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Școala Nucleu Social
Introducere
Dragi profesori,

Vă mulțumim că ați acceptat provocarea noastră de a participa la proiectul Școala
Nucleu Social!
Acest proiect este derulat de Asociația All Grow și se adresează comunităților
rurale din județele Vrancea, Bacău, Buzău, Brăila și Galați.
Obiectivul principal al proiectului este crearea unui ecosistem de colaborare format
din elevi, profesori și membri ai comunității, având ca scop creșterea participării și a
implicării civice a tinerilor cu ajutorul metodei design thinking, facilitate de profesori.
Elevii vor colabora cu comunitatea locală și vor construi soluții la problemele
comunitare pe care le identifică. Proiectul este derulat cu sprijinul financiar Active
Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin
Granturile SEE 2014-2021.
Acest proiect folosește două metode inovative de predare și învățare, Design
thinking și Maker education, cu scopul de a ajuta elevii să dezvolte proiecte sociale
ce contribuie la rezolvarea problemelor comunitare. Aceste metode sunt
experimentale, iar rolul profesorului este acela de a facilita. Activitățile noastre
includ 10 sesiuni de 45 de minute ce se pot desfășura pe parcursul mai multor
săptămâni. Pe baza cercetărilor și a observațiilor noastre, estimăm că acest proiect
va contribui la dezvoltarea unor competențe esențiale cum sunt creativitatea,
gândirea critică, conștientizarea civică, comunicarea, empatia și autoeficacitatea.
Elementul de noutate adus de noi este utilizarea celor două metode și implicarea
autorităților locale cu un rol consultativ, dar care legitimează eforturile elevilor și
joacă un rol major pentru succesul proiectului.
Vă mulțumim pentru încrederea acordată și suntem siguri că o să fiți impresionați
de ideile de schimbare și proiectele elevilor. Vă dorim succes și haideți să
demonstrăm împreună că Școala poate fi un Nucleu de Inovare Socială
comunitară!
Cu drag,
Mădălina Bouroș
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ETAPELE PROIECTULUI
Inspirație
Elevii învață despre proiect, participare civică, drepturi, obligații
și cum pot deveni actori de schimbare în comunitatea lor.

Empatie
Prin activități interactive, elevii descoperă problemele cu care se
confruntă comunitatea lor.

Oportunitate
Elevii identifică și aleg o oportunitate pe care vor să o abordeze.

Ideație
Elevii se gândesc și aleg idei ce duc la rezolvarea problemei pe
care ei urmează să le pună în practică.

Prototipare X 2
Elevii construiesc un plan de acțiune și un prototip pe care îl
prezintă autorităților locale pentru feedback.

Testare X3
Elevii pun în practică ideile lor de schimbare și se transformă în
actori de schimbare și membri activi ai comunității lor.

Prezentare
Elevii prezintă proiectul lor întregii comunități, inclusiv
autorităților locale, în cadrul Târgului de idei.
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Lecția 1 - Inspirație

45 min

Elevii învață despre proiect, participare civică, drepturi, obligații și cum pot
deveni actori de schimbare în comunitatea lor.

Joc

10 min

Prezentare

Fă un pas în față

Elevii se vor alinia în spatele unei linii existente din clasă sau o să faceți o linie cu scotch-ul
pe podeaua clasei. După ce s-au așezat, o să puneți o serie de întrebări, unele mai
amuzante și altele mai serioase. De exemplu: Să facă un pas în față cine are un frate mai
mare sau Să facă un pas în față cine s-a simțit trist în ultima săptămână etc. Scopul este ca
elevii să descopere că nu sunt singuri în fața problemelor cu care se confruntă.

Prezentarea Procesului

Metoda Design thinking și Maker education sunt la baza realizării acestui proiect și este
bine ca elevii să fie familiarizați cu aceste metode. Tot acum le vom vorbi elevilor și de
procesul de realizare a proiectelor și pașii acestuia.
Pentru a vă ajuta, am realizat o prezentare ce vorbește de proces și care sunt pașii, dar
puteți să faceți propriile materiale dacă nu puteți pune prezentarea.

5 min

Prezentare

Prezentarea se poate descărca din folderul lecției 1.

Participarea civică, dezvoltarea comunitară și drepturi

Proiectele realizate de elevi au scopul de a dezvolta spiritul civic și de a educa elevii asupra
drepturilor civice și ale omului. Pe lângă partea educativă, dorim să aducem și o
componentă inspirațională.
Pentru a vă ajuta, am realizat o prezentare ce vorbește despre proces și cum se realizează,
dar puteți să faceți propriile materiale dacă nu puteți pune prezentarea.

10 min

Discuție

10 min

Discuție

10 min

Prezentarea se poate descărca din folderul lecției 1.

Discuție deschisă după vizualizarea materialelor

Acum elevi sunt liberi să discute pe baza materialelor văzute. Puteți să încurajați discuția
prin întrebări care deschid curiozitate elevilor, cum ar fi:
- Ce lucruri noi ai descoperit?
- Cum s-ar aplica aceste cunoștințe în comunitatea ta?
- Ce ți s-a părut interesant la exemplele pe care le-ai văzut?

,,Acum este rândul tău.
Ce ți-ar plăcea să schimbi în comunitatea ta?"

Acum vei provoca elevii să se gândească la ce le-ar plăcea lor să schimbe în comunitatea
lor. După ce ai ascultat mai multe răspunsuri, spune-le copiilor că despre asta este
proiectul - ei vor putea să-și pună în pactică ideile pentru a aduce schimbare în
comunitatea lor.
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Lecția 2 - Empatie

45 min

Prin activități interactive, elevii descoperă problemele cu care se confruntă
comunitatea lor.

Joc

10 min

Interviu

10 min

Machetă

20 min

Discuție

Povestea în cerc

Elevii vor forma un cer și vor avea o minge sau orice obiect ce poate fi aruncat ușor de la
unul la altul. Ei vor consturi o poveste în cerc și vor pasa obiectul când au terminat. Tu le
vei spune începutul după care ei vor continua.
Era o zi frumoasă de vară când o navă spațială a aterizat la noi la școală. De pe navă au
coborât 5 persoane care s-au identificat ca fiind foști localnici ai comunității....

Descoperirea nevoilor

Grupați elevii în perechi și apoi fiecare va avea rolul de reporter sau cel de respondent.
Fiecare elev va trebui să pună întrebări și să răspundă la ele. Cel care este reporter va lua
notițe.
1. Cu ce te mândrești cel mai mult din comunitatea ta?
2. Ce crezi că ar trebui schimbat în comunitatea ta?
3. Ce crezi că ar trebui eliminat din comunitatea ta?
4. Cine sunt persoanele vulnerabile din comunitatea ta?
5. Ce ți-ar plăcea ție să faci pentru comunitatea ta?
Pentru a fi mai ușor, puteți proiecta aceste întrebări, puteți folosi fișele de interviu sau le
puteți scrie pe tablă.

Macheta Comunității

Aceasta funcționează pe baza discuțiilor cu colegii. Elevii vor fi împărțiți în grupe de 5-6
persoane și vor construi cu ajutorul kitului și a materialelor din jur o machetă a comunității
lor. Este important ca fiecare machetă 3D să conțină:
- locuri unde lucrurile merg bine
- locuri unde trebuie aduse schimbări
Elevii sunt liberi să semnalizeze aceste locuri așa cum vor ei, dar trebuie să fie ușor de
identificat de cineva care nu este din echipă. Dacă este nevoie, puteți folosi cartoane, sticle
de plastic, pungi, creioane, hârtie, folie de aluminiu, etc.

Discuție și vizite

Pe măsură ce termină machetele, elevii vor fi invitați să viziteze celelalte grupe de elevi
pentru a observa ce au construit ei.
Este bine să îi încurajați să pună întrebări, dar să nu se critice. Le puteți atrage atenția că
fiecare copil are un lucru important de spus și este important să îl auzim.

5 min

La final, elevii vor pune machetele într-un loc sigur pentru că le vor folosi și la următoarea
activitate. Dacă nu le puteți depozita, vă recomandăm să le faceți poze pentru a le putea
utiliza.
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Lecția 3 - Oportunitate

45 min

Elevii identifică și aleg o oportunitate pe care vor să o abordeze.

Joc

10 min

Discuție

Avionul

Împarte elevii în grupe de 3. Apoi fiecare va primi o foaie A4. Ei vor pune mâna cu care
scriu la spate și cu cea rămasă liberă vor trebui să facă un avion de hârtie. Când au
terminat vom face o întrecere să vedem care zboară mai departe. După ce eu terminat
poți să le mai dai o foaie să mai încerce o dată și apoi să facă întrecere. La final, vorbește
cu ei despre cum a fost să lucreze în echipă și cu resurse limitate, dar și să aibă
posibilitatea de a utiliza lecțiile învățate.

Identificarea problemelor și transformarea lor în oportunități
de schimbare
Elevii vor lucra în grupe și vor analiza machetele. Pe baza observațiilor și a discuțiilor, vor
face o listă de probleme pe care vor să le transforme în oportunități.
Este bine ca fiecare problemă să fie scrisă pe un post it. Este bine ca fiecare echipă să aibă
cel puțin trei probleme pe care vor să le rezolve.

20 min

Analiză

Întreaga clasă va participa la această activitate. Fiecare problemă va fi discutată și o
singură problemă va fi aleasă spre a fi rezolvată. Alegerea se va face prin vot pe baza
propunerilor. Amintește elevilor că ne dorim să ajungem la cauza de bază a problemei și
nu la simptomele ei.

Analiza problemei
După ce elevii au identificat problema, acum vom discuta cauzele ce duc la apariția
problemei. Această activitate se va face sub forma unei diagrame de tipul schelet de pește
unde Capul Peștelui este problema identificată și coastele lui sunt cauzele problemei. Elevii
vor desena diagrama și vor scrie la cap problema aleasă de ei și pe coastele peștelui i
cauzele.
Sugerează elevilor să folosească întrebarea DE CE? de multiple ori pentru a descoperi
cauzele secundare ale problemei.

Cauze
Secundare

Cauze
Secundare

Problema

15 min

Cauze
Secundare

Cauze
Secundare

Cauze
Secundare
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Lecția 4 - Ideație

45 min

Elevii se gândesc și aleg idei de rezolvare a problemei pe care ei urmează să le
pună în practică.

Joc

10 min

Discuție

10 min

Analiză

Planificăm o petrecere

Elevii vor fi împărțiți în grupe de 5-6 persoane. Le vei spune că trebuie să planifice o
petrecere. Unul din ei va face o propunere, iar ceilalți vor spune argumentele lor împotrivă,
folosind sintagma ”Nu va merge pentru că...”. După 3 minute îi vei întrerupe și le vei spune
că acum vor propune a altă petrecere dar de data aceasta vor răspunde cu ”Da, și...”.
La final, întreabă elevii cum s-au simțit la prima parte și apoi cum s-au simțit la a doua.
Explică elevilor faptul că fiecare are idei bune și putem construi pe baza ideilor colegilor
folosind aceeasi sintagmă ”DA, ȘI...”

Furtuna de idei

Acum elevii vor fi provocați să vină cu idei la soluționarea problemei. Elevii vor lucra în
echipe și vor scrie fiecare idee pe un post it. Prima echipă care ajunge la 10 câștigă
bomboanele. Acordă timp fiecărei echipe să termine, dar nu depăși timpul alocat.

Analiza ideilor

Întreaga clasă va participa la această activitate. Fiecare idee va fi discutată și așezată întrun grafic în funcție de caracteristicile ei după cum urmează:

Efort

+

-

10 min

Discuție

10 min

Impact

+

Pe măsură ce elevii prezintă ideile, ei vor decide de comun acord unde să le așeze pe grafic în funcție
de efortul necesar pentru a le realiza și impactul pentru a rezolva problema. Locul ideal e în dreapta
jos.

Alegerea ideilor

Acum elevii pot alege să lucreze în grupe mai mici sau poate lucra întreaga clasă la
implementarea unei idei. Amintește-le copiilor că ideile trebuie să fie realiste pentru că ei
le vor pune în practică și prezenta autorităților locale.
În funție de cum s-au grupat, acum este un moment bun pentru a alege un nume al
echipei. Fiecare echipă va scrie pe o foaie numele echipei și ideea lor de soluționare a
problemei.
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Lecțiile 5 și 6 -Prototipare

90 min

Elevii construiesc un plan de acțiune și un prototip pe care îl prezintă
autorităților locale pentru feedback.

Joc

10 min

Plan

Prăjim un ou

Elevii vor primi doar instrucțiunea că trebuie să deseneze procesul prin care se prăjește un
ou. Au la dispoziție 3 minute. La final o să faci o expoziție și vei invita toți elevii să
privească. Remarcă faptul că, deși desenele și pașii sunt diferiți, toate sunt corecte.
Provoacă elevii să descopere care sunt asemănările și deosebirile dintre desenele lor.

Planul de acțiune

Elevii vor dezvolta un plan de acțiune pentru a pune în practică ideea lor de schimbare.
Planul de acțiune poate fi construit pe modelul de mai jos.

Activități
Ce activități vor să facă

Responsabil
Cine din echipă este
responsabil

Timp
Când va fi realizată
activitatea

Resurse
De ce resurse e nevoie
și cum le vor obține

20 min

Prezentare

15 min

Prezentare

20 min

Pregătirea prezentării

Elevii vor pregăti o prezentare a ideii și planului lor pentru a fi folosite pe parcursul
întâlnirii cu autoritățile. Dacă este nevoie, elevii pot repeta ideile lor. Este importat ca toți
membrii echipei să contribuie.
Recomandăm ca fiecare prezentare să răspundă la următoarele întrebări.
Ce problemă au abordat și de ce este importantă pentru ei
Ce idee de soluționare au găsit
Ce plan de implementare au pentru a rezolva problema
Pentru a avea un impact mai bun, recomandăm pregătirea de materiale, prezentări sau
machete care să întărească argumentul elevilor.

Prezentare

Elevii vor prezenta proiectele lor autorităților locale. Înainte de acest pas, este important
să planifici această întâlnire și să anunți echipa noastră, pentru că aceasta să vă
însoțească. Este important de specificat că elevii sunt cei care trebuie să prezinte și sunt
responsabili de calitatea prezentării.
În funcție de preferințele autorităților, prezentarea se poate face la școală sau la primărie.
Nu uitați să documentați cu poze această activitate.
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Lecțiile 7,8 și 9 - Testare

135 min

Elevii pun în practică ideile lor de schimbare și se transformă în actori de
schimbare și membri activi ai comunității lor.

Joc

10 min

Plan

Adevărat sau fals

Fiecare elev va scrie trei afirmații despre ei, dintre care două sunt adevărate și una falsă.
Apoi elevii vor forma două cercuri concentrice cu același număr de persoane și cercul din
interior se va roti, iar cel din exterior va sta pe loc. De fiecare dată când se rotește cercul
vor avea un nou partener și trebuie să ghicească afirmația falsă. Jucați atât cât vă permite
timpul.

Revizuirea planului de acțiune

Pe baza feedback-ului primit de a autoritățile locale, elevii vor revizui planul lor de acțiune
și vor continua să planifice în detaliu activitățile pe care vor să le implementeze pe
parcursul următoarelor 2 zile.

Activități

Responsabil

Ce activități vor să facă Cine din echipă este responsabil

35 min

Timp
Când va fi realizată
activitatea

Resurse
De ce resurse e nevoie
și cum le vor obține

Este important ca în fiecare echipă să fie un lider, un purtător de cuvânt și un reporter care va
documenta activitățile. Aceste sarcini pot fi preluate de mai multe persoane, dar nu pot lipsi.

Nu uita să verifici folderul lecției cu fișe de lucru și materiale auxiliare.

Acțiune

Implementarea activităților

Acum este momentul mult așteptat când elevii își vor pune ideile în practică. Ei au la
dispoziție 90 de minute, dar dacă este posibil pot folosi și mai mult timp pentru a
implementa ideile lor.
Pe măsură ce elevii implementează activitățilr, oferă sprijin și feedback.

90 min

Observă și documentează:
- ce fac elevii
- cum se simt
- ce schimbări de comportament sunt
Încurajează elevii să continue și să implice toți colegii. Așa, proiectul lor va fi mai valoros.
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Lecția 10 - Prezentare

45 min

Elevii prezintă proiectul lor întregii comunități, inclusiv autorităților locale în
cadrul Târgului de idei și inovații sociale.

Pregătire

Pregătirea prezentării

Elevii vor pregăti o prezentare pentru Târgul de idei și inovații sociale unde vor fi invitați
membri ai comunității, colegi, părinți și autoritățile locale.
Elevii vor pregăti o prezentare interactivă, unde vor scoate în evidență următoarele:
Ce problemă au abordat și de ce este importantă pentru ei
Ce idee de soluționare au găsit
Ce au făcut pentru a rezolva problema
Ce planuri au pentru viitor
Ce au învățat ei din această experiență

20 min

Prezentare

Pentru a avea un impact mai bun, recomandăm pregătirea de materiale, prezentări sau
machete care să întărească argumentul elevilor. Există și un buget pentru această parte.

Târgul de idei și inovații sociale

Elevii vor prezenta proiectele lor autorităților locale și întregii comunități.
Acesta este un eveniment în cadrul căruia rezultatele elevilor sunt sărbătorite de întreaga
comunitate.
Este important să planifici această activitate înainte împreună cu colegii de proiect și
directorul școlii. Va trebui să anunți echipa noastră cu cel puțin 2 săptămâni înainte, ca să
putem să vă însoțim.
Este important de specificat că elevii sunt cei care trebuie să prezinte și sunt responsabili
de calitatea prezentării.
Utilizați posterele proiectului pentru a aduce cât mai multe persoane la târguri și nu uitați
să documentați.
La finalul proiectului vom consolida toate materialele într-un sumar al proiectului.

25 min

Nu uita să verifici materialele auxiliare din folderul de lecții.

Felicitări! Ați ajuns la finalul acestui proiect!
Sperăm că v-a plăcut acest proiect și că sămânța de schimbare a fost plantată în
comunitate, iar din acest nucleu vor răsări mai multe inovații sociale și participare civică.
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Despre Proiect
Despre Asociația All Grow
All Grow este o organizație dedicată generării de impact pozitiv în comunitățile din
România. Așa cum spune și numele nostru, AllGrow (Creștem cu toții), credem că
pentru a realiza schimbare avem nevoie să colaborăm și să realizăm ecosisteme în
care toți membri au de câștigat, numai așa schimbarea creată este de durată și
sustenabilă. Ne dorim să schimbăm paradigma și să transformăm elevii din spectatori
în membri activi care se implică în comunitate și își construiesc propriul viitor prin
activități facilitate de profesorii tineri, pe care îi vom iniția în metoda design thinking și
alte metode noi de predare.

Despre Programul Active
Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021.
Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a
consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare
(Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul
compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat,
Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge,
care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul
Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România
vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității
grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește
dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile,
intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a
drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele
donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre
Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru
mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Date de contact:
Mădălina Bouroș - Președinte al Asociației All Grow
info@allgrowconsulting.com+40 726 158 632
www.allgrowromania.org
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Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens
Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein
și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul
acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția
oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru
mai multe informații accesați www.eeagrants.org.
MARTIE, 2021

