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Capitolul 1: Introducere
1.1 Sumarul proiectului
Proiectul ChangeShaping Schools (CSS-EU) aspiră să extindă un model educațional aprofundat,
bazat pe dovezi, care a rezultat dintr-un studiu empiric ce a implicat profesori, elevi și cercetători
din mai multe școli din Europa. În mod specific, ChangeShaping Schools dorește să devină
proiectul pionier pentru diseminarea „Educației pentru inovare socială” (EIS) în Europa ca un model
educațional incluziv cuprinzător pentru împuternicirea și pregătirea elevilor pentru viitor.
În câteva cuvinte, EIS este locul în care tinerii conduc proiecte, construite printr-un proces de cocreare împreună cu adulți din școală și din comunitate, pentru a aborda problemele sociale și de
mediu ce sunt importante pentru ei. Acest proces experiențial oferă tinerilor motivația,
mentalitatea și competențele ncesare pentru a face societatea mai echitabilă, acum și în viitor.
Aspectul inovator și incluziv al EIS a fost motivul pentru care proiectul NEMESIS a câștigat
contractul de finanțare din programul H2020 al CE în urmă cu trei ani și a permis cercetătorilor și
experților să colaboreze și să pună în aplicare baza științifică a modelului educațional specific.
Acum, având o bază științifică și empirică solidă, ne propunem prin acest proiect să extindem EIS
în Europa, să-l transferăm în diferite țări ale UE și să împuternicim mai multe școli să realizeze
schimbările atât de necesare în educație, cât și în societate.
În ceea ce privește modelul educațional sugerat și efectul său puternic în „îmbunătățirea
dobândirii competențelor sociale și civice, promovarea cunoașterii, înțelegerii și deținerii valorilor și
drepturilor fundamentale”, trebuie subliniat că:
„EIS introduce un proces de învățare colectiv și colaborativ pentru împuternicirea și activarea
socio-politică a elevilor pentru a conduce la schimbarea socială pozitivă. Prin acest proces, elevii
dezvoltă un set de competențe sociale și civice care le permit: i) să identifice oportunități pentru
crearea de valoare socială, ii) să formeze colaborări și să construiască relații sociale și iii) să
întreprindă acțiuni inovatoare pentru societăți mai democratice și durabile.”
Această definiție și, cel mai important, dovezile adunate în timpul evaluării proiectului NEMESIS
(proiectul predecesor în care EIS a fost introdusă prima dată) de la peste 1000 de elevi care au
participat la un studiu empiric, indică efectele pozitive ale EIS în dezvoltarea competențelor sociale
și civice. Ca atare, prin extinderea modelului EIS, căutăm să contribuim în continuare la reforma
politicii educaționale, evidențiind puterea sa de împuternicire și transformare care îmbunătățește
capacitățile individuale și colective ale oamenilor, construiește noi relații incluzive și produce
rezultate colective și valoare socială.
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1.2 Pentru cine este acest ghid: obiective și utilizare
Acest ghid își propune să fie un instrument util atât pentru partenerii CSS-EU, cât și pentru
profesorii și școlile interesate să aplice modelul EIS în contextele lor și să includă Educația
pentru inovare socială în programele lor de învățământ.
Acest ghid oferă informații utile pentru organizarea și facilitarea laboratoarelor de cocreare. Obiectivele principale sunt:
✔ Pentru a ajuta profesorii și formatorii să aplice metodologii de co-creare și să încurajeze
învățarea colaborativă pentru inovarea socială.
✔ Să ofere îndrumări practice despre organizarea și facilitarea laboratoarelor de co-creare.
✔ Creșterea înțelegerii de către educatori cu privire la oportunitățile de co-creare și
promovarea interacțiunilor cu alte părți interesate, cum ar fi părinții, inovatorii sociali,
educatorii, autoritățile locale etc.) în promovarea învățării.

1.3 Bazele teoretice pentru co-creare
Conceptul de co-creare se bazează pe diferite pedagogii și metode educaționale, care
funcționează ca bază teoretică pentru abordarea co-creării. În contextul EIS, conceptul de
co-creare se bazează pe învățarea colaborativă, învățarea bazată pe proiecte și gândirea
proiectată.

Invățarea Colaborativă
Învățarea colaborativă este metoda de a crea cunoștințe prin interacțiunea dintre cursanți
prin împărtășirea experiențelor și ideilor. În mediul de învățare colaborativă, cursanții se
angajează într-o sarcină comună și depind unul de celălalt, dezvoltând în același timp
simțul colaborării și al responsabilității. Activitățile de învățare prin colaborare includ
proiecte de grup, echipe de studiu, rezolvarea comună asupra problemelor etc.
În contextul proiectelor CSS-EU și în special în laboratoarele de co-creare, elevii împreună
cu profesorii, părinții și părțile interesate externe vor colabora pentru co-proiectarea și coproducția proiectelor lor de inovare socială.

Învățarea prin proiecte
Învățarea bazată pe proiecte este metoda de îndrumare a cursanților pentru a dobândi
abilități și competențe prin implicarea activă în proiecte provocatoare din viața reală
pentru o învățare autentică. Prin acest proces, elevii sunt capabili să investigheze, să
analizeze și să colaboreze pentru îndeplinirea diferitelor sarcini care vor duce la
dezvoltarea unui proiect. Este o abordare centrată pe elevi și motivată intrinsec, în timp ce
colaborarea și reflecția sunt aspecte esențiale ale modelului.
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În laboratoarele de co-creare ale proiectului CSS-EU, elevii vor identifica și vor conduce
proiecte de inovare socială, împreună cu profesori, părinți și părțile interesate din
comunitate. Prin urmare, participanții vor putea crea împreună soluții pentru provocările de
sustenabilitate din viața reală.

Design Thinking
Design Thinking este o abordare de rezolvare a problemelor, originată inițial din sectorul de
afaceri, ca metodă de creștere a competitivității pe piață. Cu toate acestea, metoda a fost
transferată și în educație ca o abordare care combină o perspectivă centrată pe om cu
cercetarea logică și analitică cu scopul de a crea soluții inovatoare. Este un proces
colaborativ care include un set de proceduri cognitive, strategice și practice pentru a
proiecta și dezvolta un proiect inovator.
În laboratoarele de co-creare CSS-EU, un proces orientativ ce utilizează Design Thinking
poate avea următoarele etape: i) empatizare, ii) definire, iii) idee, iv) prototip și v) testare.
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Capitolul 2 – Laboratorul de co-creare
2.1 Ce este un laborator de co-creare
Laboratorul de co-creare este vehiculul de bază pentru introducerea educației pentru
inovare socială în școli. În special, este un mediu de învățare deschis în care sunt diferiți
părți interesate precum profesorii, elevii, părinții, inovatorii sociali, actorii comunitari sau
orice alt membru al comunității locale ce colaborează cu scopul unui obiectiv comun: să cocreeze noi cunoștințe, să înțeleagă conceptul de inovare socială și să dezvolte competențe
relevante prin participarea la proiectarea și implementarea proiectelor de inovare socială.
Mai precis, în timpul laboratoarelor de co-creare CSS-EU, participanții vor:
Co-crea proiecte de inovare socială prin rezolvarea colectivă a problemelor.
Proiecta și implementa proiecte de inovare socială care oferă soluții durabile la
provocările locale.
Analiza cauzele fundamentale ale problemelor sociale și provocărilor de durabilitate,
adoptând o perspectivă multi-stakeholder.
Fi implicați în activități de co-creare prin colaborare între generații.
Utiliza procesul de design thinking pentru a găsi soluții inovatoare
Împărtăși din cunoștințe și experiență prin intermediul comunităților colaborative online
și offline de colegi.
În acest sens, rezultatele așteptate pentru elevii care participă la laboratoarele de co-creare
sunt următoarele:
Dezvoltă o înțelegere clară a conceptului de inovare socială.
Vor fi conștienți de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și impactul preconizat al acestora
Se vor simți apreciați și auziți
Vor fi motivați să se implice în activități de schimbare socială.
Au un sentiment crescut de autonomie, încredere, împuternicire personală și colectivă
Își vor dezvolta competențe precum creativitatea, rezolvarea problemelor, empatia,
schimbarea etc. prin interacțiunea lor cu colegii și adulții și prin concentrarea generală
asupra acțiunii sociale a modelului EIS.
Vor avea un sentiment crescut de apartenență, de proprietate și de implicare.

5

2.2 Actorii principali ai laboratorului de co-creare
Laboratoarele de co-creare reunesc diverse părți interesate, cum ar fi profesori, elevii,
părinți, inovatori sociali și părți interesate ale comunității locale (adică întreprinderi și
autorități locale, agenții publice etc.) pentru a încuraja o perspectivă și un proces multiparticipativ. Toți participă în mod egal la activitățile de co-creare. Cu toate acestea, rolul
profesorului este crucial, deoarece aceștia pot acționa ca facilitatori ai laboratoarelor de
co-creare și, eventual, unor părți interesate externe, cum ar fi inovatorii sociali, care pot
acționa ca mentori și declanșatori pentru elevi..
Facilitatorii laboratorului de co-creare
Facilitatorul este cel care organizează, coordonează și livrează laboratorul de co-creare, iar
rolul lor este esențial pentru implementarea cu succes a laboratorului. Cu toate acestea,
rolul facilitatorului nu este de a controla sau de a conduce, ci mai degrabă de a facilita
interacțiunile și dialogul dintre participanți, ajutându-i în același timp spre atingerea
obiectivelor laboratorului de co-creare.
În acest context, facilitatorul trebuie să promoveze dinamica de grup și să încurajeze
reflecția provocatoare, încercând în același timp să păstreze o abordare nepărtinitoare în
timpul schimbului de opinii diferite. În special, facilitatorul lucrează ca moderator, care
păstrează echilibrul între libertatea participanților de a-și exprima opiniile, dar are în vedere
și atingerea obiectivelor de învățare ale laboratorului de co-creare (pentru mai multe detalii
vezi principiile de bază ale co-creării). creație la pagina 8 de mai jos).

Să nu uiți:
“Co-crearea este o atitudine. Poți avea o serie de pași și metodologii,
dar dacă nu ai o atitudine din partea celui care inițiază acțiunea,
co-crearea reală este greu de realizat.
Co-crearea necesită o atitudine de învățare și ascultare din partea
oamenilor cu care lucrați. Dacă nu aveți atitudinea potrivită,
metodologiile vor eșua. Pentru a avansa procesul de co-creare este
mai mult despre schimbarea atitudinii decât despre o cutie de
instrumente.”
Pulford, L., Nordstokka K., Friesen C., Sigaloff C., Moerbeek K., Loon L., (2011) Cocreation Guide. Realising Social Innovation together. Published by Social Innovation
eXchange (SIX), Knowledgeland and Dialogue Café.

6

Elevii
Elevii sunt cel mai important grup țintă al laboratorului de co-creare, deoarece
obiectivul principal este de a-i ajuta să-și cultive „competențe de schimbare” și
mentalitatea de inovare socială prin procesul de co-creare a laboratorului. În ceea ce
privește logistica, numărul elevilor în laboratorul de co-creare poate varia, în funcție de
nevoile, capacitățile și resursele speciale ale fiecărui context. Cu toate acestea, în
general, se recomandă ca numărul total de participanți la o întâlnire de co-creare fizică
să nu depășească 20 de persoane, inclusiv elevii. Pentru mai mulți participanți, este
necesară prezența unui facilitator suplimentar. De asemenea, se recomandă implicarea
elevilor de vârste diferite, deoarece experiența anterioară EIS arată că copiii de diferite
vârste pot coopera cu succes. În cele din urmă, EIS este un model incluziv, ceea ce
înseamnă că pot participa persoane din medii diverse, deci nu există spațiu pentru
excluderi din mediul social sau de altă natură.
Principala filozofie a laboratorului de co-creare este schimbarea ierarhiei tradiționale și
a relației profesor-elev, permițând elevilor să devină creatori activi ai căilor lor de
învățare către inovarea socială. Într-un laborator de co-creare bine realizat, elevii sunt
implicați activ în activități, participând în mod egal la dezvoltarea rezultatelor care vor
fi coproduse. Când lucrează la activități, se recomandă selevilor să lucreze în grupuri
mici de 2-3 persoane, deoarece va fi mai eficient să colaboreze la co-proiectarea
proiectelor lor de inovare socială. Elevii ar trebui să coopereze cu adulții (profesori,
părinți, părți interesate) pentru a le oferi mentorat și îndrumare. În contextul metodei de
învățare-serviciu, prin interacțiunea cu actorii comunității locale sau cu inovatori sociali,
elevii vor putea dobândi o înțelegere mai profundă și un sentiment de empatie cu
privire la subiectele pe care le lucrează. În general, principala aspirație a laboratoarelor
de co-creare este de a împuternici, angaja și motiva elevii într-un proces de învățare de
jos în sus, autodirigit. Scopul nu este doar de a permite elevilor să comunice și să-și
împărtășească ideile și opiniile, ci și de a le împuternici elevii să influențeze schimbarea
prin proiectele lor de inovare socială, dezvoltând un sentiment de „implicare”.
Elevii sunt plasați în centrul activităților de co-creare și conduc procesul de co-creare.
Elevii investighează soluții pentru problemele sociale și subiectele pe care le identifică
ei înșiși. Aceștia sunt implicați în activități de cercetare și sunt implicați cu tema și
provocarea de a oferi soluții practice. Prin interacțiunea cu celelalte părți interesate,
aceștia își dezvoltă propria abordare și își pun ideile în practică. Pe lângă dezvoltarea
competențelor lor, elevii sunt angajați în activități de învățare cu un rezultat
semnificativ și de impact, în contextul inovației sociale.
Prin urmare, este importan ca facilitatorul unui laborator de co-creare să creeze un
mediu de învățare auto-dirijat în care elevii sunt împuterniciți să se implice și să își
dezvolte propria călătorie de învățare, să aibă control și responsabilitate, să simtă că
personalitățile lor sunt apreciate de colegii și profesorii lor iar munca lor este
recunoscută.
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Actorii externi
Cu termenul de „actori externe”, ne referim la persoane sau
instituții care sunt implicate activ în societate și în special
în comunitatea locală. În primul rând, acești actori pot fi
inovatori sociali și/sau antreprenori sociali, care conduc
schimbări sociale și durabile prin soluții inovatoare care răspund
nevoilor societății. Inovatorii sociali pot juca rolul de
„starter”, astfel încât să crească interesul participanților pentru
subiectele discutate și investigate. În plus, ei pot funcționa ca
„exemple bune” și „modele de urmat” pentru elevi, aducând
expertiza și experiențele din viața reală în prim plan. Mai precis,
ei își pot împărtăși cunoștințele și experiențele cu elevii, oferind o
imagine de ansamblu asupra modului în care inovațiile sociale
pot fi dezvoltate, implementate și extinse.
În al doilea rând, actorii externe pot fi membri ai comunității
locale, cum ar fi autorități publice, ONG-uri, voluntari, universități
sau oameni de afaceri. Acești oameni îi pot ajuta pe elevi să
înțeleagă nevoile și caracteristicile comunității locale, să le
împărtășească problemele cu care se confruntă și să discute
posibile soluții. Implicarea actorilor comunitari este, de
asemenea, recomandată în contextul experiențelor de învățareserviciu care urmăresc creșterea angajamentului și empatia
elevilor în comunitate și o mai bună înțelegere atât a problemei
pe care o investighează, cât și a părților interesate pe care le
afectează.
În general, rolul actorilor externe este important, deoarece
aceștia pot influența în mod semnificativ elevii, ajutându-i să-și
conceapă proiectele de inovare socială și sprijinindu-i să își
dezvolte planurile de lucru sau prezentarea unui proiect.

Principii de bază ale co-creării care ar
trebui adoptate de către facilitator:
Fii neutru și nepărtinitor. Nu
influențați participanții la laborator
cu opinii personale.
Fii deschis la o diversitate de opinii:
cunoștințele și ideile valoroase pot
veni de la oricine.
Ai încredere în alții în loc să-i
controlezi.
Fii flexibil și adaptabil.
Fiți deschis la idei neașteptate și
abordări noi.
Adoptă o abordare de
responsabilitate comună și un spirit
de echipă.
Inspirați participarea, deschideți-vă
și arătați ce este în ea pentru ei.
Oferiți un mediu deschis și
transparent în care oamenii se simt
bineveniți să contribuie cu ideile lor.

Părinții/Familia
Părinții pot fi un actor cheie în laboratorul de co-creare și
participarea lor este foarte recomandată. Beneficiile acestui
lucru pot avea un impact atât în școală, cât și în mediul familial.
Copiii pot experimenta o relație complet nouă cu părinții lor, ca
parteneri egali în procesul de proiectare a proiectelor de inovare
socială. Mai mult, părinții vor avea ocazia să-și susțină activ
copiii și să se implice în dezvoltarea lor educațională. Experiența
din proiectele anterioare indică faptul că implicarea părinților în
laboratoarele de co-creare crește performanța copiilor și
atitudinile lor pozitive față de școală și în special în educația de
inovare socială.
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Profesorii
În timp ce facilitatorul laboratorului de co-creare va fi de obicei un profesor, se
recomandă, de asemenea, participarea altor profesori. Profesorii din diferite discipline
pot oferi o perspectivă mai largă și o valoare adăugată în procesul de co-creare.

Facilitatori

Elevi

LABORATORUL
DE CO-CREARE

Părinți

Profesori

Actori din
comunitate

Figura 1: Participanții în procesul de co-creare
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Capitolul 3: Cele două etape ale procesului de co-creare
După faza introductivă în care am văzut obiectivele, filosofia și părțile
interesate/participanții laboratorului de co-creare, în acest moment vom analiza
implementarea efectivă a procesului, care este împărțit în două etape principale. Prima
este cea a pregătirii, care se adresează în mod specific facilitatorului, care trebuie să
înțeleagă întregul proces și apoi să treacă la pregătirea laboratorului de co-creare.
Această fază include o serie de pași pe care facilitatorul trebuie să îi îndeplinească
pentru a asigura o implementare adecvată a laboratorului de co-creare.
În al doilea rând, faza de implementare este faza propriu-zisă în care începe co-crearea și
apoi trece prin etapele și se termină cu dezvoltarea și livrarea proiectelor de inovare
socială. În această fază, facilitatorul trebuie să coordoneze și să se asigure că toate
părțile interesate participă în mod egal și că obiectivele de învățare vor fi atinse. Iată
descrierea procesului și apoi cele două etape în detaliu:

Etapa de pregătore
1. Înțelegerea conceptului de inovare
socială și a laboratorului de co-creare

2. Selecția elevilor ce vor fi implicați
3. Implicarea unor actori externi în
realizarea proiectului
4. Pregătirea elementelor logistice

Etapa de implementare
Pasul 1: Ne cunoaștem și descoperim
elementele de bază ale inovării sociale
Pasul 2: ODD-uri și importanța innovării
sociale
Pasul 3: Investigarea unei provocări locale legate de
sustenabilitate și co-dezvoltarea de idei și soluții
Pasul 4: Co-crearea proiectului de inovare socială
Pasul 5: Reflecție și evaluare

3.1 Etapa de pregătire
În faza de pregătire, facilitatorul lucrează singur pentru a înțelege sfera EIS, ce este
Laboratorul de co-creare și pregătește etapa de implementare, unde va avea loc co-crearea
propriu-zisă, prin proiectarea și dezvoltarea proiectelor de sustenabilitate. Etapa de pregătire
include următoarele etape:
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Pasul 1: Înțelegeți ce este un laborator de inovare socială și procesul de co-creare, citind
materialele relevante (Manual EIS și Colecția de activități). Acest lucru vă va oferi
încredere să introduceți elevilor o abordare nouă de predare și să ghidați în mod
corespunzător toți participanții pentru a atinge obiectivele de învățare.
Pasul 2: Selectia elevilor care vor fi implicați. Elevii sunt principalul grup țintă al
laboratorului de co-creare, deoarece ei sunt cei care contează cel mai mult pentru a
dezvolta abilități și competențe și pentru a îmbrățișa inovația socială. Este foarte
recomandat să adoptați o abordare a întregii clase și astfel să includeți toți elevii și nu
doar un grup dintre ei. Cu toate acestea, unii elevi ar putea avea nevoie de sprijin înainte
de primul laborator, așa că, dacă orice etapa de implementare pare dificilă, pot fi incluse
în etapa de pregătire (vezi mai jos în etapa de implementare).
Pasul 3: Implicarea actorilor externi în realizarea proiectului. În centrul conceptului de
laborator de co-creare se află angajamentul mai multor părți interesate și multiplele
beneficii pe care le poate aduce sinergia și cooperarea. În mod ideal, un laborator de cocreare ar trebui să fie un amestec de personal școlar (profesori și personal de sprijin),
elevi, părinți și părți interesate externe (cum ar fi inovatorii sociali și actorii comunității
locale). Se recomandă să pregătiți o listă de potențiali participanți și să îi contactați
Preparation Phase
înainte de laborator, pentru a evalua disponibilitatea și disponibilitatea acestora de a se
alătura.
Pasul 4: Pregătirea elementelor logistice. Procesul de laborator de co-creare poate fi un
proces lung, cu mai multe întâlniri. Prin urmare, facilitatorul ar trebui să aranjeze în avans
datele și locul corespunzătoare unde se vor întâlni participanții la laboratorul de cocreare. Sesiunile pot avea loc într-o clasă de școală, într-o comunitate, într-un club local
sau chiar online.
Se recomandă ca facilitatorii să comunice (de exemplu, prin e-mail) tuturor participanților
toate informațiile relevante despre locul, data, ora, logistica și conținutul fiecărui
laborator de co-creare. Înainte de fiecare sesiune de laborator de co-creare, facilitatorul
ar trebui să-și pună următoarele întrebări:
✔ Toți participanții cunosc locul, data și ora întâlnirii laboratorului de co-creare?
✔ Sunt toți conștienți de conținutul și structura sesiunii?
✔ Există vreo temă/lucrare prealabilă de făcut?
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3.2 Etapa de implementare
După faza de pregătire, facilitatorul este pregătit să demareze laboratorul de co-creare
cu toți participanții/părțile interesate. Faza de implementare este cea în care participanții
la laborator să-și creeze împreună proiectul de inovare socială pentru a aborda
problema socială pe care au identificat-o.
Diferitele etape ale fazei de implementare sunt:
Pasul 1: Ne cunoaștem și descoperim elementele de bază ale inovării sociale. Prima etapă
introductivă a laboratoarelor de co-creare urmărește să permită participanților să se
cunoască, să devină confortabil și să fie pe deplin implicați în proces. În plus, le permite
participanților să înțeleagă filozofia mai largă, domeniul de aplicare și aplicarea practică
a Educației pentru inovare socială.
Pasul 2: ODD-urile și importanța Inovării sociale. A doua etapă urmărește să ofere
participanților metodologia și contextul provocărilor de durabilitate, permițându-le astfel
să înțeleagă importanța dezvoltării durabile și a inovării sociale.

Preparation Phase

Pasul 3: Investigarea provocărilor locale de sustenabilitate și co-dezvoltarea de idei și
soluții. În această etapă, participanții vor intra în centrul procesului de co-creare,
deoarece vor fi implicați în co-dezvoltarea de idei și soluții despre problemele locale de
sustenabilitate din viața reală. Un concept cheie care va fi introdus în această etapă este
cel de „Empatie”, o valoare de bază a filozofiei EIS. Participanții la laboratorul de co-creare
și în special studenții ar trebui să adopte abordarea empatiei, pentru a fi capabili să aibă
grijă și să-i ajute pe ceilalți și pe mediul înconjurător.
Pasul 4: Co-crearea proiectului de inovare socială. Aceasta este etapa în care participanții
își vor transforma ideile în practică, prin co-proiectarea și realizarea de inovații sociale,
proiecte din viața reală sau campanii comunitare.
Pasul 5: Reflecție și evaluare. Etapa finală a laboratorului de co-creare este secțiunea
reflexivă și are un rol dublu. În primul rând, va permite participanților să reflecteze asupra
experienței lor și să analizeze cum și în ce mod acest proces îi schimbă. În al doilea rând,
feedback-ul de la participanți va permite facilitatorului și partenerilor de proiect să
evalueze impactul pe care l-a avut laboratorul de co-creare asupra participanților.
Cele cinci etape ale etapei de implementare sunt descrise în detaliu mai jos. Facilitatorii
pot folosi aceste etape ca un manual și, desigur, sunt liberi să le adapteze în funcție de
contextul lor.
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Etapa 1: Ne cunoaștem și descoperim elementele de bază ale inovării sociale
Obiective
Prima etapă a laborator de co-creare are un rol dublu, mai întâi pentru a-i face pe
participanți să se cunoască și a doua pentru a introduce conceptul de inovare
socială. Această primă etapă este crucială deoarece va defini cel mai probabil relațiile
dintre participanți și, de asemenea, percepția acestora asupra inovației sociale. Mai
precis, principalele obiective ale primei etape sunt următoarele:
i) pentru a determina participanții să se cunoască și să dezvolte un spirit de
colaborare
ii) pentru a înțelege nivelul lor de conștientizare legat de inovația socială
iii) introducerea participanților la conceptul și filosofia inovației sociale.
Prezentare generală a sesiunii de laborator
1) Introduceți o activitate de spargere a gheții pentru a permite participanților să
interacționeze și să se cunoască între ei (alegeți una din Colecția de activități)
2) Introduceți inovația socială printr-un caz real, fie de la un inovator social vorbind
Preparation
Phase(față în față sau online), fie prin prezentarea unui studiu de caz
direct
cu participanții
(power point, video etc.)
3) Prezentați un videoclip despre inovația socială. Unele pot fi accesate prin:
a.Global Oneness Project, o bibliotecă online de povești multimedia gratuite care
inspiră schimbarea socială.
b.Discuții relevante Tedx disponibile pe YouTube. Un exemplu indicativ vine de la
NEMESIS Partner Generation Generous.
c. Videoclipuri CSS-EU
4) Utilizați una sau mai multe activități de co-creare din lista de mai jos pentru a
prezenta participanților conceptul și capacitatea de utilizare a inovației sociale.
5) După fiecare activitate, introduceți o sesiune de feedback pentru a le permite
participanților să-și împărtășească înțelegerea asupra subiectelor discutate și să
înceapă un dialog.
Activități de co-creare
Faceți cunoștință cu activitățile dvs
Ai prefera..?
Tu..?'
Insulă pustie
Introducere în inovarea socială
Arată un studiu de caz din viața reală
Scânteia
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Sfaturi suplimentare!

Întrebări suplimentare cu
participanții:
Sunteți familiarizat cu
conceptul de inovare
socială?
De ce este important să știți
despre inovarea socială?

Încurajați toți participanții,
indiferent de nivelul lor de
cunoștințe în domeniul inovației
sociale, să participe activ la
discuții și la activitățile de cocreare.
Simțiți-vă liber să adaptați
activitățile de co-creare pentru a
servi cel mai bine grupa de
vârstă a elevilor și interesele
acestora.

Pasul 2: ODD-uri și importanța inovării sociale
Preparation Phase
Obiective
În această etapă, participanții vor cunoaște importanța inovației sociale și modul în care
conceptul abordează provocările de sustenabilitate. Participanții vor dobândi o perspectivă
clară despre provocările globale de sustenabilitate și modul în care acestea sunt conectate
la problemele cu care se confruntă comunitățile locale.
Prezentare generală a sesiunii de laborator
1) Introduceți participanții la Obiectivele de dezvoltare durabilă definite de ONU și începeți o
discuție pentru a vă asigura că toți participanții împărtășesc o înțelegere comună cu privire
la necesitatea unor noi soluții la problemele existente de sustenabilitate.

Sfaturi suplimentare!
În timpul activităților de co-creare, încurajați
participanții să selecteze provocările care sunt
mai relevante pentru contextul lor
(comunitatea locală/ școală/ cartier).
Evitați selecția problemelor generale de
durabilitate și concentrați-le pe cele locale
specifice.
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Figura 2: Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) stabilite de ONU

Adunarea Generală a ONU a adoptat Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă (ONU,
2015), identificând 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) universale,
transformaționale și incluzive care abordează provocările globale majore care sunt
cruciale pentru viitorul umanității și al planetei. Scopul de bază al acestor 17 ODD-uri
este de a pune cele mai serioase provocări ale umanității într-un cadru, astfel încât
guvernele, organizațiile și societatea civilă să fie capabile să caute soluții și să
contribuie la asigurarea unei vieți durabile, pașnice, prospere și echitabile pe planetă
pentru noi. și generațiile viitoare. Acestea acoperă o serie de aspecte importante,
printre care: eliminarea sărăciei extreme și a foametei, asigurarea că toți copiii
primesc o educație bună, obținerea de șanse egale pentru toți, garantarea drepturilor
omului, păcii, egalității de gen, precum și gestionarea durabilă a mediului și a naturii.
resurse și promovarea unor practici mai bune de consum și producție care vor
contribui la crearea planetei mai curate și mai sănătoase. Prezentarea ODD-urilor va
permite participanților să înțeleagă conceptul de provocări de sustenabilitate și
semnificația inovației sociale.
Sursa: UNESCO, (2017) Education for Sustainable Development goals: Learning objectives, UNESCO
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2) Implementați una dintre activitățile de co-creare sugerate de mai jos, pentru a
permite participanților și, cel mai important, elevilor să selecteze elemente specifice ale
provocărilor de sustenabilitate în contextul ODD-urilor care ar putea fi, de asemenea,
utilizate ca subiect pentru proiectul lor de inovare socială.
3) După fiecare activitate de co-creare, introduceți o sesiune de feedback pentru a
permite participanților să-și împărtășească înțelegerea asupra subiectelor discutate și
să înceapă un dialog.
Activitățile de Co-creare
Obiectivele de dezvoltare durabilă
Material de referință pentru ODD
Brainstorming ODD-urile
Înțelegerea importanței inovării sociale
Etic versus fast fashion
Întrebări suplimentare
Crezi că ODD-urile sunt relevante pentru tine și comunitatea ta și de ce?
Care ODD-uri sunt cele mai importante pentru planetă și umanitate?
Care ODD este cel mai relevant pentru comunitatea dvs. locală?

Sfaturi suplimentare!
Cereți participanților să
genereze mai multe idei și
încurajați-i să combine
perspective diferite
Păstrați factorul Empatie
ridicat și concentrarea pe
oameni și pe mediu
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Etapa 3: Investigarea provocărilor locale de sustenabilitate și
co-dezvoltarea de idei și soluții.
Obiective
În această etapă, participanții vor reuni tot ce s-au învățat anterior în laborator pentru
a dezvolta în comun idei și soluții inovatoare și practice la provocările relevante de
sustenabilitate. Prin urmare, obiectivul acestei etape este de a sprijini participanții să
vină cu soluții pentru problemele din viața reală pe care le identifică și pe care doresc
să le abordeze. O atenție specială trebuie acordată cultivării „empatiei”, unul dintre
factorii cheie ai filozofiei EIS, care va permite participanților să vadă lucrurile dintr-o
perspectivă mai largă, punându-se în pielea celorlalți și reflectând asupra problemelor
sociale și de mediu.
Prezentare generală a sesiunii de laborator
Încurajați participanții să vizualizeze și să analizeze noile cunoștințe co-create în
etapele anterioare prin dezvoltarea cadrelor conceptuale, hărți, diagrame, scheme etc.
1) Implicați participanții în discuții și brainstorming pentru a dezvolta în comun idei noi
și soluții potențiale la provocările relevante.
2) Implementarea activităților de co-creare, precum cele prezentate mai jos, cu scopul
de a facilita generarea mai multor idei și co-selecția celor mai promițătoare pentru a fi
elaborate în continuare în etapa următoare.
Activitățile de co-creare
Identificați o problemă pentru proiectul dvs. SI
Plimbarea
Semafor
OPERĂ
Desenează-ți viziunea
Construiește empatie
Harta empatiei
Experienta mea
Întrebări suplimentare
Vi s-a părut util să dezvoltați idei și soluții împreună cu alții și de ce?
Cum poți aplica abilitățile demonstrate în această activitate în viața ta în afara
laboratorului de co-creare?
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Etapa 4: Co-crearea proiectului de inovare socială
Obiective
Aceasta este etapa reală de implementare a procesului de laborator de co-creare, în
care elevii și participanții vor co-crea și vor realiza proiecte de inovare socială în viața
reală. Prin urmare, obiectivul principal al acestei etape este de a permite
participanților să valorifice toate cunoștințele și competențele dobândite în timpul
procesului de laborator de co-creare pentru a crea și a realiza proiecte reale.
Procesul de co-creare a unui proiect de inovare socială include utilizarea mai multor
instrumente educaționale și/sau manageriale, cum ar fi artefacte, storyboard-uri,
desene, prezentări PowerPoint, planuri de afaceri sau chiar campanii și activități
școlare din viața reală. Este important să oferim participanților și în special elevilor
câteva bune practici și exemple bune prin intermediul inovatorilor sociali locali,
actorilor comunitari de succes sau altor părți interesate.
Unele proiecte orientative de inovare socială ar putea fi următoarele:
Un aprozar cu legume din grădina școlii - Grădina poate fi folosită fie pentru a
strânge fonduri prin vânzarea produselor și reinvestirea banilor în școală, fie în
societatea locală, fie pentru a sprijini familiile sau comunitățile locale.
Echipa de reciclare - Elevii pot forma o echipă pentru a sprijini colectarea
gunoiului și separarea, de exemplu, a hârtiei, plasticului, sticlei etc.
Un club de fitness și bunăstare - elevii pot crea împreună un club care promovează
alimentația sănătoasă, exercițiile fizice regulate și un mod de viață fără stres prin
campanii de conștientizare și dezvoltarea de planuri specifice despre un stil de
viață sănătos. Mai mult, ar putea chiar să creeze un spațiu în școala lor cu
echipamente pentru exerciții de fitness.
Prezentare generală a sesiunii de laborator
1) Implicarea actorilor externi (inovatori sociali, actori ai comunității locale etc.) ce au
experiență pentru a ghida elevii asupra modului de co-creare a unei soluții (soluție de
afaceri, inițiativă comunitară, rețea de solidaritate etc.) / provocare de sustenabilitate.
Actorii externe pot sprijini elevii să scrie planurile de afaceri, să efectueze
cartografierea părților interesate, o analiză SWOT, să dezvolte o prezentare a unui
proiect, să conceapă un eveniment de strângere de fonduri sau o campanie de
sensibilizare, să mobilizeze și să implice părțile interesate ale comunității etc.
2) Încurajați elevii să interacționeze cu alte părți interesate din comunitate, cum ar fi
părinții, membrii familiei, membrii comunității locale etc., discutând soluțiile lor pentru
a obține feedback și pentru a-și îmbunătăți ideile.
3) Asigurați-vă că elevii valorifică în mod constant noile cunoștințe dobândite și
reflectă asupra feedback-ului pentru a crea împreună soluții fezabile cu un potențial
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puternic de a obține un impact pozitiv.

Activitățile de co-creare
Implicați-vă în acțiuni sociale transformatoare
1, 2, 3 acțiune!
Planificarea evenimentului
Co-creați idei în mod eficient
Analiza SWOT
5W
Întrebări suplimentare
Care parte a laboratorului de co-creare ți-a plăcut cel mai mult și de ce?
Identificați cine a fost influent în a vă ajuta să vă dezvoltați abilitățile?

Sfaturi suplimentare!
Îndemnați studenții să-și
comunice ideile într-o
gamă largă de părți
interesate, pentru a crea
un efect de bulgăre de
zăpadă și pentru a implica
cât mai mulți factori
interesați.
Sprijină studenții să
utilizeze noile tehnologii și
rețelele sociale pentru a-și
comunica mesajele, a-și
împărtăși poveștile și a
dezvolta mărturii și postări
video de impact.
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Pasul 5: Reflecție și Evaluare
Obiective
În această etapă finală, participanții vor fi chemați să reflecteze
asupra întregului proces și să realizeze ce au câștigat și cât de
mult i-a schimbat această experiență. În acest sens, obiectivul
principal al acestei etape este acela de a implica participanții în
unele activități finale de co-creare care să le permită să reflecte
asupra cunoștințelor și competențelor dobândite prin
provocările de sustenabilitate cu care au fost implicați. În paralel,
facilitatorul va putea implementa procesul de evaluare, astfel
încât partenerii să poată măsura impactul laboratoarelor de cocreare asupra participanților și în special asupra elevilor.
Prezentare generală a sesiunii de laborator
1) După ce participanții și-au finalizat proiectul, fă-i să discute
provocările cu care s-au confruntat și să ia în considerare toți
diferiții factori interesați în legătură cu fiecare provocare. În
acest context, participanții pot trece la un exercițiu de
cartografiere a părților interesate care le poate clarifica care a
fost rolul și impactul fiecărei părți interesate în subiectul relevant.
2) Prezentați videoclipuri relevante pentru provocările selectate
cu scopul de a inspira discuții și analize ulterioare ale subiectului.
3) Implementați activități de co-creare, cum ar fi cele sugerate
mai jos, care pot oferi o înțelegere mai profundă a subiectului
analizat și pot iniția reflecții semnificative.

Extra tips!
Encourage students to put
themselves in the shoes of
those involved in the
particular problem.
Encourage students to
interact with community
actors outside of their
classroom to investigate in
depth their project topic
and develop a deeper
understanding.

4) Cereți participanților să reflecteze asupra întregului proces și
să evalueze fiecare pas. Ei pot forma grupuri mici și fiecare grup
pregătește o mică prezentare despre experiența pe care a avut-o
în laboratorul de co-creare. Prezentarea poate fi orală sau
vizuală (ppt, flip-chart etc.).
Activitățile de co-creare
Emoji time
Timelapse activitățile tale
Cronologie
Întrebări suplimentare
Este utilă empatia față de ceilalți și comunitate și de ce?
Ce experiență ți-a plăcut mai mult și de ce?
Ce ai schimba în întregul proces?
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COLORS

ICONS

Informații Suplimentare

Principii de bază ale co-creării care ar
trebui adoptate de către facilitator:
Fii neutru și nepărtinitor. Nu
influențați participanții la
laborator cu opinii personale.
Fii deschis la o diversitate de
opinii: cunoștințele și ideile
valoroase pot veni de la oricine.
Ai încredere în alții în loc să-i
controlezi.
Fii flexibil și adaptabil.
Fiți deschis la idei neașteptate și
abordări noi.
Adoptă o abordare de
responsabilitate comună și un
spirit de echipă. Inspirați
participarea, deschideți-vă și
arătați ce este în ea pentru ei.
Oferiți un mediu deschis și
transparent în care oamenii se
simt bineveniți să contribuie cu
ideile lor.

ILUSTRAȚII

