunităţilor lor

Planul lecției

Activități
1. Tricultura

Metode
Simulare

Durată
50 minute

Resurse necesare
foarfece, 20 creioane, 20 foi colorate
diverse culori, 4-5 m de sfoară, bandă
lată de lipit, o pânză mare sau
2 cearșafuri

Descrierea activităților

1. Tricultura
Informaţii despre joc, aveţi aici: https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/comunitatea-tricultura/
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Lecția

7 și 8

Analiza comunității

Scopul lecției
Membrii clasei vor defini, explora și exemplifica conceptele de patrimoniu cultural și patrimoniu natural, cu referire
la comunitatea lor, identificând comori specifice ale comunităţii și explicând importanţa păstrării / conservării
patrimoniului. Valoarea centrală vizată în întâlnire este aprecierea frumuseţii. În cazul în care localitatea dvs nu face
parte din destinaţii ecoturistice, atunci puteţi direcţiona procesul de învăţare înspre zonele verzi ale orașului sau din
preajma locataţii sau din judeţ. Există și posibilitatea, în care tematica legată de patrimoniul natural să fie irelevantă
pentru a putea construi un SLP. În acest caz puteţi opta pentru a realiza mai multe lecţii pe patrimoniul cultural.

Concepte-cheie
patrimoniu natural, ecoturism, condiţiile ecoturismului, destinaţie ecoturistică

Obiective de învăţare
1. utilizează corect conceptele legate de patrimoniul natural
2. oferăe exemple de elemente de patrimoniu natural din zona de reședinţă sau din ţară

Planul lecției

Activități

144

Metode

Durată

1. Comoara, patrimoniu
natural ora a doua

Discuţie, prezentare

50 minute

2. Conservarea
patrimoniului natural

Discuţie

35 minute

3. Destinaţia mea
ecoturistică

Film, discuţie

15 minute
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Descrierea activităților
1. Comoara, patrimoniu natural

50 MINUTE

Scopul acestei activităţi este de a-i ajuta pe participanţi să înţeleagă ce este patrimoniul natural și să identifice
elemente ale patrimoniului natural din comunitatea lor. Folosiţi simbolurile de patrimoniu natural, jocul
https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/harta-comunitatii/
Facilitarea activităţii și toate informaţiile necesare profesoului, pe pași, la https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/comoara-patrimoniu-natural/

2. Conservarea patrimoniului natural

35 MINUTE

Scopul activităţii este de a-i ajuta pe participanţi să identifice ce pot face ei, ca membri ai unei comunităţi, odată ce
au înţeles ce comori sunt pentru comunitate elementele de patrimoniu natural și cultural.
Citiţi povestea de aici: https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/soarta-noastra-se-afla-in-mainile-noastre/
Folosiţi pentru momentul de reflecţie întrebările:
○ Ce lecţii am putea lua cu noi din această povestire în legătură cu responsabilitatea noastră faţă de comorile
comunităţii?
○ În ce măsură depinde de noi să păstrăm și să valorizăm comorile comunităţii noastre?
○ Ce putem să facem concret pentru patrimoniul cultural? (adunaţi răspunsurile pe o foaie de flipchart)
○ Ce putem să facem concret pentru patrimoniul cultural? (adunaţi răspunsurile pe o foaie de flipchart
Punctaţi faptul că există câteva modalităţi de intervenţie pentru a-și manifesta responsabilitatea faţă de comorile
comunităţii lor:
○ Pentru patrimoniul cultural:
descoperire, păstrare, valorizare,
promovare

○ Pentru patrimoniul natural:
descoperire, protecţie, conservare,
valorizare și promovare

3. Destinaţia mea ecoturistică

○ Ecoturismul: care
cuprinde pe ambele

le

poate

20 MINUTE

Scopul acestei activităţi este de a crea un sentiment de atașament și apreciere faţă de destinaţia ecoturistică din care
face parte comunitatea. Căutaţi pe internet un film care să prezinte pe scurt destinaţia voastră ecoturistică. Sau cereţi
ajutorul managerului destinaţiei voastre ecoturistice care ar putea să vă furnizeze o prezentare de maxim 3-4 minute
despre destinaţie. De exemplu: pentru destinaţia Băile Tușnad și împrejurimi acesta este un film de prezentare:
https://www.youtube.com/watch?v=pgqsvNcyh6o
După vizionarea filmului, adresaţi următoarele întrebări:
○ Ce sentimente aţi avut când aţi vizionat filmul?
○ De ce credeţi că aţi avut aceste sentimente?
○ Ce v-a plăcut cel mai mult la ceea ce aţi văzut?
○ Aţi vrea să contribuiţi și voi în învăţare descoperirea, conservarea, valorizarea, promovarea valorilor culturale și naturale din destinaţia voastră

Nota profesorului
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Întrebaţi elevii ce înţeleg prin ecoturism și care cred că ar fi condiţiile
pentru a face ecoturism. În funcţie de răspunsurile lor, realizaţi o
scurtă prezentare despre ecoturism, destinaţie ecoturistică și condiţiile ecoturismului (vezi anexa cu termeni). Nu insistaţi foarte mult
acum asupra înţelegerii, doar creaţi curiozitate faţă de acest concept!
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Partea III: Curriculum la decizia școlii
Lecția

9

Analiza comunității

Scopul lecției
elevii vor defini, explora și exemplifica conceptele de patrimoniu cultural, cu referire la comunitatea lor, identificând
comori specifice ale comunităţii și explicând importanţa păstrării/conservării patrimoniului.Valoarea centrală vizată în
întâlnire este aprecierea frumuseţii.

Concepte-cheie
patrimoniu cultural material, imaterial, mobil, imobil

Obiective de învăţare
1. definesc conceptele cheie
2. identifică, în comunitatea locală sau naţională, exemple de elemente de patrimoniu cultural

Planul lecției

Activități
1. Comoara, patrimoniu
cultural

Metode
Discuţie, prezentare

Durată
50 minute

Resurse necesare
Prezentare ppt, videoproiector, acces la
internet, foi flipchart, markere, anexa 4
termeni patrimoniu cultural

Descrierea activităților
1. Comoara, patrimoniul cultural

50 MINUTE

Scopul acestei activităţi este de a-i ajuta pe elevi să înţeleagă ce este patrimoniul cultural și să identifice elemente ale
patrimoniului cultural din comunitatea lor.
Întrebaţi elevii dacă știu „comori” în comunitatea lor. Introduceţi conceptul de patrimoniu - ca fiind o comoară a
comunităţii. Întrebaţi-i ce din ceea ce au nominalizat ei ar putea să reprezinte patrimoniu cultural. Confirmaţi sau redefiniţi informaţiile, folosind o prezentare power point pe baza informaţiilor din Anexa Patrimoniu cultural (pagina 61 din
acest ghid). Pentru a face prezentarea cât mai interesantă, adăugaţi fotografii din comunitatea voastră, care să exemplifice tipurile de patrimoniu cultural prezentate.
Etapele acestei activităţi, pe pași, se găsesc la https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/comoarapatrimoniu-cultural/
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Lecția

10

Instrumentele de analiză a comunității

Scopul lecției
elevii vor conștientiza importanţa etapei de analiză a comunităţii în pregătirea unui proiect de serviciu în folosul
comunităţii, precum și importanţa implicării comunităţii în această analiză. Ei se vor familiariza cu cel puţin 2
metode diferite de realizare a analizei comunităţii. Valoarea centrală vizată de această întâlnire este munca în echipă,
manifestată prin disponibilitatea de implicare în proiecte de învăţare prin serviciu în folosul comunităţii.

Concepte-cheie
Inteligenţă socială
Spirit cetăţenesc.
Învăţarea prin serviciu în folosul comunităţii.

Obiective de învăţare
1. să rezolve corect și complet testul
2. să idetifice pașii realizării unui proiect de învăţare prin serivicu adus comunităţii
3. să cunoască câteva metode de analiză a nevoilor comunităţii

Planul lecției

Activități

Durată

Resurse necesare

1. Evaluare (reluare
test iniţial)

Test

15 minute

test listat

2. Pașii unui proiect și
analiza

Prezentare și discuţie

15 minute

foi flipchart, markere

20 minute

foi flipchart, markere, anexa 5

3. Instrumente de analiză
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Metode
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Descrierea activităților
1. Evaluare (reluare test iniţial, concepte)

15 MINUTE

Pentru a alinia în procesul de învăţare ceea ce se cere cu ceea ce se practică și cu ceea ce se evaluează, anunţaţi elevii
că acesta este testul iniţial pe care l-au dat la început de semestru. Pe acest test puteţi acorda prima notă.

2. Paşii unui proiect şi analiza comunităţii

Nota profesorului

15 MINUTE

Această întâlnire este catalizatorul pentru primul proiect de învăţare
prin serviciu în folosul comunităţii: îi ajută pe tineri să deprindă pașii
de început ai oricărui proiect, într-un mod distractiv și temeinic. Vă
recomandăm ca, de fiecare dată când începeţi un nou proiect, să
efectuaţi cercetarea comunităţii folosind una sau mai multe din
metode propuse.
Această întâlnire este incredibil de importantă pentru fixarea
standardelor pentru „cum începe un proiect de învăţare prin serviciu
în folosul comunităţii”, un standard la care elevii se vor raporta
mereu.

Formaţi un cerc cu toţi participanţii pentru o scurtă discuţie despre învăţarea prin serviciu în folosul comunităţii.
Reamintiţi-le definiţia învăţării prin serviciu în folosul comunităţii (aflată în acest ghid). Prezentaţi-le pașii unui proiect
de învăţare prin serviciu în folosul comunităţii pe un flipchart (vezi pașii de la Introducere) și încercuiţi Pasul 1 (prin care
am trecut în întâlnirile precedente). Menţionaţi că acum intrăm în Pasul 2 - Analiza comunităţii. Adresaţi-le următoarele
întrebări:
○ Ce credeţi că este analiza comunităţii?
○ De ce credeţi că este important să aflăm care sunt nevoile, resursele, comorile comunităţii
pentru a face un proiect de învăţare prin serviciu în folosul comunităţii?
○ De ce credeţi că este așa de important să fim dispuși să aflăm, să învăţăm de la comunitatea
pe care dorim să o servim care ar fi aceste nevoi, resurse sau provocări ale comunităţii?
○ Cum ne dăm seama că nevoile pe care le descoperim noi sunt ale întregii comunităţi și sunt
reale?

3. Instrumente de analiză a comunităţii

20 MINUTE

Prin această activitate, participanţii se vor familiariza cu diferitele modalităţi de analiză a comunităţii. Pe o foaie de
flipchart, scrieţi întrebarea: Care sunt căile prin care putem afla despre nevoile, resursele sau comorile de patrimoniu
ale comunităţii noastre implicând membrii comunităţii? Scrieţi contribuţiile copiilor pe flipchart, faceţi un sumar al
ideilor și adăugaţi și dvs., dacă este necesar. Iată câteva metode prin care pot descoperi nevoile comune, reale:
○ Observări directe în comunitate (turul comunităţii)
○ Sondaje, chestionare, întrebări
○ Analiza articolelor din mass-media
○ Monografii
○ Invitarea membrilor comunităţii pentru a-și expune părerile despre diferitele probleme în timpul unei întâlniri
de club (grup de discuţii)
○ Intervievarea oamenilor din comunitate.
Explicaţi-le că acestea sunt câteva moduri practice de a colecta informaţii despre comunitate și explicaţi-le pe scurt
despre fiecare acolo unde nu știu ei deja ce înseamnă.
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Lecția

11

Explorarea comorilor comunității 1

Scopul lecției
elevii vor pleca de la această întâlnire cu o înţelegere mai clară a patrimoniului cultural și/sau natural al localităţii
lor, care să-i anime în realizarea hărţii comunităţii. La întâlnire se va încuraja verbalizarea aprecierii faţă de moștenirea comunităţii și manifestarea curiozităţii și interesului participanţilor pentru a cunoaște mai multe despre
elementele de patrimoniu din localitatea lor.

Concepte-cheie
Turul comunităţii
Resursele / comorile comunităţii

Obiective de învăţare
1. stabilesc, în raport cu Contractul de valori, regulile pentru activitatea din afara școlii
2. se organizeazăe pentru activităţile outdoor de descoperire a nevoilor comunităţii

Planul lecției

Activități

149

Metode

Durată

Resurse necesare

1. Energizer

Joc

10 minute

2. Regulile grupului
outdoor

Discuţie facilitată

20 minute

Foi de flipchart, markere

3. Pregătire pentru turul
comunităţii

Poveste

20 minute

Foi de flipchart, markere
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Descrierea activităților

Nota profesorului

Depinzând de anotimp, de vreme sau de amplasarea școlii dvs.,
această activitate are un nivel mai mare de provocare. Efectuând un
tur al comunităţii, îi puteţi ajuta în mod practic și distractiv pe elevi să
„vadă” cu adevărat comunitatea lor. Această întâlnire ar trebui să se
desfășoare în aer liber, este ca o excursie și are nevoie de pregătire – să
amintiţi copiilor să vină îmbrăcaţi corespunzător (încălţări sport,
haine lejere – potrivite anotimpului / vremii), să vorbiţi înainte cu
persoanele resursă pe care doriţi să le invitaţi să conducă turul, să
aveţi acordul părinţilor.

1. Energizer

10 MINUTE

Propuneţi un joc de energizare cu rolul de a crea o atmosferă plăcută și a crește nivelul de energie al grupului. Această activitate o găsiţi https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/da-mai-departe/

2. Regulile grupului outdoor

20 MINUTE

Porniţi de la Contractul de valori, pe care îl citiţi împreună. Descrieţi-le elevilor, în funcţie de metoda de analiză pe
care o doresc, ce presupune realizarea ei practică, apoi verificaţi dacă regulile deja scrise sunt suficiente sau mai sunt
necesare alte prevederi. De ex., dacă vor face poze în care apar copii au nevoie de consimţământul părinţilor lor, în cazul în
care vor să folosească pozele sau în cazul în care fac un focus grup și înregistrează discuţiile, atunci trebuie să anunţe
persoanele, să le ceară acordul scris pentru înregistrare etc. Puteţi discuta și despre reguli de politeţe, despre comportamentul adecvat pe stradă, în mijloacele de transport în comun etc.
Regulile noi sunt adăugate la cele existente și, din nou, elevii semnează angajamentul de a le respecta.

3. Pregătire pentru turul comunităţii

30 MINUTE

Se vor împărţi elevii în trei-patru grupe (a câte 6-8 copii). Fiecare grupă ar trebui să aibă un adult care joacă rolul de
ghid, iar în funcţie de experienţa și expertiza adultului, grupele se pot concentra pe un anumit domeniu de explorare. De
exemplu, un grup va face turul comunităţii pentru explorarea patrimoniului natural, altul pentru explorarea patrimoniului cultural, altul pentru explorarea obiectivelor turistice cunoscute. Pentru aceasta trebuie să discutaţi în prealabil cu
adulţii respectivi și să vă asiguraţi că pot participa în ziua/ora stabilită. Pot fi părinţi, colegi, fraţi mai mari (adulţi), specialiști din comunitate.
Menţionaţi-le că în aceleași grupe (aproximativ) vor lucra și în întâlnirea următoare, când vor construi împreună
harta comunităţii pe baza informaţiilor pe care le-au cules în această explorare. Modul de împărţire pe grupe se poate face
în funcţie de zona în care locuiesc participanţii sau fix invers pentru a le da o șansă să cunoască mai bine și alte zone ale
comunităţii. Lăsaţi grupul să decidă cum este cel mai bine.
Informaţii detaliate despre cum să desfășuraţi activitatea la https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/turulcomunitatii/

Notă de siguranță:

150

Aveţi grijă să planificaţi o rută care nu este prea periculoasă și
amintiţi-le tinerilor să fie atenţi când traversează drumuri aglomerate etc. Încercaţi să creaţi un echilibru între expunerea tinerilor la noi
zone ale comunităţii și nevoia evidentă de siguranţă. Obţineţi înainte
cu ceva timp aprobarea de la conducerea școlii, pentru ieșirea în oraș,
după modelul cerut de școala dvs.
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Lecția

12 și 13

Explorarea comorilor comunității 2, 3

Scopul lecției
Fiecare grup va parcurge traseul planificat, iar adulţii/ghizii pot completa observaţiile copiilor cu povești, explicaţii
suplimentare privind lucrurile observate. Dacă traseul permite, înainte de întoarcere, vă puteţi opri cu grupul pentru
un joc în aer liber. Exemple de activităţi găsiţi în cartea Să împărtășim bucuria naturii de Joseph Cornell, tradusă de
Mioritics Educaţional, 2017.

Concepte-cheie
nevoia comunităţii

Obiective de învăţare
1. respectă traseul planificat și angajamentul făcut
2. identificăe, utilizînd o metodă anume, nevoile comunităţii, pe tematica decisă

Planul lecției

Activități
1. Turul comunităţii

Metode
activitate pe echipe,
outdoor

Durată
50+50 minute

Resurse necesare
fcţ. de metodă

Descrierea activităților

1. Turul comunităţii

100 MINUTE

Activitatea se desfășoară conform planificării, cu ajutorul adulţilor însoţitori. În principiu, în a doua oră, la întoarcere, ar fi de dorit să conduceţi o scurtă discuţie, folosind câteva întrebări cu scop de închidere a activităţii de pe teren.
Întrebările de procesare a activităţii și informaţii despre facilitare găsiţi la https://www.noiorizonturi.ro/2018/10/01/turul-comunitatii/
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Lecția

14 și 15

Harta comunității

Scopul lecției
elevii vor construi o hartă a comorilor de patrimoniu natural și/sau cultural ale comunităţii pe care le vor analiza cu
intenţia de a selecta trei comori de interes pentru un viitor proiect. Elevii vor fi ghidaţi să identifice resurse și posibile
elementele ajutătoare din comunitatea lor care ar putea să-i susţină în proiectele viitoare.

Concepte-cheie
patrimoniul natural, cultural

Obiective de învăţare
1. sintetizează informaţiile obţinute prin analiza nevoilor comunităţii
2. utilizează simboluri și hărţi pentru a descrie patrimoniul natural și cultural
3. decidă importanţa unor obiective, pe baza unor criterii

Planul lecției

Activități

152

Metode

Durată

Resurse necesare

1. Harta comunităţii mele

Lucru pe grupe

50 minute

Sticky Wall & Legenda Hărţii Comunităţii
-simboluri, foi de flipchart, markere,
culori, foi A4, scotch, post-it

2. Harta comorilor

Lucru pe grupe

30 minute

Sticky Wall & Legenda Hărţii Comunităţii
-simboluri, foi de flipchart, markere,
culori, foi A4, scotch, post-it

3. Analiza hărţii

Discuţii

20 minute

Buline roșii, galbene, verzi

Ghid de facilitare pentru liderii GreenIMPACT
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Descrierea activităților
1. Harta comunităţii mele

50 MINUTE

Descrierea acestei activităţi o găsiţi în Partea a II-a a volumului de faţă, Întâlnirea 7, aflată la pagina 95.

Nota profesorului

Când au finalizat, invitaţi-i să facă o tură în jurul hărţii
pentru a vedea imaginea localităţii în ansamblul ei. Cereţi 2-3
explicaţii ca să vă asiguraţi că au poziţionat corect elementele
generale. Păstraţi harta la loc sigur până ora următoare sau
continuaţi, dacă orarul vă permite, cu activitatea de mai jos.

2. Harta comorilor

30 MINUTE

Descrierea acestei activităţi o găsiţi în Partea a II-a a volumului de faţă, Întâlnirea 7, aflată la pagina 79.

Nota profesorului
Realizaţi câteva fotografii înainte de a muta sau aduna harta,
dacă spaţiul nu vă permite să o păstraţi așa cum este ea la
final.

3. Analiza hărţii

30 MINUTE

Descrierea acestei activităţi o găsiţi în Partea a II-a a volumului de faţă, Întâlnirea 7, aflată la pagina 80.

Nota profesorului
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Se procedează la fel trecându-se prin toate simbolurile de pe
Legenda Hărţii Comunităţii pe partea de comori și se va verifica corespondenţa cu hărţile lor. Această variantă se poate
aplica la grupele de gimnaziu unde au nevoie de mai multă
facilitare.
La grupele de vârstă mai mare (sau de liceu) care lucrează
deja bine și ușor împreună, se poate merge pe împărţirea pe
grupe mai mici, iar fiecare grupă să analizeze elemente de
patrimoniu și să le pună buline, conform celor trei categorii.
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Partea III: Curriculum la decizia școlii
Lecția

16 și 17

Ideea proiectului nostru

Scopul lecției
În cadrul acestor două lecţii, elevii vor genera idei creative pentru valorizarea elementelor de patrimoniu – a „comorilor” alese în întâlnirea precedentă – și vor selecta pe cel în jurul cărora vor construi și implementa proiectul de
serviciu în folosul comunităţii, argumentând critic alegerea respectivei comori prin referire la tipurile de proiecte
care se pot face pe tematica comorilor identificate. Copiii vor fi încurajaţi să exprime atașament faţă de comunitatea
lor.

Concepte-cheie
patrimoniu natural, cultural

Obiective de învăţare
1. iau decizii raţionale, bazate pe dialog și criterii
2. cunoască diferite tipuri de proiecte ce sunt realizate sau se pot realiza pe tematica patrimoniului natural și/sau
cultural

Planul lecției

Activități
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Metode

Durată

Resurse necesare

1. Creativitatea

Joc

10 minute

2. Prioritizarea intervenţiei

Decizie colectivă

20 minute

3. Sprijin și resurse

Discuţie, prezentare

20 minute

PPt, handout sau invitat

4. Ideile noastre creţe

Brainstorming, discuţie

20 minute

post-ituri, StikiWall, foi de flipchart,
markere

5. Selecţia comorii

Discuţie, prezentare

30 minute

idem
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Descrierea activităților

1. Creativitatea

10 MINUTE

Așezaţi în cerc, copii primesc o minge de tenis și trebuie să paseze mingea de la unul la altul, într-un minut, respectând regulile: nu au voie să dea mingea din mână în mână spre dreapta sau stânga, nu au voie să dea mingea de două ori
la aceeași persoană. Subliniaţi că acestea sunt singurele reguli pe care trebuie să le respecte. Daţi voie la o rundă de probă.
Apoi porniţi cronometrul. La 1 min stop. Se reia după ce le sugeraţi să găsească o strategie mai bună. Dacă reușesc să se
încadreze într-un minut, propuneţi-le să facă treaba în 30 sec, dar cu o altă strategie și tot așa, pînă la 1-2 sec.

2. Prioritizarea întervenţiilor în comunitate

20 MINUTE

Elevii vor reveni în jurul hărţii pentru o ultimă activitate: acum avem o hartă cu multe elemente de patrimoniu, iar
grupul va face un exerciţiu de decizie colectivă pentru a alege maxim trei cu care ar dori să meargă mai departe pentru a
explora potenţiale idei de proiect.
Descrierea acestei activităţi o găsiţi în Partea a II-a a volumului de faţă, Întâlnirea 7, aflată la pagina 80.

3. Sprijin şi resurse

20 MINUTE

Teoretic, în acest moment aveţi câteva idei de proiect, dar, pentru ca decizia să nu fie legată strict de atașamentul
emoţional sau de curiozitate, e momentul să le prezentaţi elevilor câteva informaţii despre ce tipuri de proiecte se pot
realiza. Pentru aceasta puteţi să cereţi sprijinul unui specialist pe patrimoniu, din zonă, a unui reprezentant local al
Primăriei sau al altei instituţii care se ocupă de valorificarea sau conservarea patrimoniului și acesta poate prezenta,
împreună cu dvs sau singur, ce tipuri de proiecte se pot face sau sunt deja realizate. Dacă nu pot să vină la oră, puteţi
atunci să lucraţi împreună pentru a pregăti un material informativ pentru elevi, ce poate fi prezentat ca un handou-ut sau
în format PPT.

4. Ideile noastre creţe

30 MINUTE

Ora trecută grupul a ales 3 sau 4 comori pe care dorește să le pună mai mult în valoare. Astăzi grupul va decide care
este comoara pe care va construi ideea de proiect și va începe cu o activitate de explorare creativă a modului în care pot fi
valorificate comorile alese de ei.
Descrierea acestei activităţi o găsiţi în Partea a II-a a volumului de faţă, Întâlnirea 8, aflată la pagina 86.

Nota profesorului
Rugaţi elevii să fie atenţi la ce se prezintă și să reţină ce le place, ce îi
atrage, ce îi motivează sau le stârnește interesul sau curiozitatea.

5. Selecţia comorii

20 MINUTE

Scopul acestei activităţi este să îi ajutaţi pe participanţi să decidă în jurul cărei comori sau categorii de comori doresc
să gândească și să implementeze proiectul. Metoda pe care o puteţi utiliza pentru a-i ajuta pe elevi să ia o decizie raţională,
o găsiţi aici https://www.noi-orizonturi.ro/2019/06/13/luarea-deciziilor/
Descrierea acestei activităţi o găsiţi și în Partea a II-a a volumului de faţă, Întâlnirea 8, aflată la pagina 87.
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Nota profesorului

156

Menţionaţi că dacă doresc, pot să revină la ele peste câteva luni, după
ce încheie proiectul, pentru a aborda următoarea comoară sau idee de
valorizare a ei. După alegerea comorii / ideii se va crea un moment de
sărbătorire (aplauze, oferire de bomboane etc.).
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Lecția

18

Evaluare finală

Scopul lecției
elevii au străbătut un semestru lung, în care au ajuns să se cunoască între ei, au desfășurat activităţi în școală și în
afara ei, au trăit experienţe interesante și au luat decizii argumentate. În plus, au învăţat ce înseamnă patrimoniu
natural și/sau cultural, au învăţat să identifice elemente de patrimoniu și au încheiat cu alegerea unei idei de proiect.
În semestrul viitor vor pune ideea în aplicare, dar această oră este pentru autoevaluare și reflecţie.

Concepte-cheie
toate conceptele studiate

Obiective de învăţare
1. identifică sensul conceptelor cheie studiate
2. reflecteazăe asupra propriului proces de învăţare

Planul lecției

Activități

157

Metode

Durată

Resurse necesare

1. Recapitulare

Concurs

25 minute

PPT pregătit cu imagini care însoţesc
conceptele

2. Jurnal de reflecţie

Eseu

25 minute

palmele, planul personal de învăţare,
anexa 6
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Descrierea activităților
1. Recapitulare

25 MINUTE

Pregătiţi înainte de oră un PPT cu toate informaţiile învăţate pe durata semestrului, eventual și cu poze, puteţi
include aici și poze realizate în diferite etape sau activităţi. Scopul este trecerea în revistă a ceea ce s-a învăţat și s-a întâmplat pe durata semestrului, pentru ca la activitatea următoare elevii să aibă un conţinut asupra căruia să reflecteze.

2. Jurnal de reflecţie

25 MINUTE

Distribuiţi fișa de reflecţie și cele două fișe cu palmele și planul personal de învăţare. Rugaţi elevii să completeze fișa
de reflecţie, numită jurnal de reflecţie. La final, adunaţi cele trei documente și păstraţi-le în portofoliul clasei. Citiţi
jurnalul de reflecţie pentru a putea, în semestrul 2, la recapitulare, să aduceţi informaţii de sprijin și să direcţionaţi
activităţile înspre nevoile elevilor dvs.
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PLANURILE DE LECŢIE - SEMESTRUL 2

Al doilea semestru este dedicat desfășurării propriu-zise a proiectului pe subiectul, cauza pe care au ales-o elevii ,
astfel încât descoperirea și valorificarea elementelor din patrimoniul local să îi ajute pe elevi în procesul de învăţare și să
servească binelui comunităţii.
Așadar, în acest semestru elevii vor trece prin elaborarea proiectului, cu momente de planificare, implementare și
reflecţie, vor învăţa să își asume roluri variate, care să îi ajute în dezvoltarea de noi abilităţi, iar împreună vor construi ceva
important pentru întreaga comunitate.
În acest semestru atenţia dvs. trebuie să se orienteze spre identificarea modalităţilor prin care puteţi să monitorizaţi, să sprijiniţi elevii în munca lor de echipă.
E foarte important să nu legaţi succesul proiectului de serviciu în folosul comunităţii de evaluarea elevilor. Ce
înseamnă asta: un proiect de serviciu în folosul comunităţii poate să nu se încheie odată cu încheierea anului școlar sau
să nu vedeţi efectele pozitive ale proiectului înainte de evaluarea finală a elevilor. De exemplu, dacă plantaţi niște plante
specifice zonei în primăvară, abia în toamnă aţi putea vedea recolta și natura ne poate da planurile peste cap și să nu
obţineţi recolta. Asta nu înseamnă că elevii au eșuat în proiect și evaluarea și notarea a ceea ce au învăţat e dependentă
de acest rezultat. Sau, un alt exemplu, elevii invită oameni din comunitate, la o masă rotundă, aceștia promit că vin, dar nu
se ţin de cuvânt. Practic proiectul poate să eșueze în acest moment, dacă elevii se tem că evaluarea lor sau notarea e legată
de acest rezultat al proiectului. Nu ar fi deloc drept să procedăm așa.
Faceţi distincţie între evaluarea învăţării prin proiect și evaluarea proiectului. În caz de eroare, încurajaţi elevii să
înveţe din eroarea respectivă.
Încă o dată, vă invităm să parcurgeţi fiecare lecţie, să accesaţi resursele online (materiale, fișe de lucru etc.)
disponi-bile

la

https://www.noi-orizonturi.ro/biblioteca-online-resurse/

learning-in-clasa/ și să facilitaţi procesul de învăţare în moduri #altfel.
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Lecția

1

Recapitulare

Scopul lecției
pornind de la jurnalul de reflecţie, construiţi răspunsurile necesare pentru a putea continua activităţile din cadrul
proiectului și pentru a stimula învăţarea.

Concepte-cheie
toate cele studiate în Semestrul 1

Obiective de învăţare
1. rezolvă corect și complet testul
2. ajusteazăe planul personal de învăţare

Planul lecției

Activități
1. Evaluare iniţială

160

Metode
Test

Durată
15 minute

2. Autoevaluare

10 minute

3. Plan personal de
învăţare

25 minute
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testul listat

planul personal de învăţare
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Descrierea activităților
1. Evaluarea iniţială

15 MINUTE

În funcţie de ceea ce aţi descoperit la la testul anterior și în jurnalul de reflecţie, construiţi noul test iniţial, reluând
informaţii care încă nu sunt stăpânite suficient și informaţii noi legate de etapele proiectului de învăţare prin serviciul
adus comunităţii.

2. Autoevaluarea

10 MINUTE

Rugaţi elevii să citească răspunsurile, validaţi răspunsurile corecte și oferiţi răspunsurile corecte, acolo unde niciun
elev nu a dat răspunsul corect. Pe baza baremului afișat, rugaţi elevii să își stabilească punctajul și să își calculeze nota
finală.

3. Plan personal de învăţare

25 MINUTE

Distribuiţi planul personal de învăţare din semestrul I și rugaţi elevii, pe baza tuturor informaţiilor nou obţinute, să
ajusteze planul, notându-și în el noile obiective de învăţare. Adunaţi apoi fișele.
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Lecția

2, 3 și 4

Elaborarea proiectului

Scopul lecției
vor discuta și schiţa o parte din elementele proiectului de învăţare prin serviciu în folosul comunităţii: ideea/ scopul
proiectului, rezultatele urmărite, activităţile proiectului și identificarea partenerilor. Ei vor fi încurajaţi să manifeste încredere în forţele proprii în conceperea proiectului.

Concepte-cheie
Formular de proiect, Scop, Rezultate, Activităţi, Parteneri

Obiective de învăţare
1. formulează corect scopul, rezultatele, activităţile din proiect
2. identifică beneficiarii proiectului, cheltuielile din buget și sursele de venit
3. își aleag ă rolurile din proiect

Planul lecției

Activități

Metode

1. Reluare idee de proiect

Durată

Resurse necesare

5 minute

2. Povestea proiectului

Cadru de poveste

15 minute

Sticky Wall, foi A4, desene A4, jucărie
/ pion

3. Scopul proiectului

Discuţie facilitată

20 minute

Sticky Wall, foi A4, markere, post-ituri,
pixuri

4. Beneficiarii proiectului

Discuţie facilitată

10 minute

Idem

ora a doua
5. Rezultatele proiectului

Discuţie facilitată

15 minute

Idem

6. Aventura proiectului

Munca pe echipe

35 minute

Sticky Wall, foi A4 decupate în forme,
markere, post-it

ora a treia
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7. Ceasul cu cuc

Discuţie facilitată

15 minute

Sticky Wall, foi colorate A4, markere,
post-ituri, pixuri

8. Galbenii

Munca pe echipe

15 minute

Idem

9. Rolurile în proiect

Muncă individuală

20 minute

Sticky Wall, post-itur
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Descrierea activităților
1. Reluare idee de proiect

5 MINUTE

Pentru a putea demara toate activităţile de planificare e necesar să le reamintiţi elevilor care a fost ideea de proiect
pe care au ales-o și de ce.

2. Povestea proiectului

15 MINUTE

Prin această activitate, familiarizaţi copiii cu elementele principale unui proiect.
Descrierea acestei activităţi o găsiţi în Partea a II-a a volumului de faţă, Întâlnirea 9, aflată la pagina 86.

Nota profesorului

Introduceţi harta poveștii, în care pot urmări etapele de elaborare a
proiectului și explicaţi elevilor că în următoarele activităţi vor aborda
pas cu pas etapele, la fel ca în poveste.

3. Scopul proiectului

20 MINUTE

Descrierea acestei activităţi o găsiţi în Partea a II-a a volumului de faţă, Întâlnirea 9, aflată la pagina 91.

4. Beneficiarii proiectului

10 MINUTE

Descrierea acestei activităţi o găsiţi în Partea a II-a a volumului de faţă, Întâlnirea 9, aflată la pagina 91.

ORA A DOUA
5. Rezultatele proiectulu

15 MINUTE

Descrierea acestei activităţi o găsiţi în Partea a II-a a volumului de faţă, Întâlnirea 9, aflată la pagina 91.

Nota profesorului

Menţionaţi că veţi mai reveni la aceste rezultate și că e posibil ca, pe
măsură ce înaintăm în aventura imaginării proiectului nostru, să se
mai schimbe, să se mai ajusteze - menţionaţi că așa e normal în proces.

6. Aventura proiectului

35 MINUTE

Descrierea acestei activităţi o găsiţi în Partea a II-a a volumului de faţă, Întâlnirea 9, aflată la pagina 91.

ORA A TREIA
7. Ceasul cu cuc

15 MINUTE

Descrierea acestei activităţi o găsiţi în Partea a II-a a volumului de faţă, Întâlnirea 10, aflată la pagina 94.

8. Galbenii

15 MINUTE

Descrierea acestei activităţi o găsiţi în Partea a II-a a volumului de faţă, Întâlnirea 10, aflată la pagina 94.

9. Rolurile în proiect

20 MINUTE

Explicaţi elevilor diferenţa între Erou responsabil și Erou ajutător.
Descrierea acestei activităţi o găsiţi în Partea a II-a a volumului de faţă, Întâlnirea 10, aflată la paginile 94-95.
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Lecția

5 și 6

Planificarea proiectului

Scopul lecției
elevii vor opera îmbunătăţiri ale proiectului pe baza feedback-ului primit din partea partenerilor (sponsori, finanţatori, experţi), vor discuta importanţa primirii de feedback pe proiect sub formă de puncte tari și recomandări de
îmbunătăţire și vor fi încurajaţi să primească acest feedback cu o atitudine deschisă și constructivă. De asemenea,
elevii vor fi ghidaţi să-și asuma roluri clare, recunoscând rolurile complementare în echipă la implementarea unui
proiect. Pentru ca acest lucru să se întâmple fie aduceţi la cunoștinţa unui specialist ceea ce elevii au realizat deja,
fie invitaţi specialistul la oră.

Concepte-cheie
Feedback

Obiective de învăţare
1. formulează întrebări pornind de la feedback-ul oferit de specialist
2. își aleg rolurile cu responsabilitate

Planul lecției

Activități

Metode

Durată

1. Energizer

Joc

10 minute

2. Puncte tari și
recomandări

Lucru pe echipe

40 minute

Resurse necesare

foi de flipchart, markere, proiectul
redactat până în acest punct

ora a doua
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1. Oricine, nimeni, cineva

Poveste

15 minute

povestea

2. Stabilire roluri finale

Discuţie

35 minute

foi flipchart, markere, Stiky Wall sau
un perete, post-ituri
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Descrierea activităților

1. Energizer

10 MINUTE

Jocuri de energizare puteţi să găsiţi pe site-ul FNO la secţiunea https://www.noi-orizonturi.ro/biblioteca-online-resurse/. Încercaţi să faceţi cât mai multe jocuri de energizare afară, în aer liber. Recapitulaţi proiectul pus în formularul
trimis spre finanţare și prezentaţi obiectivele întâlnirii. Membrii clasei:

○ vor lucra la îmbunătăţirea proiectului lor pe baza

○ vor definitiva cât mai în detaliu rolurile și responsabi-

recomandărilor primite din partea partenerilor cu care

lităţile asumate în cadrul proiectului.

s-au consultat.

2. Puncte tari şi recomandări

40 MINUTE

Pregătiţi o foaie de flipchart împărţită în două: puncte tari și recomandări de îmbunătăţire. Sub fiecare punct scrieţi
structurat punctele tari și recomandările primite de la parteneri. Este recomandat să aveţi pregătite cinci exemplare ale
formularului de proiect.
Amintiţi copiilor că proiectul vostru a ajuns la un specialist și că aţi primit un răspuns în care au fost enumerate
punctele tari și recomandările de îmbunătăţire ale proiectului. Întrebaţi elevii:

○ În ce fel ne ajută să știm care sunt punctele tari ale proiectului nostru?
○ În ce fel ne ajută să aflăm care sunt elementele pe care am putea să le îmbunătăţim?
○ Care ar putea fi atitudinea cea mai potrivită cu care să primim acest răspuns (atât punctele tari, cât și recomandările de îmbunătăţire)?
○ Sunteţi curioși să aflaţi părerea partenerilor?

După ce adunaţi răspunsuri de la ei, punctaţi importanţa feedback-ului și puteţi să prezentaţi flipchart-ul cu punctele tari și recomandările primite (sau daţi cuvântul specialistului, care va prezenta feedback-ul în varianta agreată cu dvs.,
în prealabil). Explicaţi feedback-urile primite pentru a vă asigura că aveţi cu toţii aceeași înţelegere. Timp pentru această
parte, 15-20 min.
Împărţiţi elevii în patru grupe. Fiecare grup va primi o copie a proiectului scris, va avea în faţă recomandările de
îmbunătăţire și va avea la dispoziţie 20-25 de minute să lucreze în echipă și să propună modalitatea în care ar putea fi:

○ regândite anumite elemente din proiect;

○ scrise mai clar, mai detaliat, mai succint etc. - în
funcţie de recomandările primite.

După aceea, invitaţi fiecare grup să facă o prezentare a ceea ce a lucrat. Acordaţi timp suficient pentru prezentare,
argumentare și luaţi împreună decizia cu privire la varianta cea mai potrivită de îmbunătăţire. La final delegaţi 1-2 persoane să introducă îmbunătăţirile decise în formularul de proiect.
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ORA A DOUA
1. Nimeni, oricine, cineva, toată lumea

15 MINUTE

Scopul activităţii este de a-i face pe copii conștienţi de rolurile pe care și le-au propus și cele pe care și le asumă în
implementarea proiectului.
Activitatea o găsiţi la https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/nimeni-oricine-cineva-toata-lumea/ și în Partea a II-a
a volumului de faţă, Întâlnirea 11, aflată la pagina 98.

2. Stabilire roluri finale

30 MINUTE

Scopul acestei activităţi este a clarifica cu elevii responsabilităţile în implementarea proiectului. Reveniţi la planificarea proiectului unde au fost propuși: eroi responsabili (coordonatori) și eroi ajutători.
Descrierea acestei activităţi o găsiţi în Partea a II-a a volumului de faţă, Întâlnirea 11, aflată la pagina 99.
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Lecția

7-11

Implementarea proiectului

Scopul lecției
elevii vor pune în practică ceea ce au planificat.

Concepte-cheie
cele corelate cu proiectul

Obiective de învăţare
cele ce decurg din specificul proiectului și corelează cu competenţele specifice și activităţile din proiect

Planul lecției

Activități

Metode

Activităţile specifice din
planificarea realizată cu
elevii

Durată
300 minute

Resurse necesare
cele din planificare

Pe durata implementării proiectului pot să apară diferite situaţii, să le spunem neprevăzute. Iată câteva dintre ele:
1. Unii copii uită sarcina sau termenul de realizare sau cum trebuie să procedeze
2. Unii copii uită să anunţe, să ofere informaţii legate de realizarea sarcinilor, să raporteze
3. Unii copii nu reușesc să rezolve sarcina, dar nu au curajul să ceară ajutor nici colegilor, nici liderului
4. Atunci când se lovesc de refuzul unui adult cu autoritate sau de refuzul unei instituţii, moralul copiilor scade foarte mult
și primul impuls e să abandoneze
5. Pentru unii copii, implicarea în activităţile de proiect pot să se suprapună cu alte sarcini venite de la școală sau din partea
familiei și de obicei nu mărturisesc, de jenă sau frică și atunci fie încurcă activităţile din proiect, fie au probleme la școală sau
acasă
6. Unele sarcini sunt plictisitoare sau neplăcute și sunt evitate, amânate sau uneori nu sunt realizate
7. Pot să apară conflicte între unii copii, frustrări din cauza supraîncărcării cu sarcini, la unii și plictiseală la alţii, pentru că au
ales sarcini din care nu au ce învăţa
8. În unele situaţii așteptarea elevilor de la lider este aceea de a le valida fiecare pas, ceea ce face extrem de provocatoare
perioada respectivă pentru lider, care se vede asaltat de zeci de întrebări de tipul, e bine așa, pot să...
9. Unele valori din buget, cantităţi, sume de bani, nr participanţi, durata realizării a ceva sunt subevaluate sau supraevaluate
10. Uneori partenerii sau colaboratorii nu sunt disponibili în limitele acordului iniţial
Pentru fiecare din aceste situaţii se pot lua măsuri punctuale, adică să acţionăm la nivel pompieristic. Mult mai util ar fi să
afișaţi lista de risc și să discutaţi deschis cu copiii.
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Lecția

12

Reflecție

Scopul lecției
În urma acestei ore, elevii vor fi mai conștienţi de importanţa reflecţiei și vor reflecta cu privire la propria învăţare
în cadrul proiectului și la rezultatele proiectului lor, manifestând recunoștinţă și apreciere pentru munca în echipă
și pentru dezvoltarea potenţialului lor în cadrul clubului.
Această întâlnire nu se încadrează în rutina obișnuită și vă încurajăm să o faceţi specială. Puteţi lua în considerare
un spaţiu diferit, eventual în natură, cu gustări, sau orice alt mod de a face întâlnirea mai atractivă pentru copii.

Concepte-cheie
Reflecţie
Evaluare
Autonomia în învăţare

Obiective de învăţare
1. reflectează asupra propriului proces de învăţare

Planul lecției

Activități

168

Metode

Durată

Resurse necesare

1. Privește înapoi

Discuţie facilitată

15 minute

hârtie sau tablă, markere

2. Scrisoare către sine

Muncă independentă

35 minute

planul pers. de învăţare, jurnalul de
reflecţie 2
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Descrierea activităților

1. Priveşte înapoi

15 MINUTE

Această activitate are rolul de a-i ajuta pe elevi să recunoască importanţa luării unei „pauze” de la activităţile obișnuite ale grupului, pentru a reflecta asupra experienţei avute și pentru a-și evalua munca. Această activitate o găsiţi la
https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/priveste-inapoi-2/

2. Scrisoare către sine

15 MINUTE

Această activitate decurge destul de rapid și natural din activitatea precedentă și își propune să-i ajute pe elevi să
conștientizeze modul în care se produce învăţarea în urma unui proiect de serviciu în folosul comunităţii. Menţionaţi ca
în această oră vor reflecta cu privire la impactul proiectului asupra lor ca membri (competenţe și caracter), urmând ca în
întâlnirea următoare să reflecteze cu privire la impactul proiectului asupra comunităţii (contribuţie).
Această activitate o găsiţi la https://www.noi-orizonturi.ro/2019/06/13/scrisoare-catre-sine/
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Lecția

Evaluare finală și reflecție

13, 14 și 15

Scopul lecției
elevii vor fi stimulaţi să reflecteze cu privire la dezvoltarea caracterului și să se autoevalueze în urma implicării lor
într-un proiect. De asemenea, copiii vor face o evaluare a contribuţiei proiectului în comunitate. Ei vor fi sprijiniţi să
conștientizeze importanţa unui proiect de învăţare prin serviciu în folosul comunităţii pentru membrii comunităţii,
adoptând multiple perspective și să gândească un plan de acţiune pentru propria dezvoltare. Această întâlnire nu
se încadrează în rutina obișnuită și vă încurajăm să o faceţi specială. Puteţi lua în considerare un spaţiu diferit,
eventual în aer liber, cu gustări, sau orice alt mod de a face întâlnirea mai atractivă pentru copii.

Concepte-cheie
Reflecţie
Evaluare
Caracter

Obiective de învăţare
1. reflectează asupra rezultatelor și impactului proiectului asupra propriei dezvoltări
2. reflectează asupra rezultatelor și impactului proiectului asupra comunităţii

Planul lecției

Activități

170

Metode

Durată

Resurse necesare

1. Harta experienţelor

Joc

50 minute

vezi link

2. Caracterul și valorile
mele

Joc

50 minute

vezi link

3. Evaluarea contribuţiei
proiectului nostru

Discuţie

50 minute

vezi link, foaie flipchart, markere
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Descrierea activităților

1. Harta experienţelor

50 MINUTE

Scopul acestui instrument este de a stimula reflecţia asupra proiectului de învăţare prin serviciu în folosul comunităţii, trecând participanţii într-un mod creativ prin cele trei etape ale debriefing-ului (procesării): analiză, generalizare și
transfer. Această activitate se găsește la https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/harta-experientelor-noastre/
Folosiţi Harta Experienţelor - instrument creativ de stimulare a reflecţiei

2. Caracterul şi valorile mele

50 MINUTE

Scopul acestui exerciţiu este ca elevii să-și evalueze la nivel de percepţie subiectivă propriul caracter (pe baza celor
24 de trăsături de caracter - Valori în Acţiune). Este important să subliniaţi încă o dată faptul că fiecare are puncte tari și
puncte slabe și în domeniul trăsăturilor de caracter. Sunt valori pe care le punem în acţiune sub forma trăsăturilor de caracter la care excelăm și altele la care nu suntem foarte buni.
Înainte de a trece la activitatea propusă, încercaţi să identificaţi împreună cu copiii ce înseamnă „caracter”. Scrieţi pe
o foaie de flipchart ideile lor, după care prezentaţi pe flipchart o definiţie a caracterului (cea inclusă la concepte-cheie, vezi
mai sus).
Explicaţi-le faptul că lista de trăsături de caracter despre care veţi discuta este o listă grozavă - pentru că ea a fost
dezvoltată pe durata a 30 de ani de către diferiţi psihologi din toată lumea cu scopul de a identifica trăsăturile de caracter
necesare pentru ca un om să ducă o viaţă din ce în ce mai bună. Această clasificare este organizată pe șase categorii care
se numesc „virtuţi”. Aceste virtuţi sunt apreciate la nivel universal, iar aplicarea lor în viaţa de zi cu zi produce efecte
pozitive atât în viaţa noastră, cât și în viaţa celor din jurul nostru. Fiecare persoană are și manifestă aceste valori în viaţa
sa la intensităţi diferite - unele se dezvoltă fără să conștientizăm obligatoriu schimbarea, iar pe altele le putem dezvolta
conștient. Dar, ca să putem evalua la ce trăsături de caracter am mai putea lucra, este nevoie de primul pas - cunoașterea
de sine - și de al doilea pas - crearea unui plan de dezvoltare personală.
Opţiunea 1 - folosiţi cardurile de valori, le găsiţi aici https://www.noi-orizonturi.ro/profesorul-experiential/
Opţiunea 2 - activitatea o găsiţi aici https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/povestea-proiectului-nostru/

3. Evaluarea contribuţiei proiectului nostru

50 MINUTE

Activitatea își propune să stimuleze participanţii să evalueze contribuţia proiectului în comunitate. Această
activitate se găsește https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/proiectul-nostru-in-acvariu/ Menţiune pentru profesor: în
acest moment aveţi adunate la un loc (ar fi important dacă pot fi afișate toate pe Sticky Wall):

○ rezultatele învăţării - cunoștinţe și abilităţi;
○ rezultatele învăţării - valorile / trăsăturile de caracter exersate de participanţi, inclusiv
câteva
○ trăsături de caracter ca noi obiective de învăţare în viitor;
○ contribuţia proiectului și măsura în care a fost atins scopul;
○ măsuri de creștere a impactului / contribuţiei proiectului asupra comunităţii - lucru care
ajută
○ pentru motivarea creșterii nivelului de provocare în viitorul proiect.
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Evaluare finală

Lecția

16

Scopul lecției
la final de an, pentru a putea evidenţia progresul elevilor în învăţare, este de dorit să aplicăm testul iniţial, de la
început de an, încă o dată.

Concepte-cheie
toate cele studiate

Obiective de învăţare
1. rezolvă corect și complet testul
2. se autoevalueze și interevalueze corect
3. îţi valorizează munca și contribuţia lor

Planul lecției

Activități
1. Evaluare finală

Metode
Test concepte

15 minute

Resurse necesare
test listat

10 minute

2. Autoevaluare
3. Sărbătorire

Durată

La decizia elevilor

25 minute

funcţie de decizie

Descrierea activităților
1. şi 2 au fost descrise anterior

25 MINUTE

3. Sărbătorire

25 MINUTE

Pentru acest moment puteși discuta atât cu elevii, să hotărască ei cum doresc sărbătorirea. De asemenea, puteţi
discuta cu conducerea școlii, pentru ca la festivitatea de final de an să fie menţionat proiectul și copiii să primească
diplome pentru voluntariat și să fie aplaudaţi de colegii lor. Puteţi discuta și cu partenerii indentificaţi în proiect și poate
să găsiţi împreună cu ei o formă de recompensare simbolică a muncii lor în proiect.
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Anexă - 1. Test

Idei de enunţuri ce pot fi incluse în test

1. Patrimoniul este cea mai preţioasă ...
2. Moștenirea culturală pe care trebuie s-ocunoaștem și s-o preţuim se numește: ...
3. Dacă oamenii nu cunosc și nu protejează patrimoniul cultural, el este în ...
4. Patrimoniul cultural care poate fi văzut și atins se numește patrimoniul ...
5. Obiceiurile, tradiţiile, sărbătorile, folclorul formează patrimoniul ...
6. Obiectele cu valoare istorică și culturală care își pot schimba locul formează patrimoniul ...
7. Patrimoniul imobil este format din ...
8. Toate creaţiile artistice populare se numesc într-un cuvânt ...
9. Repararea corectă a unui monument istoric se numește ...
10. Ce putem face noi pentru patrimoniul cultural? ...
11. Moștenirea naturală pe care trebuie să o preţuim se numește...
12. Patrimoniul natural cuprinde: ...
13. Ce putem face pentru patrimoniul natural? ...
14. Condiţiile pentru activităţi de ecoturism sunt: ...

În cazul în care optaţi pentru modelul A/F/NU ȘTIU, completaţi enunţurile. Puteţi include și întrebări legate de etapele
proiectului, chiar de la începutul anului, dar nu este obligatoriu.
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Anexă - 2. Informații despre cum se realizează
un interviu, sondaj de opinie
Interviul
Scopul: Interviul este o formă de conversaţie de tipul „faţă în faţă” permiţând o înţelegere mai de profunzime a
gândurilor și simţămintelor celui/celor intervievaţi, cu privire la problemele și nevoile comunităţii. Interviul poate fi
individual sau de grup.
Descrierea: Atunci când ne propunem să culegem date despre comunitate, prin intervievarea diferiţilor membri ai
comunităţii, este important să luăm în considerare următorii pași:
1. Alegerea temei și a interlocutorului. Întotdeauna, trebuie să fie aleasă o persoană potrivită pentru tema interviului.
2. Pregătirea interviului
• Documentarea – se face înainte de interviu, cu privire la persoana intervievată și tema pe care ne dorim s-o
abordăm;
• Planul de întrebări. Cel mai indicat ar fi un număr de 5-6 întrebări de bază, însoţite de întrebări suport/ajutătoare.
Acestea se pregătesc din timp și se scriu pe o foaie de hârtie.
• Stabilirea întâlnirii. Se face împreună cu persoana ce urmează a fi intervievată trebuind stabilite: tema discuţiei,
locul, data, ora, durata interviului, eventual motivele pentru care s-a apelat la persoana respectivă.
3. Interviul propriu-zis - trebuie să respecte câteva reguli de bază:
• Menţionaţi din nou scopul interviului și modul în care vor fi folosite informaţiile, asigurându-l pe intervievat că nu
îi vor fi făcute publice numele și răspunsurile.
• Ascultaţi, vă aflaţi acolo ca să aflaţi cât mai multe, deci ascultarea e cea mai importantă parte a interviului.
• Nu întrerupeţi, oferiţi interlocutorului posibilitatea de a transmite cu plăcere informaţia, lăsaţi-l să vorbească.
• Încadraţi-vă în timpul stabilit, ideal ar fi ca interviul să nu depășească 20-25 minute.
• Mulţumiţi-i la sfârșit intervievatului pentru suportul oferit.
4. Editarea și centralizarea răspunsurilor
După finalizarea interviului, trebuie prelucrate informaţiile obţinute – se păstrează din discuţie doar elementele
importante. Dacă se urmărește identificarea unei nevoi a comunităţii, se alcătuiește o scală în care se introduc răspunsurile tuturor intervievaţilor.

Sondajul de opinie
Scopul: Reprezintă una din cele mai cunoscute și răspândite metode de cercetare socială, ce ne permite să accedem
mai ușor la opiniile oamenilor (ideile, părerile, atitudinile și motivaţiile lor), ajutându-ne să identificăm mai ușor nevoile și
problemele comunităţii dar și eventualele soluţii.
Descriere: orice sondaj presupune patru etape
• Etapa premergătoare: stabilirea temei pe care vrem să o cercetăm, construirea chestionarului, stabilirea populaţiei
care va răspunde la chestionar, stabilirea bugetului de cheltuieli și timpul necesar cercetării.
• Etapa de culegere a datelor – aplicarea propriu-zisă a chestionarelor.
• Etapa de prelucrare și analiză statistică a datelor.
• Redactarea raportului de cercetare.
Câteva reguli de construcţie a unui chestionar:
• să fie adecvat scopului cercetării care se face în comunitate;
• întrebările să fie scurte și simple, ușor de înţeles de toţi cei care urmează să răspundă la ele;
• cuvintele să fie simple, să nu aibă mai multe înţelesuri
• trebuie evitate neologismele, arhaismele, regionalismele sau cuvintele prea tehnice
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Anexă - 3. Model de jurnal de reflecție

Nume și prenume:....................................................................................................................................................................................
Data reflecţiei 1:.................................................
1.În ce măsură, obiectivele de învăţare pe care mi le-am propus atunci când am elaborat planul personal de învăţare, le-am
atins?

Obiectivul

puţin

mediu

destul de mul

maxim

obiectivul 1
obiectivul 2
... etc.

2. Care din abilităţile, talentele mele au fost implicate în activităţile de până acum?

3. Care au fost activităţile în care m-am implicat cel mai mult? Și de ce?

4. Care au fost activităţile în care nu m-am implicat prea mult? Și de ce?

5. Enumeră trei lucruri foarte importante pentru tine pe care le-ai învăţat din activităţile în care te-ai implicat. Ai folosit
altundeva, decât la clasă, lucrurile pe care le-ai învăţat, ce, unde?

6. Enumeraţi trei lucruri care v-au plăcut și două care nu v-au plăcut în activităile de până acum?
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Instrumentele profesorului experiențial

Aceste documente vă sunt utile pentru o bună administrare a activităţii clubului.
Pe orice document în care apar date cu caracter personal se va găsi și o menţiune cu privire la protecţia datelor cu
caracter personal (GDPR).
Fișa de înscriere în clubul GreenIMPACT – document cu datele membrilor, unde apare și consimţământul părinţilor
în ceea ce privește utilizarea fotografiilor.
Consimţământul părinţilor pentru deplasări în afara localităţii – ex. excursii de documentare.
Acord de parteneriat : model de acord de parteneriat între FNO și diferite organizaţii partenere ale clubului :
școala/liceul, primăria, etc.
Pentru încasarea banilor, cea mai simplă modalitate este amplasarea unei cutii de donaţii. Menţionaţi că preţul
afișat este donaţia minimă recomandată și precizaţi cauza către care merg banii. Aceste instrumente vă ajută în organizarea vânzării:
○ Protocol de amplasare urnă – cu organizaţia care găzduiește vânzarea (primărie, școală, pensiune, etc.)
○ Proces verbal la finalul vânzării - cu organizaţia care găzduiește vânzarea
○ Monetar – model de fișier excel care vă ajută să ţineţi evidenţa încasărilor.
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Anexă - 1. Acord de parteneriat

I. COLABORATORII
1. FUNDAŢIA NOI ORIZONTURI (FNO), având .............................................................................................................................................................
în calitate de PARTENER;
și
2. Instituţie cu sediul în................................................, judeţul .........................................., cod fiscal ..........................................., reprezentată
prin

................................................

având

funcţia

de

..............................................,

telefon

..........................................,

e-mail:

......................................................... în calitate de PARTENER.

II. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE
art. 1. Părţile au stabilit de comun acord să colaboreze pentru dezvoltarea Clubului de Iniţiativă Comunitară pentru
Tineri GreenIMPACT Nume club, având ca și spaţiu de întâlnire la ..............................................................., sub coordonarea liderilor
.........................................................................
GreenIMPACT este un program de iniţiativă comunitară bazat pe educaţie prin experienţă, lansat de Fundaţia Noi
Orizonturi. În cluburile de iniţiativă pentru comunitate, copii și tineri, ghidaţi de lideri voluntari, învaţă prin jocuri,
povești educative și realizarea de proiecte de serviciu în folosul comunităţii.
Dezvoltarea cluburilor de tineri GreenIMPACT este susţinută în zonele de destinaţie ecoturistică din România.
Tinerii vor învăţa să inventarieze patrimoniul natural și cultural al zonei, să contribuie la conservarea/protejarea/valorificarea lui, să înţeleagă principiile unor activităţi economice cu impact minim asupra mediului, să folosească creativ și
sustenabil resursele din comunitate, să își dezvolte simţul antreprenorial.
Prin participarea la activităţile Clubului GreenIMPACT, tinerii învaţă ce înseamnă responsabilitatea, compasiunea,
încrederea și își dezvoltă competenţe cheie precum cele de management de proiect, comunicare, lucru în echipă sau
rezolvare de probleme.
III. DURATA CONTRACTULUI
art. 2. Prezentul protocol se încheie pentru perioada ......................................... și se poate prelungi, prin acordul părţilor, cu
clauze de revizuire, după caz. În situaţia în care părţile sunt mulţumite de modul în care se derulează colaborarea, contractul se prelungește din oficiu și după încheierea perioadei menţionate.
IV. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR LA REALIZAREA COLABORĂRII
art. 3. FNO desemnează ca responsabil pentru realizarea colaborării convenite pe ..................................................... având funcţia
de mentor al clubului și pe ............................................. având funcţia de manager de proiect.
art. 4. În cadrul parteneriatului, Fundaţia Noi Orizonturi se obligă să ofere:
• Recunoașterea clubului GreenIMPACT ca parte din Reţeaua Internaţională a Cluburilor IMPACT;
• Formare pentru lideri și tineri
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Anexă - 1. Acord de parteneriat (continuare)

• Pachetul de resurse educaţionale GreenIMPACT, utile liderilor în coordonarea cluburilor (manualul liderului
GreenIMPACT, postere, tutoriale video, kituri de lucru cu membrii cluburilor - joc de analiză a comunităţii, resurse
pentru facilitarea de activităţi outdoor (în aer liber), jocuri de reflecţie pentru învăţare)
• Pachetul de consumabile utile liderilor în coordonarea cluburilor din finanţări specifice FNO;
• Finanţarea parţială a proiectelor cluburilor
• Recunoașterea și promovarea rezultatelor liderilor coordonatori și clubului la nivel naţional;
• Angajamentul să folosească și să respecte elementele de identitate ale PARTENER
• Angajamentul de a nu aduce prejudiciu PARTENER prin asocierea cu activităţi care aduc o imagine negativă
instituţiilor implicate: asocierea politică, activităţi ilegale, prejudiciere materială etc.
art. 5.1. În cadrul parteneriatului, PARTENER se obligă să ofere:
• Sprijin pentru liderii coordonatori .......................................... pentru desfășurarea întâlnirilor săptămânale ale clubului în
spaţiul/instituţia ...........................................;
• Recunoașterea rezultatelor liderilor și membrilor activi în clubul GreenIMPACT „....................... prin prezenţa la
proiectele clubului, acordarea de diplome, promovarea clubului în cadrul evenimentelor comunităţii etc.;
• Sprijin pe termen lung în dezvoltarea clubului GreenIMPACT ............................................”, din comunitate, în funcţie de
specifi
cul acestuia și nevoile identificate de liderii coordonatori;
• Promovarea parteneriatului și a rezultatelor clubului GreenIMPACT .............................., pe site-ul și alte publicaţii ale
PARTENER;
• Angajamentul de a nu aduce prejudiciu FNO, modelului GreenIMPACT prin asocierea activităţilor clubului cu
activităţi care aduc o imagine negativă instituţiilor implicate: asocierea politică, activităţi ilegale, prejudiciere
materială etc.
Art. 5.2. În cadrul parteneriatului Clubul de Iniţiativă Comunitară GreenIMPACT ..............................., liderii GreenIMPACT
........................................., se obligă:
• Să organizeze întâlniri săptămânale cu membri clubului GreenIMPACT;
• Să aplice valorile și metodologia modelului GreenIMPACT;
• Să nu aducă prejudiciu FNO, modelului IMPACT sau școlii prin asocierea activităţilor clubului IMPACT cu activităţi
care aduc o imagine negativă instituţiilor implicate: asocierea politică, activităţi ilegale, prejudiciere materială, etc.
• Să respecte termenele limită pentru depunerea raportărilor privind proiectele finanţate de Fundaţia Noi
Orizonturi;
V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
art. 6. Răspunderea pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezentul protocol, cu efect negativ asupra colaborării,
revine părţilor, așa cum s-au obligat fiecare dintre acestea, prin clauzele contractuale, conform legii.
VI. CLAUZE DE ÎNCETARE A COLABORĂRII
art. 7. Următoarele condiţii duc la încetarea colaborării:
a. hotărârea comună a colaboratorilor, prin acord scris;
b. cazul de forţă majoră;
c. nerespectarea întocmai a clauzelor prezentului Acord, situaţie în care partea lezată poate cere rezilierea unilaterală a
acestuia.
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Anexă - 1. Acord de parteneriat (continuare)

VII. ALTE CLAUZE ALE DESFĂȘURĂRII COLABORĂRII
art. 8. Comunicările între colaboratori, privitor la modul de desfășurare a colaborării, se efectuează în scris.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul protocol de colaborare în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare
partener.

REPREZENTANT
FUNDAŢIA NOI ORIZONTURI,

REPREZENTANT INSTITUŢIE,
.................................................................

DANA BATES
DIRECTOR EXECUTIV

Nr. ________/_______________

Nr. ________/_______________
LIDERI IMPACT COORDONATORI,

........................................................

.........................................................
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Anexă - 2. Fișă de înscriere în clubul GreenIMPACT

Fișă de înscriere în cadrul clubului GreenIMPACT_________
1. Clubul GreenIMPACT din care vrei să faci parte (numele clubului):
2. Nume și prenume elev:
3. Sex: F/M
4. Clasa:
5. Data nașterii:
6. Adresa (adresă, oraș, judeţ, cod poștal):
7. Adresa e-mail:
8. Nr. telefon (fix/mobil):
9. Numele părintelui/ tutorelui care semnează fișa de înscriere:
10. Număr telefon și adresa e-mail părinte/ tutore:
11. Data intrării în club:
12. Declaraţie privind consimţământul părintelui/ tutorelui
Subsemnatul(a)__________________________________________________________, posesor al actului de identitate seria____,
număr____________, în calitate de părinte/tutore al elevului/elevei ____________________________________________, după
ce am luat la cunoștinţă informaţii despre activităţile prevăzute în Programul GreenIMPACT, derulat de către Școala/Liceul/Colegiul/Biblioteca/Asociaţia ______________________________________________, în parteneriat cu Fundaţia Noi
Orizonturi, îmi ofer întregul consimţământ pentru ca fiul/fiica meu(a) să participe la întâlnirile săptămânale și la proiectele și activităţile clubului GreenIMPACT, precum și ca materialele vizuale realizate sub egida GreenIMPACT să poată fi
utilizate în scopuri publice de către _________________ și Fundaţia Noi Orizonturi.
GreenIMPACT este un program de iniţiativă comunitară bazat pe educaţie prin experienţă, lansat de Fundaţia Noi
Orizonturi. În cluburile de iniţiativă pentru comunitate, copii și tineri, ghidaţi de lideri voluntari, învaţă prin jocuri,
povești educative și realizarea de proiecte de serviciu în folosul comunităţii.
Dezvoltarea cluburilor GreenIMPACT este susţinută în destinaţiile ecoturistice din România. Tinerii vor învăţa să
inventarieze patrimoniul natural și cultural al zonei, să contribuie la conservarea/protejarea/valorificarea lui, să înţeleagă
principiile unor activităţi economice cu impact minim asupra mediului, să folosească creativ și sustenabil resursele din
comunitate, să își dezvolte simţul antreprenorial.
Prin participarea la activităţile Clubului GreenIMPACT, tinerii învaţă ce înseamnă responsabilitatea, compasiunea,
încrederea și își dezvoltă competenţe cheie precum cele de management de proiect, comunicare, lucru în echipă sau
rezolvare de probleme.

* Vă rugăm să completaţi adresa de e-mail cât mai citeţ, pentru a putea avea datele dumneavoastră de contact. Vă mulţumim!
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Anexă - 2. Fișă de înscriere (continuare)

În România există o reţea de cluburi GreenIMPACT în ecodestinaţii din România. În reţeaua GreenIMPACT sunt
peste 600 de membri, tineri între 12-20 de ani. Ne dorim ca un număr cât mai mare de copii și tineri să beneficieze de
programul GreenIMPACT. Cum vă puteţi implica dvs.?
• Încurajându-vă fiul/fiica să participe la toate întâlnirile și acţiunile GreenIMPACT organizate de către liderii de
club _________________________________și _________________________________, pentru a-i asigura o învăţare cât mai
eficientă;
• Participând la proiectele în care copilul dumneavoastră este implicat (întrebaţi liderul coordonator despre cum
puteţi contribui);
• Promovând activităţile și Programul GreenIMPACT în rândul apropiaţilor;
• Puteţi oferi sprijin în domeniul în care sunteţi expert: fotografie, PR, grafică, finanţe, etc.;
Donând 2% din impozitul pe venit prin completarea declaraţiei speciale privind veniturile realizate (declaraţia
230).
Pentru mai multe informaţii despre activitatea clubului GreenIMPACT în care activează fiica/fiul dvs, puteţi să luaţi
legătura cu:
_________________________la telefon___________________, email______________________________________
_________________________la telefon___________________, email______________________________________
și să urmăriţi pagina de Facebook a clubului GreenIMPACT__________________________________________
***
Vă infomăm că prelucrăm următoarele date ale copilului dumneavoastră: Nume prenume, Data nașterii, email,
telefon, adresă, clasa și ale dvs.: Nume, prenume, telefon, email. Toate aceste informaţii sunt necesare pentru a dovedi
înscrierea copilului dvs. în clubul GreenIMPACT.
Altfel spus, ne este imposibil să dovedim calitatea de membru a clubului fără prelucrarea datelor menţionate. Nu
sunteţi obligat să ne furnizaţi aceste date cu caracter personal, însă dacă nu faceţi acest lucru nu veţi mai putea primi
dovada calităţii de membru a clubului. Este exclusiv decizia dumneavoastră și ne angajăm să o respectăm. Vom păstra
informaţiile cu caracter personal furnizate de către dvs, timp de 10 ani.
Prin semnarea acestui document vă exprimaţi acordul privind utilizarea neremunerată a fotografiilor în care
apare copilul dvs., Fotografiile pot fi folosite în campanile de comunicare ale clubului GreenIMPACT sau ale Fundaţiei Noi
Orizonturi Lupeni.
Ce drepturi aveţi?
Conform Regulamentului UE 2016/679 pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, aveţi următoarele drepturi:
1. Dreptul de a fi informat cu privire la modalitatea în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate
2. Dreptul de a accesa datele personale pe care le avem despre dumneavoastră.
3. Dreptul de a solicita corectarea informaţiilor eronate pe care le avem despre dumneavoastră.
4. Dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră, de a înceta procesarea sau colectarea datelor cu caracter
personal, în anumite circumstanţe.
5. Dreptul de a solicita transferul sau portarea datelor către dumneavoastră sau un alt furnizor de servicii.
6. Dreptul de a semnala autorităţilor încălcarea drepturilor prevăzute de catre Regulamentul pentru Protecţia
Datelor cu Caracter Personal – autoritatea de reglementare în Romania este: Autoritatea Naţională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/)
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Cum ne puteţi contacta?
Pe e-mail: adresa de mail a unui lider de club
Cum puteţi opri prelucrarea datelor de către Clubul GreenIMPACT……………………………............................…………...........….…………
Trimiţând un e-mail la adresa ……………………..............................................................………, precizând cerinţele dumneavoastră;
***
Pentru mai multe informaţii despre activităţile și programele similare cluburilor GreenIMPACT, vizitaţi site-ul
www.noi-orizonturi.ro și pagina de Facebook a Fundaţiei Noi Orizonturi - coordonatorul programului GreenIMPACT la
nivel naţional și partenerul nostru.

***
Semnătura: _________________________________ Data: _______________________
(Numele întreg și semnătura părintelui/tutorelui)
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Consimțământul părinților pentru participarea la eveniment de învățare care presupune
deplasarea din localitate

Daca ai sub 18 ani, completarea acestei secțiuni este obligatorie și foarte importantă.
Fără aceasta, nu poţi participa la _____________________, ce va avea loc la
_____________, în perioada __________________. După completarea şi semnarea
acestei pagini de către cel puţin unul dintre părinţi sau tutore legal, această pagină se
înmânează organizatorului, doamna/domnul ________________.
Nume părinte 1/tutore
legal:

Semnătură părinte:

Nume părinte 2/tutore
legal:

Semnătură părinte:

Date de contact părinte 1
(telefon, e-mail)
Date de contact părinte 2
(telefon, e-mail)
Declarație părinți
Prin această semnătura îmi dau consimțămantul participării fiicei mele/fiului meu
................................................................................................ (nume prenume) la
evenimentul menționat mai sus.
Participanții din alte localităţi vor călători însoțiți/neînsoţiţi de un profesor.
Organizatorii evenimentului,
________________________________________________________ răspund doar de
ceea ce se întâmplă pe parcursul ________________ ________________________ în
intervalul orar ______________________. Participanţii sunt obligaţi să respecte regulile
de siguranţă menţionate de către organizatori.
Data:........................................
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S1

S2

S3

Septembrie 2019
S4

S1

S2

S3

Octombrie 2019
S4

S1

S2

S3

Noiembrie 2019
S4

S1

S2

S3

Decembrie 2019
S4

S1 = săptămâna 1, S2= săptămâna 2, S3 = săptămâna 3, S4 = săptămâna 4. Căsuţa corespunzătoare întâlnirii din săptămâna aferentă se va bifa cu „X

Nume și Prenume

Listă de prezentă la întâlnirile membrilor din clubul de iniţiativă comunitară pentru tineri _____________________________________

Anexe

Anexă - 5. Model fișă de prezență
membri IMPACT

Anexe

Anexă - 6. Mențiune GDPR

Vă infomăm că prelucrăm următoarele date ale dumneavoastră: Nume prenume, Data nașterii, email…. (în funcţie de
document)
Toate aceste informaţii sunt necesare pentru a dovedi ………………………………..…..(ex. înscrierea în clubul GreenIMPACT)
Altfel spus, ne este imposibil să dovedim ………………………………(ex. calitatea de membru a clubului) fără prelucrarea datelor
menţionate. Nu sunteţi obligat să ne furnizaţi datele dumneavoastră cu caracter personal, însă dacă nu faceţi acest lucru
nu veţi mai putea primi dovada…………..…………………....………………… (ex. calităţii de membru a clubului). Este exclusiv decizia
dumneavoastră și ne angajăm să o respectăm.
Vom păstra informaţiile cu caracter personal furnizate de către dvs. timp de 10 ani.
Prin semnarea acestui document vă exprimaţi acordul privind utilizarea neremunerată a fotografiilor în care
apare copilul dvs.,Fotografiile pot fi folosite în campanile de comunicare ale clubului GreenIMPACT sau ale Fundaţia Noi
Orizonturi Lupeni.
Ce drepturi aveţi?
Conform Regulamentului UE 2016/679 pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, aveţi următoarele drepturi:
1. Dreptul de a fi informat cu privire la modalitatea în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate
2. Dreptul de a accesa datele personale pe care le avem despre dumneavoastră.
3. Dreptul de a solicita corectarea informaţiilor eronate pe care le avem despre dumneavoastră.
4. Dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră, de a înceta procesarea sau colectarea datelor cu caracter
personal, în anumite circumstanţe.
5. Dreptul de a solicita transferul sau portarea datelor către dumneavoastră sau un alt furnizor de servicii.
6. Dreptul de a semnala autorităţilor încălcarea drepturilor prevăzute de catre Regulamentul pentru Protecţia
Datelor cu Caracter Personal – autoritatea de reglementare în Romania este: Autoritatea Naţională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/)
Cum ne puteţi contacta?
Pe e-mail: adresa de mail a unui lider de club
Cum puteţi opri prelucrarea datelor de către Clubul GreenIMPACT……..………….…………..……………………………………
Trimiţând un e-mail la adresa ………….………….………….……………………………, precizând cerinţele dumneavoastră;
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Clubul GreenIMPACT
Localitatea

Nr.buc

PREDAT

Moneda
500
200
100
50
10
5
1
50
10
5
1
TOTAL LEI

MONETAR
NR.
DATA:
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
BANI
BANI
BANI
BANI
CASIER PRIMITOR:
Semnatura:
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PROCES VERBAL
Nr proces verbal:…………..

Încheiat între :
1. Clubul GreenIMPACT...........................................................din localitatea ............................., care își desfășoară
activitatea la .........................................................(școală, primărie, bibliotecă, etc)., reprezentat legal prin
................................... – lider de club , în calitate de CHIRIAȘ

și

2. .................................................................................., cu sediul în localitatea ........................, str.............................,
bl..............................., jud ......................., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .................................., C.I.F.
......................................, reprezentat legal prin ................................... - ................................ (funcţia), în calitate de PROPRIETAR
Prin prezenta declarăm următoarele :
În date de........................................... prin prezenţa comisiei de proces verbal din (locul unde a fost amplasata
urna : ex. pensiune, nume eveniment, etc) din localitatea …………………………………………am ridicat suma de
…………………………………………………din urna de donaţie . Banii vor fi folosiţi în cadrul proiectului de antreprenoriat
verde al clubului.
Banii se vor folosi pentru viitoarele proiecte, cauze sociale din comunitate sau activităţi de învăţare
pentru membrii clubului.
Comisia este alcătuită din 2 membri : (reprezentant al organizatiei-gazdă a urnei – proprietar - și liderul
de club - chiriaș)

Numele și semnatura membrilor comisiei
………………………………………………………………
………………………………………………………………..
Prezentul act a fost încheiat astăzi …………………………………în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte .
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PROTOCOL DE AMPLASARE URNA
PĂRŢILE
1.1 Clubul GreenIMPACT.............................................................din localitatea .................................., care își desfășoară activitatea la
..........................................................................(școală, primărie, bibliotecă, etc.), reprezentat legal prin .................................................... – lider
de club in calitate de CHIRIAȘ
și
1.2. .................................................................................., cu sediul în localitatea ........................, str............................., bl..............................., jud
........................................, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .................................., C.I.F. ......................................, , reprezentat legal
prin ................................... - ................................ (funcţia), în calitate de PROPRIETAR
au convenit să încheie prezentul PROTOCOL, cu respectarea următoarelor clauze:
OBIECTUL PROTOCOLULUI
2.1. Amplasarea unei urne în perioada .............................................., la ........................................,în scopul strângerii de fonduri pentru
......................................................

VALOAREA ȘI MODALITATEA DE PLATĂ
3.1. Amplasarea urnei se face cu titlu gratuit, în scop caritabil.

OBLIGAŢII
În prezenţa unui reprezentant al proprietarului ................................ se va întocmi un proces verbal de ridicare a sumei colectate în care se va specifica obligativitatea beneficiarului de a folosi banii numai în scopul menţionat pe urnă.

Prezentul protocol a fost încheiat astăzi, ___________________, într-un număr de 2 ( două ) exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.

Proprietar,
..........................................
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Anexă - 7. Kit de donații (continuare)

Responsabili cu ridicarea banilor

Responsabili cu ridicarea banilor din urne sunt urmatorii:

Nr. crt

Nume și prenume

Funcţia

CNP

CI

Urna sociată

Urnele vor fi confectionate din_________, (dimensiuni, culoare, format, logo)
Deschiderea urnelor se va face in fiecare (zi/sapt...vezi si protocolul de amplasare a urnei) la orele ______ de catre
responsabilii mentionati anterior, impreuna cu o persoana numita de catre proprietarul spatiului in care vor fi amplasate
urnele, conform acordului de parteneriat incheiat cu acesta. Dupa numararea banilor valoarea acestora va fi consemnata
intr-un proces verbal.
Predarea banilor catre casieria clubului se va face de catre responsabili in termen de ____zile de la intocmirea
procesului verbal pe baza unui monetar.
Persoanele responsabile au obligatiile precizate de prezenta hotarare de la data luarii la cunostinta pana la data
incheierii campaniei.

Data:...............................
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