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1. SUMAR
Educația pentru inovare socială își propune să echipeze tinerii cu vârsta cuprinsă între
6 și 17 ani cu mentalitatea și competențele necesare pentru a vizualiza și a realiza
schimbări sociale pozitive prin colaborare și cooperare cu oameni de toate vârstele și
din toate mediile.
De ce Educație pentru Inovare Socială?
Trăim într-o lume cu ritm rapid, în care nevoile și abilitățile necesare se schimbă rapid.
Din ce în ce mai mulți tineri sunt preocupați de o lume în care inegalitatea, sărăcia și
excluziunea socială sunt încă destul de evidente și în creștere, așa că aleg să lucreze în
sectorul caritabil și social, iar cei care aleg sectorul corporativ ar putea dori, de
asemenea, să ajute societatea. Prin urmare, ei trebuie să știe cum să facă ceva în
privința problemelor sociale care îi preocupă.
Indicații pentru Educația pentru Inovare Socială!
Educația pentru inovare socială (EIS) le permite tinerilor să dezvolte viziunea, abilitățile,
valorile și impulsul de a face față provocărilor sociale cu care se confruntă. Realizarea
acestui lucru dă posibilitatea tinerilor să:
conceapă și să conducă proiecte inovatoare care urmăresc să facă societatea mai
echitabilă
pentru a transforma relațiile cu o gamă diversă de oameni, astfel încât aceștia să
poată crea împreună proiecte de inovare socială
să se implice și să fie critici față de lume, astfel încât să poată contribui la
îmbunătățirea acesteia prin acțiuni sociale transformatoare
Elevii colaborează cu oameni din comunitate, profesori, părinți și oameni de afaceri
pentru a crea împreună proiecte de inovare socială durabilă care abordează
problemele sociale locale într-un mod colectiv, democratic și responsabil. Ei fac acest
lucru într-un laborator de co-creare (mai multe despre asta în secțiunea 3) unde:
Își dezvoltă competențe de inovare socială, cum ar fi empatia
Le crește gradului de conștientizare cu privire la Obiectivele de dezvoltare durabilă
ale Națiunilor Unite
Vor obține o mentalitate și o experiență practică ce le permite să transforme
societatea în bine acum și în viitor
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Beneficii pentru elevi
Tipul de angajament și competențele dezvoltate de educația pentru inovare socială
ANGAJAMENTUL EMOȚIONAL
Sentimentul de apartenență, de
a fi apreciat sau de a fi
important
Aprecierea succesului în
rezultatele școlare
„Emoții care facilitează sarcini”
care promovează învățarea
benefică, care includ
curiozitate, interes și entuziasm
Sentimente, atitudini și
percepții față de școală

ANGAJAMENTUL COGNITIV
Implicarea psihologică în
procesele de învățare
Înțelegere conceptuală
profundă

ANGAJAMENTUL
COMPORTAMENTAL
Implicarea elevilor în activitățile
școlare academice, sociale și
extrașcolare
Conformitatea elevilor cu
regulile clasei și ale școlii

BENEFICII
Împuternicirea tinerilor
Elevii sunt stăpâni
Fiind auzit
Senzație de prețuire
Permite autonomia
Să te simți respectat de către adulți
Să te simți important
Sentimentul de apartenență la comunitate
Creșterea încrederii și a maturității
Să fie co-creatori egali cu adulții
Învățare care are un scop în lumea reală
Relații intergeneraționale îmbunătățite

BENEFICII
Dezvoltarea înțelegerii profunde a modului în care
acțiunea poate produce un rezultat tangibil
Înțelegerea valorii din lumea reală
Preluarea dreptului de proprietate
Găsirea învățării personale, importante și relevante

BENEFICII
Implicarea sporită în clasă
Mai mult interes pentru activitățile școlare
Conduita îmbunătățită în clasă
Stima de sine crescută
Relații îmbunătățite cu personalul școlii
Comportament mai bun în rândul colegilor
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Beneficii pentru elevi
Tipul de angajament și competențele dezvoltate de educația pentru inovare socială
AGAJAMENTUL IMPLICĂRII
Contribuția intenționată,
proactivă și constructivă a
elevilor la fluxul de instruire pe
care o primesc
Elevii își asumă roluri
semnificative în școlile lor

COMPETENȚELE INVOVĂRII
SOCIALE
Identificarea oportunităților de
a crea valoare socială și
colectivă
Dezvoltarea colaborărilor și
construirea de relații
semnificative
Acționarea în mod individual și
colectiv

BENEFICII
Devenind mai proactiv
Luând inițiativa
Elaborarea și proiectarea de sugestii constructive
Creșterea dorinței și eforturilor de a influența schimbarea
reală
Creșterea hotărârii de a atinge obiectivele
Fiind entuziasmați

BENEFICII
Înțelegerea unei probleme cu care se confruntă alții și
luarea de măsuri pentru a-i sprijini
Imaginați-vă cum puteți să schimbați lucrurile în bine
Învățați cum să puneți ideile în acțiune pentru a crea
valoare socială
Folosirea gândirii critice pentru a ajuta oamenii într-un
mod responsabil
Autoevaluarea și prețuirea opiniilor altora pentru a
îmbunătăți
Rezolvarea problemelor în mod creativ prin colaborare
multigenerațională
Folosind diversitatea ca punct forte în beneficiul tuturor
Sprijinirea reciprocă pentru a persevera prin momente
grele și pentru a atinge obiectivele colective
Să înveți că succesele și eșecurile nu sunt destinații, ci
fac parte dintr-o călătorie mai mare
Utilizarea resurselor, inclusiv a tehnologiei, pentru a
crea valoare socială
Comunicarea bună pentru a forma relații pozitive
Reflectând pentru auto-îmbunătățire continuă
Gestionarea planificării și luarea deciziilor în colaborare
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Cum să utilizați acest manual
Acest manual se adresează oricărei persoane interesate în implementarea educației
pentru inovare socială într-o școală sau alt mediu de învățare. Este un ghid practic pe
care îl puteți citi în detaliu sau puteți să-l utilizați pe sărite.
Secțiunea 1 oferă o privire de ansamblu asupra EIS
Secțiunea 2 oferă detalii despre diferitele elemente ale EIS
Secțiunea 3 explică cum să derulezi un proiect de inovare socială într-un laborator
de co-creare
Secțiunea 4 prezintă studii de caz ale proiectelor de inovare socială existente

Resurse cheie suplimentare
Ghid EIS: Introducere în co-creare – această broșură vă oferă informații despre cocrearea în SIE, detalii despre cum să conduceți un laborator de co-creare și sfaturi de
top pentru succes!
Colecția de Activități EIS – aceasta oferă activități flexibile care sunt ușor de adaptat
pentru o serie de vârste, nevoi și contexte. Sunt organizate astfel încât să fie ușor să
selectați o activitate pentru o anumită etapă de laborator de co-creare sau o
competență de inovare socială.
Prezentarea profesorilor EIS – această prezentare PowerPoint vă duce prin EIS, de la
pregătirea pentru primul dumneavoastră laborator până la reflectarea asupra
proiectului final de inovare socială. Include o scurtă prezentare generală a EIS, planuri
pentru fiecare laborator și resurse de pe ecran și imprimabile, astfel încât să aveți o
resursă de clasă all-in-one gata făcută.
Videoclipuri EIS Student – aceste 3 videoclipuri prezintă EIS studenților:
Bun venit la inovarea socială!
SI este potrivit pentru tine?
Cum este un proiect de inovare socială
Site-ul web CSS - https://css-project.eu – aici veți găsi toate resursele EIS, știri, proiecte
școlare și informații despre CSS-EU.
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2. EDUCAȚIE PENTRU INOVARE SOCIALĂ 101

Educația pentru inovare socială este alcătuită din inovare socială, obiectivele de
dezvoltare durabilă, competențe de inovare socială și co-creare susținută de cele 3
principii de proiectare. Iată o prezentare generală a fiecărui element și a modului în
care formează o abordare educațională care oferă tinerilor instrumentele pentru a
îmbunătăți societatea acum și în viitor.

Inovare socială

Inovația socială înseamnă crearea unei soluții care să răspundă unei nevoi
sociale mai bine decât o soluție anterioară.

Nu este vorba doar de produsul sau serviciul care atinge acest rezultat, ci și de procesul
prin care oamenii lucrează în moduri colaborative și colective pentru a conveni asupra
ideilor și a acționa împreună. Iată un exemplu de inovație socială.

Boroume este un centru în Grecia ce
conectează donatorii de alimente cu
organizațiile de asistență socială (de exemplu,
adăposturi, aziluri de bătrâni, instituții de
sănătate mintală, bucătării pentru supă...) Ei
creează „punți de donație” între cei care au
surplus de hrană și cei care au nevoie de el.
Citiți mai jos despre munca incredibilă a celor
din echipa Boroume!
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ACTIVITATE RAPIDA!
Pentru a începe să gândiți ca un
inovator social, alegeți o cameră/zonă
de la locul dvs. de muncă și luați în
considerare cum ar putea fi
îmbunătățită pentru oameni - gândițivă cum o puteți îmbunătăți, cine ar
beneficia de asta și de ce.

Obiectivele de dezvoltare durabilă
Obiectivele de dezvoltare durabilă sunt 17 obiective pe care Națiunile Unite le-au
identificat drept priorități pentru a reduce suferința și a crea o lume mai echitabilă
până în 2030.
În SIE, acestea sunt folosite pentru a evidenția și a inspira gândirea critică în jurul
problemelor sociale din întreaga lume, care sunt, de asemenea, relevante la ușa ta,
astfel încât tinerii să fie implicați activ în modelarea lumii.
Vezi pagina următoare pentru un poster imprimabil al obiectivelor.
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Sustainable Development Goals
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Competețele de Inovare Socială
Competențele de inovare socială (abilități și valori) sunt cele pe care inovatorii sociali le folosesc
atunci când abordează probleme sociale. În EIS, tinerii își dezvoltă aceste competențe prin acțiuni
sociale concrete cu membrii comunității pentru a deveni inovatorii sociali ai viitorului.

COMPETENȚE

1. Viziune pentru o lume
mai bună

DESCRIERE

Imaginează o lume mai bună și mai dreaptă

2. Responsabilitate și
gândire critică

Identifică punctele bune și cele mai puțin bune pentru a
putea imbunătăți ceva responsabil

3. Empatie

Înțelegeți și răspundeți la sentimentele celorlalți pentru a construi
ceva mai bun

4. Auto-eficacitate

Crede în tine. Identificați și evaluați-vă punctele forte și punctele
slabe. Valorificați opiniile celorlalți.

5. Rezolvarea problemelor
creativă și colaborativă

Creați, în grup, idei care declanșează schimbarea socială.

6. Acceptăm diversitatea

Lucrați cu o mulțime de oameni diferiți pentru un rezultat pozitiv

7. Eficacitate colectivă

Ajutați-i pe alții să-și atingă obiectivele

8. Reziliență socială

Perseverează și rămâi concentrat pe viziunea ta în ciuda eșecurilor

9. Crearea de valoare

Acționează după viziunea ta pentru a-i ajuta pe alții

10. Utilizarea responsabilă
a resurselor

Coordonați oamenii și folosiți resursele (inclusiv cele digitale) pentru
a vă ajuta să vă atingeți obiectivul

11. Comunicare

Comunicați și interacționați eficient cu ceilalți pentru a crea relații
pozitive și durabile (de lungă durată).

12. Învățarea reflexivă

Faceți un pas înapoi și reflectați/analizați ceea ce ați realizat pentru
a învăța și a vă îmbunătăți

13. Planificare colaborativă
și luarea deciziilor în mod
democratic

Democratic (în grup) decideți asupra acțiunilor voastre viitoare și a
viziunii comune
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Matricea de progres pentru Educație pentru Inovare Socială - pagina 1 din 3
Competențe
pt. Inovare
Socială

Explorare

1. Viziune
pentru o lume
mai bună

Imaginați-vă o
lume mai bună
și mai dreaptă

2. Responsabil
și gândire
critică

Identificați punctele
bune și rele, astfel
încât să puteți
îmbunătăți ceva în
mod responsabil

3. Empatie

4. Auto
eficacitate

Înțelegeți și
răspundeți la
sentimentele
celorlalți pentru a
construi ceva mai
bun
Crede în tine.
Identificați și
evaluați-vă
punctele forte și
punctele slabe.
Valorificați opiniile
celorlalți

Nivelul 0
Necunoscut

Nivelul 1
Receptor pasiv

Nivelul 2 În curs
de dezvoltare

Nivelul 3
Implicat

Nivelul 4
Participant activ

Nu mă gândesc
cum ar putea
lumea să fie un
loc mai bun

Cred că lumea
trebuie să se
schimbe în bine

Mă pot gândi la
lucruri care
trebuie schimbate

Îmi pot imagina
cum să schimb
lucrurile în bine

Pot discuta despre
viziunea mea de a
crea o lume mai
bună

Nu-mi pasă ce se
întâmplă, fie că
este bine sau
rău, dacă nu mă
afectează

Văd că sunt
lucruri bune și
rele în jurul meu

Sunt îngrijorat de
ceea ce se întâmplă
pe planetă sau ce se
întâmplă cu alții și
mă gândesc la cum
ar putea fi
îmbunătățit

Mă pot gândi cum
să iau măsuri care
să îmbunătățească
lucrurile și să nu
dăuneze oamenilor
sau planetei

Îmi pot folosi
cunoștințele și
înțelegerea pentru ai ajuta pe alții în mod
responsabil

Pot să ascult și
să simpatizez cu
ceilalți, așa cum
mi se poate
întâmpla mie

Pot să-i ascult pe
ceilalți și să
încerc să mă pun
în locul lor

Pot să mă pun în
locul lor și să-mi
ofer
sfatul/sprijinul

Îmi pot folosi
punctele forte și
punctele slabe
în mod pozitiv

Îmi pot folosi
punctele forte,
punctele slabe și
opiniile altor oameni
pentru a mă ajuta să
mă îmbunătățesc

Nu-mi pasă de
sentimentele
altora

Cred că alții se
descurcă mai
bine decât mine

Pot să ascult
povestea cuiva

Cred că alții se
descurcă mai bine
decât mine. Îmi este
greu să cred în mine
și să am îndoieli cu
privire la lucrurile la
care sunt bun și cele
la care nu sunt

Îmi pot identifica
punctele forte și
punctele slabe și
prețuiesc opinia
celorlalți despre
mine.

11

Matricea de progres pentru Educație pentru Inovare Socială - pagina 2 din 3
Competențe
pt. Inovare
Socială

Explorare

Nivelul 0
Necunoscut

Nivelul 1
Receptor pasiv

Nivelul 2 În curs
de dezvoltare

Nivelul 3
Implicat

Nivelul 4
Participant activ

5. Rezolvarea
colectivă și
creativă a
problemelor

Creați, în grup,
idei care
declanșează
schimbarea
socială

Prefer să rezolv
problemele și
să fac sarcinile
singur

Mă pot gândi la
soluții și pot rezolva
sarcini singur, dar
nu mă deranjează
să o fac în grup și să
ascult ideile altora

Pot oferi sugestii
lucrând într-un
grup și pot obține
rezultate mai bune

Pot vorbi cu grupul
meu și pot negocia
idei despre
problemele cu care
se confruntă
societatea noastră

Pot lucra cu alții
pentru a veni cu
soluții creative

6.Acceptă
diversitatea

Lucrați cu o
mulțime de
oameni diferiți
pentru un
rezultat pozitiv

Mă deranjează
să lucrez cu
oameni diferiți
de mine

Văd că oamenii
sunt diferiți

Văd că
diferențele
dintre oameni
pot fi un lucru
bun

Pot lucra cu
oameni care
sunt diferiți de
mine

Îmi place să lucrez cu
oameni diferiți pentru
că cred că rezultatul
poate fi mult mai bun

7. Eficacitate
colectivă

Ajutați-i pe alții
să-și atingă
obiectivele

Prefer să lucrez pe
cont propriu,
deoarece nu cred că
este important să
implic alți oameni
pentru ceva care ne
afectează pe toți

Am dificultăți în a
activa și a convinge
oamenii în vederea
atingerii unui scop
comun

Mă pot gândi la
modalități de a-i
implica pe ceilalți
oferind o serie de
argumente, către o
cauză comună

Ofer sugestii
constructive care îi
fac pe alții să creadă
în scopul nostru
comun

Pot să încurajez, să
sfătuiesc și să-i
susțin pe ceilalți spre
un scop comun

8. Reziliență
socială

Perseverează și
rămâi
concentrat pe
viziunea ta în
ciuda
eșecurilor

Pur și simplu
renunț când
găsesc ceva
dificil

Pot continua chiar și
atunci când mă
confrunt cu
dificultăți

Când întâmpin
dificultăți, îmi
mențin efortul și
interesul și mă
gândesc cum să
continui

Învăț din eșec și îl
folosesc pentru a
ajuta pe mine și
pe alții să reușim
în viitor

Trec peste
propriile mele
eșecuri și
muncesc din greu
pentru a-mi
atinge scopul
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Matricea de progres pentru Educație pentru Inovare Socială - pagina 3 din 3
Competențe
pt. Inovare
Socială
9. Crearea de
valoare

Explorare
Acționează
după viziunea
ta pentru a-i
ajuta pe alții

Nivelul 0
Necunoscut

Nivelul 1
Receptor pasiv

Nivelul 2 În curs
de dezvoltare

Nivelul 3
Implicat

Nivelul 4
Participant activ

Nu văd rostul
încercării de a
îmbunătăți o
problemă din
comunitate/
școală

Pot planifica
modalități de a
acționa asupra unei
probleme
comunitare/școlare

Dau dovadă de
inițiativă în
abordarea
problemelor care
îmi afectează
comunitatea/școala

Iau măsuri cu
privire la idei noi
pentru a-mi
îmbunătăți
comunitatea/
școala și pentru
a-i ajuta pe alții

Pot să-i încurajez
pe alții să ia
inițiativa în
rezolvarea
problemelor și
pentru a-i ajuta
pe alții

Nu știu cum să
folosesc
resursele în
mod eficient

Înțeleg care sunt
acele resurse
disponibile (inclusiv
digitale) pe care le
pot folosi pentru
cauza mea

Mă gândesc la
resursele necesare
pentru a-mi atinge
scopul și pentru a-i
ajuta pe alții

Pot experimenta
diferite combinații de
resurse (inclusiv
digitale) pentru a mă
ajuta să-mi ating
obiectivul

Pot gestiona și
folosesc resursele
necesare în mod
inovator pentru a mă
ajuta să-mi ating
obiectivul

Pot stabili relații
bune cu oamenii pe
care tocmai i-am
întâlnit
interacționând
pozitiv cu ei

Pot să vorbesc și să
ascult (interacționeze
cu) oamenii din
grupul meu și să le
comunic ideile mele
clar.

Îmi place să lucrez cu
oameni noi și să
mențin relații de lungă
durată cu aceștia prin
comunicare pozitivă

10. Utilizarea
resurselor în
mod
responsabil

Coordonați oamenii,
folosiți resurse și
instrumente (inclusiv
cele digitale) pentru a
vă ajuta să vă
atingeți obiectivul

11. Comunicare
socială

Comunicați și
interacționați eficient
cu ceilalți pentru a
crea relații pozitive și
durabile (de lungă
durată).

Nu-mi place să
lucrez cu oameni
care nu sunt prietenii
mei

Îmi este greu să fac
parte dintr-un grup
cu oameni pe care
tocmai i-am întâlnit,
dar pot să accept și
să-i ascult vorbind

12. Învățarea
reflexivă

Faceți un pas înapoi
și reflectați/analizați
ceea ce ați realizat
pentru a învăța și a
vă îmbunătăți.

Nu mă gândesc
cum să fac ceva
mai bun

Pot să mă gândesc și
Sunt deschis să
să aleg punctele bune primesc feedback
și punctele care
despre munca mea
necesită dezvoltare și
îmbunătățire

Reflectez la
feedback-ul primit și
mă gândesc la cum
să-mi îmbunătățesc
munca

Analizez și reflectez
asupra a ceea ce
învăț și planific
următorii pași pentru
a-l îmbunătăți

13. Planificare
colaborativă
și luarea
deciziilor în
mod
democratic

Democratic (în grup)
decideți asupra
acțiunilor voastre
viitoare și a viziunii
comune

Când sunt într-un
grup, reacționez
negativ dacă ideile
mele nu sunt alese

Când sunt într-un
grup, pot să ascult
ideile altora și să
aleg prima care îmi
vine în minte

Când sunt într-un
grup, pot vedea
modalități de a-mi
combina viziunea cu
ideile altora

Când sunt într-un
grup, prețuiesc ideile
care vin de la alții și
pot comunica eficient
pentru a negocia și a
planifica cu ei

Când sunt într-un
grup, caut diferite
opțiuni dar accept
ceea ce decide
majoritatea
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GRILĂ DE EVALUARE A COMPETENȚEI DE INOVAȚIE SOCIALĂ
Știți care sunt următoarele competențe și cum să le demonstrați?
Bifați culoarea care reprezintă cel mai bine cât de bine le cunoașteți
(roșu = deloc, galben = destul de bine, verde = foarte bine).

1. Viziune pentru o lume mai bună: Îmi pot
imagina o lume mai bună și mai dreaptă.
2. Gândire responsabilă și critică: pot identifica
punctele bune și rele, astfel încât să pot
îmbunătăți ceva în mod responsabil.

3. Empatie: înțeleg și răspund la sentimentele
celorlalți pentru a construi ceva mai bun.
4.Auto-eficacitate: cred în mine. Îmi pot identifica și evalua
punctele forte și punctele slabe. Apreciez opiniile altora.
5. Rezolvarea colectivă și creativă a problemelor: pot crea, ca
parte a unui grup, idei care declanșează schimbarea socială
6. Îmbrățișarea diversității: pot lucra cu o mulțime de oameni
diferiți pentru un rezultat pozitiv.
7. Eficacitatea colectivă: îi pot ajuta pe alții să-și atingă
obiectivele.
8. Reziliență socială: pot persevera și pot rămâne concentrat
pe viziunea mea, în ciuda eșecurilor sau eșecurilor.
9. Crearea de valoare: pot acționa conform viziunii mele
pentru a-i ajuta pe alții.
10. Utilizarea resursele responsabil: îmi pot coordona colegii și
pot folosi resurse (inclusiv cele digitale) pentru a-mi ajuta să-mi
ating obiectivul.
11. Comunicare socială: pot comunica eficient și pot
interacționa cu ceilalți pentru a stabili relații pozitive și
durabile (de lungă durată).
12. Învățare reflexivă: Pot să dau înapoi și să reflectez la / să
analizez ceea ce am realizat pentru a învăța și a îmbunătăți.
13. Planificare colaborativă și luarea deciziilor în mod
democratic: pot decide liber (ca parte a unei echipe) asupra
acțiunilor mele viitoare și a viziunii comune.

Ce este educația pentru inovare socială (EIS)... și ce nu este!
EIS este diferit de inițiativele existente, deoarece încurajează angajamentul,
implicarea și participarea elevilor prin co-crearea de idei pentru a aborda
problemele sociale.

„Educația pentru inovare socială este un proces de învățare colaborativ și
colectiv pentru împuternicirea și activarea socio-politică a elevilor pentru a
conduce la schimbarea socială, indiferent de parcursul lor profesional. Își
construiește competențele pentru a identifica oportunități pentru a crea valoare
socială, pentru a forma colaborări și a construi relații sociale și pentru a lua
măsuri inovatoare pentru o societate mai democratică și mai durabilă.”

Iată cum Educația pentru Inovare Socială este diferit de alte forme de acțiune
socială

Ce este EIS?

Ce nu este EIS?

Exemple

Condusă de elevi

Să spunem elevilor ce să facă

Elevii reamintesc profesorilor că
trebuie să se întâlnească

Lucrăm alături de comunitate

Să facem lucruri pentru comunitate

Să joace fotbal pentru persoanele
cu deficiențe de vedere

Rezolvarea problemelor într-un
mod colectiv și colaborativ

Indivizi ce rezolvă probleme singuri

Elevii să implice alți copii din alte
școli în proiectele lor

Dezvoltarea unei mentalități
pentru a dezvolta societatea

Nu sunte atenți la situațiile sociale

Redefinirea relației copil-adult

Adulții conduc și nu îi iau în seamă
pe copii

Un proiect ce inspiră alți elevi să
înceapă un alt proiect în același
timp
Sunt maturi și au încredere în ei
înșiși să aibe o conversație cu
adulții

Dezvoltatea competențelor și a
filozofiei sociale în timp

Bifarea unei căsuțe de realizări

Promovarea de acțiuni
transformative

Lipsa de implicare în problemele
largi

Mai puține neînțelegeri cu alt elevi
pentru că lucrează împreună dar
în moduri diferite
Să ia ideea de a amenaja unui
spațiu de joacă într-un sat și apoi
să facă același lucru într-un oraș
din apropriere
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Proiectul de Inovare Socială ce să facem și ce să nu facem
Cele trei principii de design sunt cheia modului în care EIS este unic. Utilizați
această listă de verificare în timp ce vă derulați proiectul IS pentru a vă
asigura că sunteți pe drumul cel bun!

Să facem

Elevii în
centru

Co-creare
(rezolvarea
problemelor
intergenerațion
ale și colective)

Acțiune socială
transformatoare

Să nu facem

Facilitează astfel încât toți elevii
să poată să se exprime liber
Ideile și perspectivele elevilor de
acțiune
Pune controlul în mâinile elevilor
Lăsați elevii să aleagă subiecte
importante pentru ei
Permiteți elevilor să-și ducă
proiectul cât de departe doresc

Ascultați doar adulții
Ignorați ideile și opiniile
elevilor
Luați controlul de la elevi
Ai deja o idee pentru un
proiect și folosește EIS pentru
a-l realiza
Vă concentrați-vă doar pe
bariere, în loc de
oportunități!

Implicați membrii comunității,
părinții și companiile (faceți
activitatea „1, 2, 3 acțiune”)
Faceți o mulțime de activități de „a te
cunoaște” pentru a dezvolta relații
bune de lucru
Asigurați-vă că adulții și elevii iau
decizii împreună
Au interacțiune între diferite vârste
ale tinerilor
Încurajați discuțiile profunde pentru
a informa rezolvarea problemelor

Excludeți ajutorul extern
Subestimați valoarea
activităților de legare
Ascultați elevii, dar nu
acționați pe baza opiniilor lor
Uitați că intergenerațional
poate însemna tot felul de
grupe de vârstă diferite!
Grăbește-te prin etape – o
bună co-creare înseamnă o
implicare profundă

Creșterea gradului de
conștientizare a problemelor
societale
Ajutați-i pe elevi să vadă că pot
schimba lumea, acum și în viitor
Gândiți-vă ce competențe ar
beneficia elevii dvs. de pe urma
dezvoltării
Realizați o schimbare reală durabilă
Asigurați-vă că elevii empatizează
cu ceilalți pentru a crea soluții
posibile

Ignorați Obiectivele de
Dezvoltare Durabilă
Pune schimbarea în mâinile
adulților
Monitorizați toate
competențele în timpul
fiecărui proiect
Oprește-te la o idee
Acționează înainte de a te
gândi profund la ceea ce au
nevoie oamenii

Cum să introduceți educația pentru inovare socială în școala dvs
Iată câteva sfaturi despre cum să implementați EIS, având în vedere diferite
perioade de timp.
Un club
EIS ar putea avea loc într-un club la prânz, după școală sau ai putea chiar să
folosești timpul de lecție.
În timp ce elevii tăi ar putea să se întâlnească în mod regulat, cu adulți e mai
dificil de aceea clubul tău ar putea decide dacă dedică întâniri speciale pentru
EIS sau derulează alte proiecte în același timp.
Luați notițe în fiecare sesiune, astfel încât să puteți ține la curent persoanele care
au ratat o sesiune când participă sau se conectează online.
Parte din curriculum
Filosofia EIS se poate lega deja de activitățile școlii tale sau competențele de
inovare socială se pot suprapune cu propriile tale obiective:

Willow Tree Academy (Marea Britanie) a integrat EIS în curriculum-ul lor,
fuzionandu-le cu o inițiativă existentă numită proiecte REALE - Învățare
riguroasă, captivantă, autentică. Se întâmplă o dată pe semestru și acum vor fi
proiecte EIS. Profesorii obișnuiau să le planifice înainte de vară, dar, astfel încât
copiii co-creează învățarea, primul laborator de co-creare va avea loc înainte
de ora de planificare. Competențele IS au fost, de asemenea, mapate cu cele 6
abilități de învățare existente în curriculum.

EIS ar putea îmbunătăți curriculumul sau poate sprijini livrarea prin alte inițiative
care au loc în timpul curriculumului:

Școala King Edward VII (Marea Britanie) a legat EIS de o inițiativă
existentă condusă de poliție numită Inspiring Youth. EIS se potrivea
cu „categoria comunității”, care avea ca scop să facă ceva în
beneficiul comunității. Elevii au fost scoși din clasă la fiecare 1 sau 2
săptămâni pentru a lucra la proiectele lor de IS.
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3. CUM SE DERULEAZĂ UN PROIECT DE INOVARE SOCIALĂ
Această secțiune oferă informații despre cum să organizați un laborator de co-creare.
Ce este un laborator de co-creare?
Un laborator de co-creare este un mediu de învățare deschis în care diferite părți
interesate precum studenți, profesori, părinți, inovatori sociali, actori comunitari sau
orice alt membru al comunității locale colaborează la proiectarea și implementarea
proiectelor de inovare socială.

Facilitatori

Elevi

LABORATORUL
DE CO-CREARE

Părinți

Profesori

Actori din
comunitate

Ce să faci într-un laborator
Există două etape principale într-un laborator:

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
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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 cocrearea propriu-zisă, prin proiectarea și dezvoltarea proiectelor de sustenabilitate.
Etapa de pregătire include următoarele etape:

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
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
co-creare. 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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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 își
co-creează proiectul IS pentru a aborda problema socială pe care au identificat-o.
Diferitele etape ale fazei de implementare sunt:

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.

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.

INVESTIGAREA PROVOCĂRILOR LOCALE DE SUSTENABILITATE ȘI CODEZVOLTAREA 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 elevii ar trebui să adopte abordarea empatiei, pentru a fi capabili
să aibă grijă și să-i ajute pe ceilalți și pe mediul înconjurător.

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.

EVALUARE ȘI REFLECȚIE
Etapa finală a laboratorului de co-creare este secțiunea de reflecție 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.
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GHID RAPID - LABORATORUL DE CO-CREARE
SĂ NE CUNOAȘTEM ȘI ELEMENTELE DE BAZĂ ALE INOVĂRII SOCIALE

PASUL
1

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.

Activități
SA AJUNG SA TE CUNOSC
Ai prefera..?
Tu..?
Insulă pustie

INTRODUCERE ÎN IS
Arată un caz din viața reală
Scânteia

ODD-uri ȘI IMPORTANȚA INOVĂRII SOCIALE

PASUL
2

Al doilea pas The second stage urmărește să ofere participanților metodologia și
contextul provocărilor de durabilitate, permițându-le astfel să înțeleagă
importanța dezvoltării durabile și a inovării sociale..

Activități
OBIECTIVE DE DEZVOLTARE DURABILĂ
Material de referință pentru ODD
Brainstorming ODD-urile

ÎNȚELEGEREA IMPORTANȚEI IS
Etic versus fast fashion

INVESTIGAREA PROVOCĂRILOR LOCALE DE SUSTENABILITATE ȘI CO-DEZVOLTAREA
DE IDEI ȘI SOLUȚII

PASUL
3

În această etapă, participanții vor intra în centrul procesului de co-creare, deoarece vor fi implicați în codezvoltarea 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 SIE.
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.

Activități
IDENTIFICAȚI ȘI ANALIZAȚI O PROBLEMĂ
PENTRU PROIECTUL VOASTRE DE INOVARE
Walking Dev Semafor
OPERA Desenează-ți viziunea

CONSTRUIREA EMPATIE
Harta empatiei
Experienta mea

CO-CREAREA PROIECTULUI DE INOVARE SOCIALĂ

PASUL
4

Aceasta este etapa în care participanții își vor transforma ideile în practică, prin
co-proiectarea și realizarea de întreprinderi sociale, proiecte din viața reală sau
campanii comunitare.

Activități
FACEȚI ACȚIUNI SOCIALE
TRANSFORMATIVE
1, 2, 3 acțiune!
Planificarea evenimentului

CO-CREAȚI DE IDEI EFICIENTE
Analiza SWOT
5 Ws

REFLECȚIE ȘI EVALUARE

PASUL
5

Etapa finală a laboratorului de co-creare este secțiunea reflexivă și are un domeniu 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.

Activități
Emoji time
Timelapse activitățile tale
Cronologie

4. PROIECTE DE INOVARE SOCIALĂ EXISTENTE
Înțelegerea persoanelor cu deficiențe de vedere
Prima școală primară experimentală, Salonic, Grecia

Această școală este foarte aproape de școala Helios,
o școală pentru copiii cu deficiențe de vedere. Atât de
aproape încât au organizat chiar și lecții comune de
muzică pentru elevii lor. Prin urmare, nu a fost
surprinzător faptul că, atunci când i s-a cerut să se
gândească la problemele din vecinătatea lor, atenția
lor sa îndreptat rapid către dificultățile persoanelor cu
deficiențe de vedere.

Au folosit literatura, cinematografia și artele pentru a
afla despre experiențele altora, au făcut plimbări prin
zonă și au observat toate dificultățile pentru
Dezvoltarea empatiei - ghidarea mea vizuală
persoanele cu dizabilități. De exemplu: Treceri de
pietoni neadaptate sau staționarea mașini pe rampele prieten afectat
pentru scaune cu rotile. Apoi au început să lucreze
împreună cu elevii Școlii Helios, să învețe Braille și să
facă sport împreună (goalball, un sport special
conceput pentru persoanele cu deficiențe de vedere și
cu deficiențe de vedere). Copiii și-au dezvoltat empatia
față de cei cu deficiențe de vedere prin aceste
activități, astfel încât să-i poată înțelege și să-i ajute
mai eficient.
Proiectul a trecut apoi la etapa de
planificare a intervențiilor efective. Elevii
au intervievat persoane cu dizabilități din
cartier pentru a înțelege cum fac față
problemelor și de ce ar avea nevoie pentru
a le îmbunătăți calitatea vieții. Ei au
planificat observații din viața reală cu
intenția de a cartografi punctele
problematice ale zonei plus o campanie
informativă de conștientizare a altor
vecini, în timpul zilei de piață deschisă.

Învățarea în lumea reală - vizitarea Helios,
Școala pentru cei cu deficiențe de vedere
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Schimbarea elevilor și a societății prin îmbunătățirea locului de joacă
CEIP Los Albares, Zaragoza, Spania

Scopul nu este de a schimba locul de joacă, ci de
a schimba elevii și societatea.
Faza 1 a fost modificarea locului de joacă al școlii
pentru a-l face mai primitor și incluziv apoi
construirea unui spațiu în care fiecare elev să-și
găsească locul, folosind materiale reciclate, și
realizarea unui proiect ușor de replicat.
Faza a 2-a a implicat preluarea acestor
propuneri din curtea școlii în alte spații din La
Puebla de Alfindén și apoi în faza a 3-a: mutarea
propunerilor în spațiile capitalei Zaragoza. S-a
apreciat posibilitatea de a contacta marile
centre comerciale din Zaragoza, în special Puerto
Venecia, unde familiile își petrec ziua pentru ca
atunci când familiile se opresc să mănânce sau
să se odihnească, în loc să-și ofere copilului un
telefon mobil, să aibă posibilitatea de a se juca
diverse. jocuri.
Contactul nostru din comunitatea NEMESIS ne-a
ajutat să creăm o aplicație care le arată
părinților cum să joace hopscotch. Acum părinții
se pot bucura de joc cu copiii lor și ne gândim să
punem instrucțiuni pentru alte jocuri în aplicație,
precum și să o traducem în alte limbi.

Îți place să partici
pi la proiectul NE
MESIS?
„Da, pentru că es
te amuzant și uim
itor să
vezi cum locul no
stru de joacă se
îmbunătățește în
cetul cu încetul.”
Elev de școală pr
imară
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Îmbunătățirea spațiilor noastre școlare
Cluster școlar AEMaia, Maia, Portugalia
În școala primară EB N.º 1 GUEIFÃES întrebarea noastră a fost „ce putem face pentru a face
oamenii mai fericiți la școală?” Pentru a decide ce idee să folosim am făcut o activitate de luare a
deciziilor OPERA. Apoi am prezentat ideea noastră colaboratorilor (municipalitate, autoritate
locală parohială, Asociația Părinților, alți părinți...) și am luat notițe cu privire la sugestiile tuturor.
De asemenea, am conceput un chestionar simplu pe care să-l transmitem profesorilor, elevilor și
părinților acestora și altor membri ai personalului pentru a-și obține opiniile. Pentru a decide
exact ce să facem, am analizat răspunsurile și ne-am hotărât asupra unei campanii de lucru
asupra relațiilor/emoțiilor. În al 2-lea și al 3-lea laborator de co-creare, folosind învățarea bazată
pe proiecte, am proiectat nori cu propoziții pozitive sau înălțătoare care să stea în jurul școlii
pentru a-i face pe oameni să se simtă bine. În cele din urmă, am reflectat asupra proiectului
nostru și suntem fericiți pentru că am auzit oameni folosind propozițiile noastre în jurul școlii!

„Ți-am spus ce
important esti?”

Elevii Școlii Secundária da Maia (Școala Gimnazială Maia) au fost
îngrijorați de calitatea proastă a aerului din sălile de clasă. Acesta a
fost deja un proiect care se petrecea în școală și legarea acestuia cu
Educația pentru inovare socială a funcționat bine. În Co-creation
Labs, studenții au decis că vor să rezolve acest lucru, așa că au
efectuat măsurători ale nivelurilor de CO2 în sălile de clasă și au
cumpărat câteva plante pentru a ajuta la curățarea aerului. Elevii sau conectat cu 5 elevi inventatori dintr-o altă școală care au câștigat
un premiu pentru afacerea lor EcoTwice. Aceștia au analizat și
discutat rezultatele studiului cu un consultant universitar și au trimis
recent un rezumat despre această cercetare, deoarece intenționează
să susțină o scurtă prelegere despre aceasta în cadrul Seminarului
Internațional de Educație Științifică care va avea loc la Facultatea de
Științe (Universitatea din Porto) .

La școala primară Escola EB2, 3 GUEIFÃES am întâlnit inovatori sociali
de la TRANSFORMERS și UDREAM care ne-au ajutat să creăm o hartă a
empatiei pentru a ne concentra asupra economisirii apei. În Cocreation Lab 2 am prezentat altor clase despre risipa de apă, am creat
pliante cu informații importante, am analizat consumul de apă în
școală și am proiectat echipamente pentru a absorbi apa din ploaie și
a o reutiliza pentru a cultiva o mică grădină de legume în școală. În cel
de-al treilea laborator am prezentat siglele și sloganurile noastre
pentru proiect. De asemenea, ne-am dezvoltat ideea în cadrul
diferitelor clase: portugheză și Cetățenie pentru dezvoltare. În plus, am
făcut schimb de idei și materiale cu alți elevi de la o școală portugheză
din Timor și am scris un articol despre proiectul nostru.
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O întorsătură neașteptată
Academia Willow Tree, Rotherham, Marea Britanie
Forever Fashion la Roughwood Primary School - după
prima noastră întâlnire de co-creare care a implicat
doar câțiva copii care vor planifica proiectul, copiii,
personalul și membrii comunității au fost încântați să
își creeze propria afacere. Copiii de 8-9 ani au fost
dornici să refolosească și să recicleze îmbrăcămintea,
mai degrabă decât să ajungă la groapa de gunoi.
Părinții și casele din jur donează haine nedorite la
recepție, unde părinții le sortează pe șine gata să
schimbe și să schimbe articole cu alte familii. Acest
eveniment lunar a fost atât de popular încât va
continua și anul viitor!
Îmbunătățirea parcului nostru local de la școala primară
Greasbrough - Am analizat problemele din zona noastră
locală și copiii au decis că vor să îmbunătățească parcul
nostru local, care este plin de gunoi și graffiti. S-au întâlnit
cu membri ai consiliului, personalul parcului și voluntari
pentru a discuta ce ar putea face pentru a ajuta și a
documentat progresul într-un Vlog. Proiectul este cunoscut
în întreaga școală și chiar și oamenii care nu sunt implicați
ne anunță când a avut loc un vandalism grav - am lucrat cu
toții împreună pentru a trece de el în mod pozitiv

Bags for Life at Herringthorpe Junior School - Acest proiect
a fost legat de subiectul curricular al curățării oceanului și la îmbunătățit bine dându-i un element „real”. Am făcut saci
din haine pentru a le recicla și pentru a reduce deșeurile de
plastic. Am lucrat împreună ca o singură clasă, ceea ce ne-a
îmbunătățit colaborarea. Prin proiect am dezvoltat
rezolvarea colectivă a problemelor, gândirea creativă,
panoarea colectivă, comunicarea, reziliența și mobilizarea
resurselor. Proiectul s-a încheiat acum, așa că așteptăm cu
nerăbdare să facem altul anul viitor.
Proiectul 525 la Rockingham Junior & Infants - Acesta este
un proiect pe scară largă, pe termen lung, care implică
transformarea vechii case a îngrijitorului într-un centru de
îngrijire. Copiii au fost atât de încântați să se implice activ în
realizarea acestui lucru și s-au bucurat de Skype și de a
scrie copiilor implicați în NEMESIS la CEIP Los Albares,
Spania! Centrul LEAF, pentru copiii vulnerabili expuși
riscului de excluziune și pentru sprijinirea sănătății sociale,
emoționale și mintale, a fost deschis în 2021.
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Îmbunătățirea cartierului nostru
Școala Ruffi, Marsilia, Franța
La Ruffi School am început prin a crea conștientizarea conceptului de mediu și
ecologie printr-o zi tematică distractivă și prima NEMESIS Café (ceea ce am numit
Laboratorul de co-creare pentru a face mai ușor de înțeles de către oameni datorită
varietății mari de limbi vorbite). de către adulți și copii la Ruffi) unde am prezentat și
explicat proiectul și am adunat primele idei. Următorul pas a fost explorarea
cartierului din jurul școlii și concentrarea atenției asupra vegetației, artă, gunoaie,
animale și sunete. Am analizat aceste observații și ne-am gândit la cum să ne
îmbunătățim cartierul. Etapa 4 ne-a ajutat să ne imaginăm cum am putea face acest
lucru prin lucrul de grup pe imagini din cartier care arată cum ne-am dori să-l
îmbunătățim. Apoi copiii au realizat o prezentare video a ideilor lor.

Apoi, am făcut interviuri în raionul nostru pentru a ști
ce doreau oamenii să schimbe. În cea de-a doua
NEMESIS Café, două acțiuni au fost votate ca fiind
cele mai importante:
• face cartierul mai frumos
• informați oamenii despre deșeuri, poluare și reciclare
ca o posibilă soluție.
Cum ar dori elevii
îmbunătățirea zonei locale

Din martie, suntem în faza de prototipare și ne ajută în acest sens Jihane El Meddeb, un
artist de stradă. Copiii sunt foarte încântați de transformarea zonei lor locale, așa că
proiectul continuă și anul viitor!

Unde vor interveni elevii
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Co-creation lab quick guide

CO-CREATION LAB QUICK GUIDE!
GET TO KNOW EACH OTHER AND GIVE A BASIC INTRO OF SI

Stage 1

The first and introductory stage of the co-creation labs aims at allowing
participants to get to know each other and become comfortable to be
fully engaged in the process. Additionally, it allows participants to
understand the wider philosophy, scope and practical application of
Social Innovation Education.

Activities
GET TO KNOW YOU
Would you rather..?
Do you..?
Desert Island

INTRO TO SI
Show a real-life case
Firestarter

SDGs AND THE IMPORTANCE OF SOCIAL INNOVATION
The second stage aims at giving the methodology and the context of
sustainability challenges to the participants, thus enabling them to
understand the importance of Sustainable Development and Social
Innovation.

Stage 2

Activities
SUSTINABLE
DEVELOPMENT GOALS

UNDERSTANDING THE
IMPORTANCE OF SI

SDG reference material
Brainstorming the SDGs

Ethical versus fast fashion

INVESTIGATION OF LOCAL SUSTAINABILITY CHALLENGES
AND CO-DEVELOPMENT OF IDEAS AND SOLUTIONS

Stage 3

In this stage participants will enter the core of the co-creation process,
since they will be engaged in the co-developing of ideas and solutions
about real-life local sustainability problems. A key concept that will be
introduced in this stage is that of ‘Empathy’, a core value of the SIE
philosophy. Participants of the co-creation lab and particularly
students should adopt the approach of empathy, for being able to
care and help others and the environment.

Activities
Walking Dev
Traffic Lights
OPERA
Draw your vision

Empathy map
My experience

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.

ILLUSTRATIONS

