Program
despre
Cum să vă
pregătiți
propriul
proiect
Program comun de
formare pentru copii și
adulți pentru
elaborarea unei
propuneri de finanțare
a unui proiect

Social Activities and Practices Institute

Cum să vă pregătiți propriul proiect
Program comun de formare pentru copii și adulți pentru elaborarea unei propuneri de finanțare a
unui proiect

Proiectul „Empowering the child‘s strengths for violence prevention“

Proiectul este finanțat de către Fundația Oak pentru perioada 2016 – 2021

Social Activities and Practices Institute
www.sapibg.org

Sofia, 2017
Traducere în limba română : Raluca-Vasilica Moroșan, Cluj-Napoca 2018
II

Program despre Cum să vă pregătiți propriul proiect

Cuprins
Cui se adresează acest program?

3

Care este scopul acestui training

3

SESIUNEA 1

7

SESIUNEA 2

11

SESIUNEA 3

13

SESIUNEA 4

15

Anexe

17

1

Cui se adresează
acest program?

2

Program despre Cum să vă pregătiți propriul proiect

Cui se adresează acest program?
Acest program se adresează elevilor de liceu (12-18 ani), și este menit să îi încurajeze să
dezvolte un proiect, axat pe îmbunătățirea relațiilor dintre colegii de școală, relațiile dintre
profesori și elevi; de a permite elevilor implicarea în mod activ în planificarea și desfășurarea
activităților școlare și extrașcolare; prin asigurarea prevenirii comportamentului agresiv și a
violenței în rândul copiilor, pe baza abordării prin reziliență.
Acest program este împărțit în activități separate. Este conceput pentru profesioniști cu
experiență în coordonarea grupurilor și elaborarea de propuneri de proiecte pentru finanțare.

Ce abilități dezvoltă programul?
Abilități de identificare a obiectivelor, de căutare a ideilor prin intermediul artelor plastice și
aplicate și prin alte metode interactive și de elaborare a strategiilor pentru atingerea
obiectivelor prin stimularea imaginației;
Abilități de structurare a ideilor pentru propunerile de proiecte;
Abilități de muncă în echipă;
Abilități de comunicare;
Programul de scriere a proiectului va include o parte teoretică, care va introduce copiilor unele
concepte principale și le va oferi o idee generală despre structura proiectului și o parte practică,
care presupune practicarea scrierii unui proiect.
Practica urmărește să implementeze teoria făcând-o mai interesantă și mai comprehensibilă, să
ofere un exemplu de aplicare practică a ceea ce învață și nu în ultimul rând să înceapă o discuție ca
oportunitate de a împărtăși diferite opinii cu privire la subiectele și problemele importante legate
de școală, inclusiv agresiune și violență.
Formarea va implica jocuri, muncă în echipă, discuții, brainstorming și sarcini creative.

Care este scopul training-ului?
Scopul training-ului este de a înzestra copiii cu abilități și cunoștințe, permițându-le să-și dezvolte
propriile proiecte cu ajutorul adulților și să lucreze bine într-un grup.
Obiectivul principal al programului este dezvoltarea competențelor specifice pentru a identifica
problemele generale, abilitatea de a transforma problemele în rezultatele dorite, de a identifica
mijloacele necesare și de a planifica pașii specifici pentru a obține aceste rezultate. După ce au
dobândit aceste abilități, copiii ar trebui să poată dezvolta proiecte.
Formarea vizează, de asemenea, să încurajeze comunicarea între elevi, să le ofere copiilor
ocazia de a fi auziți, de a vorbi despre problemele importante care îi interesează, de a stăpâni
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metoda de scriere de proiecte, de a descrie și de a pune în aplicare activitățile și dacă sunt
dispuși, să fie capabili să faciliteze instruirea altor copii în ceea ce privește dezvoltarea
proiectelor.
Un element la fel de important al programului este munca în echipă. Moderatorii trebuie să
creeze dinamică de grup și condițiile prealabile pentru munca comună a participanților pe
parcursul formării, dar și să îi înarmeze cu aptitudini de bază pentru a lucra în alte grupuri: să
asculte diferite opinii și idei, să dea dovadă de respect reciproc, să împartă sarcinile în echipă,
să coordonare și să dobândească abilități de planificare.
Etapele dezvoltării proiectului, prezentate în programul de instruire, sunt extrase din așa-numita
metodă GOPP – Goal Oriented Project Planning/ Planificarea de proiect orientată spre obiectiv.
Organizația consideră că acest tip de planificare necesită participarea unui număr limitat de
persoane și poate avea o durată de una sau mai multe zile. Se aplică diferite tehnici pentru a
facilita colectarea și vizualizarea ideilor legate de analiza problemelor și găsirea de soluții pentru
ele. Cu alte cuvinte, planificarea începe prin structurarea gândurilor participanților, identificarea
principalelor probleme și nevoi și identificarea modalităților de rezolvare a acestora.
Obiectivul principal al acestui program este stimularea și dezvoltarea potențialului copiilor în
rezolvarea de probleme. Se acordă prioritate schimbului de idei și structurării acestora prin
aplicarea tehnicilor de vizualizare și nu prin descrierea tehnică a acestora.
Analiza și planificarea respectă o anumită schemă:
1) problema principală
2) subproblema
3) rezultate dorite
4) resurse
5) activități specifice
6) elaborarea unui program
La sfârșitul programului este inclusă Anexa 3: Diagrama moderatorului: Identificarea pașilor pentru
structurarea unui proiect. Diagrama prezintă grafic pașii care trebuie parcurși pentru elaborarea unui
proiect, adaptat în funcție de grupa de vârstă a copiilor (clasa 8-12).
Procesul începe prin identificarea unei probleme principale, care trebuie extrasă dintr-o temă
care prezintă interes pentru copii. Aceasta trebuie să fie o problemă relevantă sau familiară
copiilor, permițându-le să împărtășească idei despre aceasta.
Așa-numitele subprobleme sunt plasate la nivelul inferior al graficului, împreună cu acele
circumstanțe care constituie o condiție prealabilă pentru existența problemei principale.
Identificarea subproblemelor incheie prima parte a analizei noastre – știm exact care este
problema, ce vrem sa schimbam și am conștientizat care sunt motivele care au condus la aceasta.
Următoarea sarcină este să verbalizăm modul în care reprezentăm o schimbare pozitivă.
Rezultatele dorite constituie schimbarea în sine pe care dorim să o realizăm prin urmarea unor
pași specifici.
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Acest lucru se poate întâmpla prin transformarea problemelor într-un mod pozitiv, de exemplu:
cartier murdar și neglijat,

cartier curat și cartier întreținut.

După stabilirea obiectivelor, următoarea sarcină este să luăm în considerare resursele de care
vom avea nevoie pentru a le atinge. În acest scop, programul sugerează ca resursele să fie privite
drept legătura lipsă între cauzele unei probleme (subprobleme) și schimbarea pe care o căutăm
(rezultatele dorite): ce anume avem nevoie și cine ne poate ajuta? Sunt identificate toate resursele
necesare pentru realizarea fiecărui rezultat, după cum este reprezentat în diagramă: pentru a
obține Rezultatul 1 trebuie să folosim Resursa 1.1, Resursa 1.2 și Resursa 1.3 (etc.).
Descrierea activităților specifice presupune evidențierea sarcinilor specifice, a căror realizare
ne va permite să rezolvăm problemele identificate. Finalizarea fiecărei activități va necesita una sau
mai multe dintre resursele identificate în prealabil și de aceea legătura dintre ele este prezentată
în acest fel în diagramă.

Elaborarea planificării este ultimul pas din program. Se propune un model de tabel, care
prezintă un aranjament general al activităților pe săptămâni; pe baza acestuia, moderatorii pot
oferi orientări generale pentru planificarea timpului.
Jocurile și sarcinile creative incluse în program au două funcții: îmbunătățirea interacțiunii în rândul
participanților și crearea condițiilor pentru munca în echipă - de exemplu, jocul Ghicește cine în
Sesiunea 2. La fel de importantă este și a doua funcție: moderatorul trebuie să încerce să utilizeze
cât mai mult posibil tehnicile de vizualizare prin aplicarea metodei GOPP în vederea dezvoltării
imaginației și ingeniozității copiilor. Acesta și este scopul realizării colajelor în Sesiunea 2:
exprimarea ideilor prin intermediul artelor plastice, idei pe care copiii nu le-ar exprima verbal sau
li s-ar părea dificil în cadrul unei discuții obișnuite. Exercițiul Construiți un pod trebuie să combine
ambele funcții. Pe de o parte, trebuie să servească drept tranziție la următoarea sesiune - Sesiunea
4, care introduce principalele concepte de planificare. Prin implicarea copiilor într-un proces
creativ și prin încurajarea de a face ceva fizic, exercițiul ajută la asigurarea unor dimensiuni
concrete ale conceptului de planificare și implementare a unui proiect. Pe de altă parte, exercițiul
trebuie utilizat pentru a îmbunătăți dinamica grupului și pentru a ilustra semnificația unei bune
comunicări.

Așteptările programului: de a oferi participanților instrumentele tehnice pentru
elaborarea propriului proiect, pentru a-și dezvolta abilitățile de muncă în echipă și
pentru a îmbunătăți comunicarea între elevi.
Materiale necesare:
Foi de hârtie colorată (pentru a evalua starea de spirit) (5x10); flip-chart; evidențiatoare - culori
diferite; anexa 1 și 2 în format A2, anexa 4 în formatul A4, anexa 5 - imprimate în format A2; foi de
hârtie albă; stilouri; hârtie groasă de desen; foarfece; lipici; bandă adezivă; rigle; câteva cartonașe groase
(diverse culori, grosimi, dimensiuni); nasturi sau alte elemente rotunde; reviste vechi, ziare, hârtie
lucioasă și alte materiale pentru realizarea unui colaj; hârtie colorată, creioane colorate și carioci; o
portocala.

5

Parametrii sesiunii
Sesiune
Sesiunea I
Sesiunea II
Sesiunea III
Sesiunea IV

Durata
200 min
180 min
150 min
240 min

Opțiunea 1: 2 zile, 2 sesiuni pe zi, pauză de prânz între (Ziua 1- 3 ore + 2:30 ore; Ziua 2 – 3 ore
+ 4 ore)
Opțiunea 2: 4 sesiuni în 4 zile diferite
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SESIUNEA 1
Obiectivul: prezentarea programului, participanții vor face cunoștință între ei și
vor începe să lucreze la primii pași de elaborare a unui proiect.
Structura sesiunii
Nr. Activitate
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Deschiderea sesiunii:
Pregătirea pentru lucru
Evaluarea stării de spirit a grupului
Prezentați esența și structura unui proiect
Pauză
Identificarea problemei principale
Definirea “problemei”
Discutarea și selectarea problemei principale, care va fi punctul central al
simulării practice
Pauză
Identificarea subproblemelor
Explicarea subproblemelor
Discutarea și identificarea subproblemelor la care se va lucra
Stabilirea rezultatelor dorite
Încheierea sesiunii și tema pentru acasă
Timp total

Durata
(minute)
30 min.

15 min.
10 min.
60 min.

20 min.
40 min.

10 min.
15 min.
200 min.

Materiale necesare:
Foi de hârtie colorată (pentru a evalua starea de spirit) (5x10);
Flip chart
Evidențiatoare - diferite culori
Anexa 1 și 2; format A2 și Anexa 4 în format A1
Foi de hârtie
Pixuri

Activitatea 1: Deschiderea sesiunii și pregătirea pentru lucru
Pregătirea pentru lucru
Obiectivul: Pregătiți grupul pentru faza de lucru și creați o atmosferă de lucru.
Instrucțiunile moderatorului :
Moderatorul începe prin introducerea participanților unul celuilalt. El / ea poate folosi
următorul joc: participanții se împart în perechi și toți se descriu în 5 propoziții.
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Apoi, fiecare participant își prezintă partenerul celorlalți participanți. Moderatorul poate stabili
parametrii principali: "Numele meu este ...", „Eu am....ani "," Îmi place ... în timpul meu liber ". După ce
fiecare participant s-a prezentat, moderatorul se prezintă și el la rândul lui și explică scopul întâlnirii.

Evaluarea stării de spirit a grupului: copiilor li se dă foi de hârtie în cele 5 culori de bază,
fiecare va trebui să aleagă culoarea care corespunde cel mai bine stării lor de spirit. Moderatorul
rezumă starea de spirit a grupului, așteptările sesiunii și explică pe scurt scopul și programul
sesiunii de lucru.
Pregătirea pentru lucru se încheie prin elaborarea regulilor de lucru ale grupului. Moderatorii
justifică necesitatea unor reguli de lucru în grup și încurajează participanții să facă propuneri. În
cazul în care acestea sunt mai pasive, moderatorul poate oferi câteva exemple:
1) Ne ascultăm unul pe altul fără a ne întrerupe
2) Ideile și părerile fiecăruia sunt valoroase
3) Nu folosim limbaj ofensator

Activitatea 2: Prezentați esența și structura unui proiect
Obiectivul: Oferiți o definiție a proiectului, prezentați structura acestuia.
Instrucțiunile moderatorului :
Oferiți o definiție a proiectului:
angajamentul de a realiza ceva, de a plănui. Copiilor li se explică că deși avem multe idei și vise
pentru viitor avem nevoie de un plan pentru a le îndeplini. (a se vedea anexa 1)
un plan sau grafic, proiectat pentru construcția, crearea de ceva. Oferiți un exemplu de
proiectare arhitecturală pentru a ilustra nevoia de planificare / dezvoltare a proiectului. (a se
vedea anexa 2)
Ceea ce caracterizează un proiect este că este implementat pe o anumită perioadă de timp (are
un început și un sfârșit) și este original prin natura sa (unic).
După ce a definit "proiectul", moderatorul se îndreaptă spre ilustrarea pașilor de dezvoltare a
proiectului urmând Anexa 3 - Diagrama moderatorului: Identificarea pașilor pentru structurarea
unui proiect. Ideea nu este de a prezinta copiilor o diagramă completă, dar urmând structura
moderatorul să le ilustreze pașii într-un mod ușor de înțeles. Ca urmare a acestei ilustrării, se va
genera ideea unui anumit proiect împreună cu pașii pentru dezvoltarea acestuia.

Activitatea 3: Identificarea problemei principale –
Răspuns la întrebarea „Ce vrem să schimbăm?”
Obiectivul: Oferiți o definiție a problemei, identificați o problemă principală pentru a dezvolta o
propunere de proiect bazată pe aceasta.
Instrucțiunile moderatorului:
Oferiți o definiție a problemei: Dicționarul limbii (bulgare)
8
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1. O problemă complexă care necesită rezolvare, explorare, studiu. O problemă ecologică.
2. Folosiți pluralul: probleme, greutăți, dificultăți. Probleme de familie.
Moderatorul explică faptul că, în acest caz se face referire la prima definiție și că pe parcursul
următoarelor sesiuni se vor concentra pe identificarea unei probleme și pe explorarea și
identificarea unor subprobleme.
Identificarea problemei principale:
Moderatorul explică participanților că, pentru a învăța cum să își elaboreze propriile proiecte, până la
sfârșitul întâlnirilor ei vor încerca să găsească o soluție la o problemă importantă pentru ei.
Moderatorul împarte copiii în trei grupuri. Idea este ca fiecare grup, prin utilizarea metodei de
brainstorming, să identifice probleme interesante, semnificative pentru copii, bazate pe subiectele
prezentate în prealabil (de exemplu, relațiile și interacțiunea dintre colegi, băieți și fete, dintre copii și
părinți, profesori, reguli, artă și timp liber, sport, ecologie ...). În cazul în care temele nu sunt
interesante pentru copii sau au propriile lor idei, moderatorul îi va lăsa să decidă.

Fiecare grup are 10 minute să definească problemele bazate pe tema stabilită în prealabil și apoi să
le prezinte celorlalți participanți, justificând pe scurt alegerea lor. Moderatorul trebuie să rezume
propunerile și să implice copiii într-o discuție activă pentru a selecta problema principală (votul
este o opțiune), care va sta în centrul proiectului.
În acest moment, la prezentarea următorilor pași pentru dezvoltarea proiectului, moderatorul
scrie răspunsul folosind ca model Diagrama 1 - Problema principală. Pentru a scrie răspunsurile,
moderatorul va folosi un poster cu un corp uman imprimat pe el (Anexa 4). Posterul va fi tăiat în 5
fâșii/părți, care vor corespunde nivelurilor diagramei: problema principală, subprobleme,
rezultatele așteptate, resurse, activități. Fiecare fâșie poate fi împărțită/tăiată în funcție de numărul
de idei date. Scopul este, prin punerea în comun a părților separate ale afișului, să sugereze ideea
că părțile separate ale unui proiect se completează reciproc, la fel ca părțile corpului.

Activitatea 4: Identificarea subproblemelor –
Răspuns la întrebarea „De ce este cazul?”
Obiectivul: Oferiți o definiție a unei subprobleme, identificați subproblemele.
Instrucțiunile moderatorului:
Următorul pas al dezvoltării proiectului este definirea unei subprobleme. Moderatorul explică faptul că,
în general, există mai multe cauze ale unei probleme, care se datorează mai multor circumstanțe.
Identificarea individuală, analizarea și rezolvarea fiecărui motiv poate duce la rezolvarea problemei
generale (exemple sunt date). Acesta este motivul pentru care următorul lucru care trebuie făcut este
să încercăm să identificăm subproblemele, a căror combinare și interacțiune au ca rezultat problema
noastră principală. Elevilor le sunt oferite foi de hârtie și stilouri având 10 minute să se gândească și să
scrie cât mai multe subprobleme posibil. După ce timpul a expirat, moderatorul strânge răspunsurile și
le scrie pe flipchart, unul după altul, astfel încât acestea să fie ușor de văzut; aceasta este urmată de o
discuție.
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Acele probleme identificate ca fiind obișnuite, sunt definite în mod corespunzător cu ajutorul
moderatorului și sunt înscrise pe un poster, pregătit în Activitatea 3.

Activitatea 5: Definiți rezultatele dorite –
răspundeți la întrebarea „Cum vrem să fie?”
Obiectivul: definirea rezultatelor dorite care urmează să fie îndeplinite ca urmare a rezolvării
problemei.
Instrucțiunile moderatorului:
Rezultatele dorite sunt definite ca o versiune pozitivă a problemei identificate și a subproblemelor
respective (a se vedea Diagrama Moderatorilor). Răspunsurile sunt scrise pe un poster așa cum
este descris mai sus.

Activitatea 6: Încheierea sesiunii
Obiectivul: Sintetizarea celor discutate în timpul sesiunii.
Instrucțiunile moderatorului:
Sesiunea se încheie cu o sinteză a moderatorului. Moderatorul face o altă evaluare a stării de spirit
a grupului jucând jocul cu hârtiile/cartonașele colorate din Activitatea 1.
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SESIUNEA 2
Obiectivul:
Ilustrarea ideilor copiilor despre probleme și rezultate, construind încredere în
cadrul grupului printre copii, între ei și profesori, între ei și părinții, folosind arta
aplicată.
Structura sesiunii
Nr. Activitate
1.
2.

3.

Jocul Ghici cine
Elaborarea de colaje (1)
Pauză
Elaborarea de colaje (2)
Pauză
Prezentare și discuție
Timp total

Durata
(minute)
20 min.
50 min.
10 min.
50 min.
10 min.
40 min.
180 min.

Materiale necesare:

Foi de hârtie
Pixuri
Hârtie groasă de desen
Foarfece
Lipici
Scoci
Reviste și ziare vechi
Post-it-uri, hârtie lucioasă
Creioane colorate și carioci

Activitatea 1: Joc: Ghici cine
Obiectivul: Acum, când participanții se cunosc după ce au fost prezentați unul altuia în timpul
sesiunii anterioare, sporește dinamica grupului și spiritul de echipă al grupului. Acest lucru va fi
important și pentru următoarea activitate în care copiii vor lucra în grupuri mici, fără să se bazeze
deloc pe moderator.
Instrucțiunile moderatorului
Împărțiți copiii în grupuri de câte trei și așezați-i departe de celelalte grupuri, astfel încât să nu
poată auzi discuțiile celorlalte grupuri. Cereți fiecărui grup să selecteze un membru care va scrie și
va avea sarcina de a face două seturi de cartonașe. Un set de cartonașe va avea numele celor trei
participanți - un singur nume pe fiecare cartonaș.
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Pe celelalte cartonașe „scriitorul” va trebui să scrie trei propoziții descriind fiecare participant.
Toți cei trei membri ai grupului ajută la scrierea propozițiilor (adică fiecare participant se descrie
pe sine cât și pe ceilalți doi). Spuneți participanților să nu folosească fapte evidente: înălțime,
culoare păr sau îmbrăcăminte). Provocarea este de a prezenta ceva interesant, ceva ce nimeni nu
știe despre ei. Imediat ce sunt gata, grupurile lasă cele două seturi de cartonașe pe masă și
schimbă locurile cu un alt grup, în sensul acelor de ceasornic. Scopul este să încerce să asocieze
corect numele membrilor celorlalte grupuri cu descrierile.

Activitatea 2: Elaborarea de colaje
Obiectivul: Obiective: Stimularea imaginației și a interesului copiilor, oferindu-le astfel
posibilitatea de a consolida ceea ce au învățat până acum printr-o abordare interactivă.
Instrucțiunile moderatorului
Sesiunea este dedicată realizării unui colaj pentru a ilustra una dintre subproblemele identificate și
rezultatul dorit. Copiii s-au împărțit în trei grupuri și au lucrat timp de 1,5 ore. Fiecare grup
creează două colaje: unul ilustrează o subproblemă și altul - ilustrează rezultatul dorit odată ce
problema va fi rezolvată. Scopul este de a face o comparație între situația inițială și cea finală.
Colajele trebuie făcute de grupurile create mai devreme, care cuprind aceiași membrii, promovând
astfel munca în echipă și îmbunătățirea relațiilor.

Activitatea 3: Prezentare și discuție
După ce grupurile își termină colajele și își prezintă ideea celorlalți participanți (10 min. pe grup).
Sesiunea se încheie cu o discuție comună. Colajele rămân afișate în hol/cameră.
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SESIUNEA 3
Structura sesiunii
Nr. Activitate
1.
2.
3.

Introducere în sesiune și explicarea regulilor exercițiului
Exercițiul: „Construirea unui pod”
Pauză
Discuții și concluzii rezultate din exercițiu
Timp total

Durata
(minute)
10 min
90 min
10 min.
40 min
150 min.

Materiale necesare (toate materialele sunt necesare în cantitate dublă, deoarece vor exista
două grupuri separate)
riglă
foarfece
scoci
lipici
câteva coli de hârtie
câteva tipuri diferite de cartonașe groase (diferite culori, grosimi, dimensiuni)
un ziar vechi
creioane colorate și carioci
2-3 nasturi sau alte elemente rotunde
un pix
o bucată mică de material colorat

Activitatea 1: Introducerea și prezentarea regulilor
Construirea unui pod
Obiectivul: Scopul exercițiului este de a provoca copiii să lucreze în echipă și să descopere noi
aspecte ale modului în care interacționează cu ceilalți.
Regulile: Cele două echipe lucrează separat, dar au o sarcină comună: să construiască un pod
împreună, fiecare grup construind jumătate din el. Scopul este ca, după finalizarea lucrărilor cele
două jumătăți puse împreună să formeze un pod care să suporte greutatea unui pix.
Fiecare grup trebuie să numească un reprezentant. Cei doi reprezentanți vor fi singurii care vor avea
permisiunea de a comunica între ei pe cursul activității: vor avea dreptul să se întâlnească de 3 ori timp
de 3 minute (dacă considerați că este nevoie de mai mult timp, puteți prelungi timpul permis, este
important ca participanții – copii – să se simtă confortabil însă este bine să ne rezumăm la o durată de
timp rezonabilă).
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În timpul acestor întâlniri scurte, copii vor trebui să facă schimb de informații cu privire la planul
pe care l-au ales să îl respecte și să îl implementeze; ei vor acționa ca o legătură între cele două
echipe. Explicați copiilor că îndeplinirea cu succes a sarcinii depinde de comunicarea dintre echipe
și reprezentanții acestora, pe de o parte, și între cei doi reprezentanți, pe de altă parte.

Activitatea 2: Efectuarea exercițiului
Instrucțiunile moderatorului: Finalizarea exercițiului necesită 90 de minute. Împărțim copiii în
două echipe care vor lucra separat în timpul exercițiului. Vor fi necesare două camere pentru
realizarea exercițiului (acestea nu trebuie să fie mari atâta timp cât copiii pot lucra separat, o a
treia, neutră, va fi necesară pentru întâlnirile reprezentanților (aceasta poate fi chiar coridorul),
pot fi folosite materiale adiționale, cu excepția celor listate, atâta timp cât ele sunt distribuite în
mod egal între grupuri.
Înainte să înceapă să lucreze, spuneți-le copiilor că nu există o abordare corectă sau greșită în
ceea ce privește desfășurarea exercițiului și că nu vor fi evaluați.
Moderatorii observă copiii care lucrează, fără a interfera cu ideile concrete și, mai presus de
toate, fără a mijloci între cele două grupuri.
Când timpul se termină, cele două grupuri se întâlnesc într-una dintre camere și trebuie să pună
cele două bucăți ale podului împreună și să verifice dacă îndeplinesc criteriul stabilit, și anume să
suporte greutatea unui pix.
Dacă cele două jumătăți sunt destul de diferite, moderatorul poate ajuta, astfel încât sarcina să poată
fi terminată.

Activitatea 3: Discuții și concluziile exercițiului
Obiectivul: După ce cele două jumătăți sunt puse împreună într-un fel, va urma un feedback, și o
discuție (aproximativ 40 de minute).
Moderatorul cere copiilor să-și prezinte munca: ce și cum au făcut și de ce au ales abordarea
respectivă. Moderatorul pune întrebări și despre modul în care coordonarea muncii lor cu cea a
celuilalt grup le-a schimbat ideile și acțiunile.
La final, moderatorul face o sinteză subliniind faptul că există multe modalități de a finaliza o
sarcină. Ceea ce este important, în afară de planificarea muncii, este să comunicăm între noi atunci
când lucrăm împreună pentru că, atunci când o facem, obținem rezultate mai bune.
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SESIUNEA 4
Obiectivul:
Înștiințarea participanților de opțiunile disponibile, în ceea ce privește resursele,
pentru a-și concretiza ideile și elaborarea activităților specifice legate de expunerea
proiectului. Redactarea programului activităților.

Structura sesiunii
Nr

Activitate

1.
2.

Joc
Identificarea resurselor
Pauză
Stabilirea activitățile specifice
Pauză
Elaborarea unui grafic pentru finalizarea activităților

Durata
(minute)
15 min.
60 min.
15 min.
60 min.
10 min.
30 min.

Prezentarea formularului de cerere de proiect
Rezumat, feedback privind instruirea
Total

20 min.
30 min.
240 min.

3.
4.
5.
6.

Materiale necesare:
flipchart
evidențiatoare
o portocală
flipchart
evidențiatoare – culori diferite
foi de hârtie
pixuri
paginile tipărite din formularul de cerere (punctele 2 și 3, punctele 4 și 8, punctele 6 și 7,
precum și trei exemplare ale punctului 9)
Anexa 5, printată în format A2

Activitatea 1: Joc: Transmite portocala
Obiectivul: Jocul este folosit pentru a destinde atmosfera la începutul sesiunii.
Instrucțiunile moderatorului: Copiii, profesorii și părinții s-au împărțit în două echipe, fiecare
cuprinzând un număr egal de participanți. Se aliniază în diferite părți ale camerei. Primul jucător din
fiecare rând plasează o portocală sub bărbie.
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La semnalul moderatorului, primul jucător transmite portocala la al doilea, al doilea la al treilea și așa
mai departe. Jucătorilor nu li se permite să-și folosească mâinile fiind necesar să treacă portocala de la
unul la celălalt folosind doar bărbia și gâtul, fără a le scăpa jos. Dacă una dintre echipe își scăpă
portocala, trebuie să reînceapă cu prima persoană din linie.

Activitatea 2: Identificarea resurselor – Răspuns la întrebarea „Ce
anume trebuie să facem și cine să ne ajute?”
Obiectivul: Definiți resursa. Arătați copiilor ce resurse au la dispoziția lor și cum pot să le
utilizeze în scopul unui proiect.
Instrucțiunile moderatorului: Oferiți o definiție a resursei: Dicționarul Oxford
1) Un stoc sau furnizarea de materiale, bani, personal și alte bunuri care pot fi utilizate de o
persoană sau de o organizație pentru a funcționa eficient.
2) O acțiune sau o strategie care poate fi adoptată în condiții nefavorabile.
Resursele sunt mijloace pentru atingerea rezultatelor dorite. Acestea pot fi materiale (bani,
materiale) și imateriale (cunoștințe, timp, muncă în echipă, comunicare, ajutor din partea adulților
etc.). Cel mai adesea, pentru a obține un rezultat, avem nevoie de mai multe tipuri de resurse.
Folosind colajele realizate anterior, se va organiza o discuție generală cu privire la posibilele
resurse necesare pentru a obține rezultatele dorite. Mediatorul trebuie să descrie resursele ca
fiind legătura care lipsește între problema inițială și rezultatul așteptat/dorit.
Toate resursele identificate sunt sintetizate și scrise pe afiș.

Activitatea 3: Determinarea activităților specifice – răspuns la
întrebarea „Cum facem aceasta?”
Obiectivul: Dezvoltarea abilităților care să permită participanților să definească sarcini concrete
în vederea rezolvării unei probleme specifice.
Instrucțiunile moderatorului: În această etapă a formării, copiii trebuie să identifice pașii
specifici pentru realizarea obiectivelor proiectului (realizate cu resursele disponibile). Copiii se vor
împărți din nou în grupuri, fiecărui grup atribuindu-se un rezultat așteptat. Ei trebuie să descrie
activitățile necesare pentru a le realiza.
Activitățile sunt afișate pe poster, în urma unei discuții comune. Când posterul este finalizat,
copiilor li se afișează imaginea completă.
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Activitatea 4: Elaborarea unui grafic pentru completarea activităților
Obiectivul: Stabiliți un interval de timp pentru finalizarea activităților planificate.
Instrucțiunile moderatorului: După ce se stabilesc activitățile individuale, participanții se
îndreaptă spre elaborarea unui grafic pentru finalizarea acestora. Anexa 5 va fi tipărită pe un
poster mare unde vor fi scrise activitățile – pe parcursul unei discuții purtate cu întregul grup.
Profesorii și părinții participă activ la aceasta.

Activitatea 5: Prezentarea formularului de cerere de proiect
Obiectivul: Explicați copiilor ce trebuie făcut și prezentați formularul de cerere pe care trebuie
să îl completeze. Ei trebuie să se pregătească pentru desfășurarea muncii în grupuri mici fără
asistența moderatorului, precum și pentru munca comună în completarea formularului.
Instrucțiunile moderatorului: Copiilor li se explică faptul că, pentru a-și finaliza lucrările în
elaborarea proiectului, trebuie să-și prezinte ideile în scris. În acest scop, vor primi întrebări cu
privire la subiectele pe care le-au discutat și la care trebuie să răspundă (aproximativ o jumătate
de pagină pentru fiecare răspuns). De asemenea, li se aduce la cunoștință că această sarcină va fi
îndeplinită de toți cei care lucrează împreună pe parcursul a două întâlniri suplimentare. Înainte de
aceasta, însă, grupul se va împărți în trei echipe, fiecare echipă va lucra pe diferite sarcini, și anume,
să se gândească și să lucreze la 2 puncte din formular:
Grupul A trebuie să ia în considerare modul de descriere a ideii principale a proiectului
și să-și justifice alegerea (punctul 2), precum și să descrie obiectivele proiectului (punctul 3).
Grupul B trebuie să lucreze la descrierea activităților (punctul 4) și la graficul de punere
în aplicare (punctul 8).
Grupul C trebuie să descrie rezultatele așteptate (punctul 6) și resursele necesare
(punctul 7).
Moderatorul permite copiilor să aleagă grupul din care doresc să facă parte însă poate face
schimbări după cum consideră.
Toate grupurile trebuie să lucreze la punctul 9: redactarea unei liste de participanți. Copiii vor
trebui să prezinte colegilor lor ideea de proiect și principalele activități planificate oferind tuturor
posibilitatea de a se implica în unele etape de implementare a proiectului. Fiecare grup pregătește
o listă (lista tipărită de la punctul 9) în care notează numele și clasa copilului, precum și activitatea
în care doresc să se implice.
Moderatorul oferă grupurilor materialele cu paginile tipărite din formular, de care vor avea nevoie
pentru munca în echipă.

Ce materiale vor avea nevoie copiii în timpul muncii lor individuale: posterul
completat, posterul redactat la calculator și distribuit între participanți?
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Activitatea 6: Sinteză și feedback
Obiectivul: Sintetizarea discuțiilor. Identificarea obiectivului principal al proiectelor pe care copii
vor trebui să îl dezvolte.
Instrucțiunile moderatorului: Sesiunea se încheie cu un rezumat al moderatorului. El trebuie
să revizuiască principalii pași ai graficului, folosind posterul, realizat împreună cu copiii, precum și
Anexa 2 ca să acopere exemplele identificate în timpul exercițiului de construcție a podurilor,
realizarea colajelor și a altor jocuri jucate.
Moderatorul prezintă partea din spate a Anexei 4 copiilor, cu corpul uman, pe care nu l-au văzut
până acum. Moderatorul va da hârtie autocolantă și carioci tuturor copiilor. Fiecare copil, în mod
individual sau împreună, trebuie să scrie, după o discuție, trei lucruri diferite pe post-it-uri
separate, pe care trebuie să le lipsească pe posterul cu corpul uman. În primul rând, trebuie să
scrie lucrurile noi pe care le-au învățat pe parcursul instruirii și să lipească ideile scrise acolo unde
este capul corpului pe poster. Apoi trebuie să descrie tot ceea ce simt și să le plaseze acolo unde
este inima. În al treilea rând, pe post-it-urile care vor fi lipite acolo unde sunt mâinile, trebuie să
scrie lucrurile noi pe care ar dori să le facă de acum înainte. Când toți sunt gata, toate ideile sunt
citite și sintetizate. Moderatorul face un rezumat concluziv: când vrem să ne atingem obiectivele,
trebuie să planificăm acțiunile noastre bine, astfel încât să se potrivească bine așa cum se potrivesc
și părțile corpului uman.
Am exclus părinții și profesorii din grupul de formare pentru dezvoltarea proiectelor pentru copii.
Puteți avea în vedere o nouă activitate în legătură cu acest program.
Ca activitate finală, efectuați o selecție a copiilor din grup, cei care sunt dispuși și suficient de
curajoși pentru a facilita astfel de grupuri cu alți copii. Trebuie să alegem o formă de feedback,
astfel încât copiii să își declare disponibilitatea de a face acest lucru și un format interactiv pentru a
le permite să-și demonstreze noile competențe pentru dezvoltarea și facilitarea unui proiect.
Acești copii sunt informați cu privire la posibilitatea de a fi asistați de moderator în calitate de comoderator și de a primi materiale.
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Anexe
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Anexa nr. 1
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Anexa nr. 2
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Anexa nr. 3
Diagrama moderatorului:
Definirea etapelor care trebuie întreprinse pentru structurarea unui
proiect 3A)

Problema principală

Subproblemă

Subproblemă

Rezultate
dorite

Rezultate
dorite

Resurse

Resurse

Activități
specifice
a), b)

Resurse

Activități
specifice
c)

Subproblemă

Subproblemă

Rezultate
dorite

Resurse

Resurse

Activități
specifice
d), e)

Rezultate
dorite

Resurse

Resurse

Resurse

Activități
specifice
f), g), h)
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3B)
Câteva evenimente
culturale

Problema
principală

în Kyustendil
Interesul limitat al
vizitatorilor
Subproblema
1

Interes
crescut
Resursa 1

Campanii de
promovare

Resursa 2

Școli de artă
implicate

Rezultat

Nivel scăzut de
finanțare

Nivel mai ridicat
de finanțare

așteptat 1
Resursa 3

Diseminarea
informațiilor

2

Subproblema
3

Rezultat

Crearea spațiilor

Rezultat

așteptat 2

adecvate (1 și 2)

așteptat 3

Resursa 1

Nu este nimic de
făcut în cadrul
proiectului

Nr. insuficient
de locații
potrivite

Subproblema

Lucrări de
renovare
ale 1și 2

Resursa 2

Dotați sălile
din 1 cu
multimedia

Resursa 3

Decorarea
pentru
2

în școli
Media locală

Activitatea 1.1

Realizați
materialele
pentru cei mai
tineri

Activitatea 2.1

Activitatea 3.1

...
Prezentare
pentru cei
vârstnici

Postere

Decorarea
spațiilor

Activitatea 1.2

Activitatea 2.2

Activitatea 3.2

Elaborarea de
cataloage

Screening-ul
unui film cu
tematică

Activitatea 2.3

Activitatea 3.3

Flyere

Activitatea 1.3
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Afișarea
lucrărilor
artistice ale
elevilor școlii de
artă
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Activitatea 1.1
Activitatea 1.1
...

Activitatea 1.2

...

Activitatea 1.3

...

Activitatea 2.1
Activitatea 2.1

.
.
.

Activitatea 3.1
Activitatea 3.1

...

.
.
.

Activitatea 2.2

Activitatea 3.2

...

.
.
.

Activitatea 2.3

Activitatea 3.3

Anexa nr. 4
Partea A
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Anexa nr. 4
Partea B
Problema principală

Subprobleme

Rezultate așteptate

Resurse

Activități specifice
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Anexa nr. 5
Luna

Data (de la–până la)

Activitatea
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Proiectul „Empowering the child‘s strengths for violence prevention“

