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BUN VENIT!
Aceasta este Colecția de Activități
Educaționale pentru Inovare Socială.
Toate activitățile sunt gratuite, scurte
și flexibile, așa că le puteți adapta
după cum doriți.

Cum se utilizează această colecție de activități
Resursele sunt împărțite în 5 categorii specifice celor 5 etape de implementare a unui
laborator de co-creare și intercalate cu competențele cheie dezvoltate de inovare socială.
Deci, puteți fie să alegeți activitatea potrivită pentru etapa în care vă aflați, fie puteți selecta
o activitate în funcție de competențele pe care doriți să le dezvoltați. Fiecare secțiune
conține și o scurtă descriere ce leagă activitățile propuse de etapele laboratorului de cocreare.

Fiecare activitate este structurată astfel:

Titlul Activității
Materiale

Materialele de care aveți nevoie pentru a desfășura activitatea, inclusiv
un link către materialele ce necesită imprimare

Competențe IS

Instrucțiuni

Vârstă
Timp

Competențele de inovare socială (IS) pe care le dezvoltă activitatea

Instrucțiuni descrise pe scurt ce permit adaptarea în funcție de
nevoile elevilor la momentul respectiv.
Indicații legate de vârstă recomandată pentru activitate

O aproximare a timpului necesar pentru a desfășura activitate
4

Termeni și abrevieri

Co-creare

Co-crearea înseamnă că cei tineri și adulți lucrează
împreună pentru a veni cu idei pentru a aborda o
problemă socială și pentru a pune în practică acele idei.

Laborator de
Co-creare

Un laborator de co-creare este locul în care persoanele
interesate (copii, profesori, consilieri locali, oameni de afaceri,
membri ai comunității, etc...) se întâlnesc pentru a identifica,
înțelege și planifica cum să abordeze o problemă socială.

ODD Obiective
Globale

IS

Competențe
de IS

Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă identificate de
Națiunile Unite.
https://sustainabledevelopment.un.org

Inovare Socială prescurtat IS este un produs sau
serviciu care satisface o nevoie socială mai bine decât
o soluție dezvoltată anterioar.

Cele 13 competențe de inovare socială (abilități și valori) pe
care inovatorii sociali le folosesc atunci când abordează
probleme sociale. Consultați manualul proiectului pentru
mai multe informații.
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PASUL 1
Ne cunoaștem și descoperim elementele de bază ale inovării sociale
NE CUNOAȘTEM
Este esențial să construiți relații pozitive pentru ca grupul să lucreze împreună eficient.
Vă recomandăm să faceți acest lucru la începutul fiecărui laborator, ca o modalitate
distractivă de a vă încălzi și de a vă cunoaște mai bine sau de a primi membri noi.
Cine sunt?
Resurse

pixuri, creioane, hârtie, culori

Competențe IS

învăţare reflexivă, comunicare, autoeficacitate

Instrucțiuni

Scrie-ți numele vertical pe o bucată de hârtie.
Pentru fiecare literă scrie un cuvânt care să te reprezinte.
Se va lucra în perechi.
Oferiți feedback grupului despre partenerul dvs. și explicați de ce
ați ales acele cuvinte.

Vârstă

toate

Timp

10-15 minute

Speed dating
Resurse

Competențe IS
Instrucțiuni

Întrebări
Care e numele tău? Unde locuiești? Ce faci? Ce îți place să
faci în timpul liber? De ce ești aici?
comunicare, îmbrățișarea diversității, eficacitatea colectivă
Împărțiți grupul în două așezați pe două linii paralele astfel să se
formeze perechi. O persoană va pune întrebările și partenerul
răspunde, apoi schimbă rolurile. După 2 minute, strigă
„schimbare”. 1 persoană din fiecare pereche trece la următoarea
persoană. Repetați până când toți vorbesc între ei.

Vârstă

toate

Timp

5-10 minute

7

Ce ai prefera..?
Resurse

Întrebări
Ai prefera să fii incredibil de amuzant sau incredibil de inteligent?
Ai prefera să fii un vrăjitor sau un super-erou?
Ai prefera să fii un inventator celebru sau un scriitor celebru?
Preferi să poți crea o nouă vacanță sau un nou sport?
Preferi să locuiești într-o casă în formă de cerc sau într-o casă în
formă de triunghi?
Ai prefera să controlezi focul sau apa?
Ai prefera să fii rezistent la glonț sau să poți supraviețui căderilor
de la orice înălțime?

Competențe IS

comunicare socială, gândire critică

Instrucțiuni

În perechi, adresați-vă întrebările unul altuia și explicați motivele
pentru răspunsurile alese.

Vârstă

toate

Timp

5-10 minute

Tu…?

Resurse
Competențe IS
Instrucțiuni

Grilă (consultați resursele imprimabile)
comunicare, îmbrățișarea diversității, eficacitatea colectivă
Găsiți persoane care pot spune DA la întrebările din grilă.
Scrieți-le numele și orice alte informații pe care le pot oferi în
casetă.
Răspunzi apoi la una dintre întrebările lor.
Treceți la următoarea persoană până când grila este completă.

Vârstă

toate

Timp

10-15 minute

8

Insula Pustie
Resurse

Îndemnuri – carte, film, aplicație, dispozitiv electronic, articol
neelectric, articol de îmbrăcăminte, băutură, machiaj, mâncare,
cântec, seriale TV...

Competențe IS

comunicare, gândire critică

Instrucțiuni

În grupuri mici, întreabă „dacă ai fi blocat pe o insulă pustie, ce
carte ai avea cu tine?”

Vârstă

toate

Timp

5-10 minute

Desen amuzant
Resurse

Pix/creion, hârtie

Competențe IS

Comunicare, eficacitate colectivă

Instrucțiuni

În grupuri de câte 3, rupeți o bucată de hârtie în trei, apoi o
persoană desenează capul, una trunchiul și alta picioarele, fără
să vadă ce desenează alții.
Pune părțile împreună pentru a vedea întregul corp!

Vârstă

toate

Timp

10-15 minute

Ce te face să zâmbești
Competențe IS

comunicare, gândire critică

Instrucțiuni

Cereți fiecărei persoane să spună trăsătura de personalitate
care o face cel mai fericit și să spună de ce.

vârstă

toate

Timp

5-10 minute

9

Pictura suprarealistă
Resurse

Picturi (a se vedea resursele imprimabile), hârtie, creioane, culori,
https://www.trendhunter.com/slideshow/surrealist-artworks

Competențe IS

comunicare, îmbrățișarea diversității

Instrucțiuni

Împărțiți participanții în grupuri de câte 3.
O persoană descrie un tablou persoanelor din grupul lor care vor
trebui să-l deseneze. Comparați desenele între ele și originalul la
sfârșit!

Vârstă

toate

Timp

5-10 minute

Construiește un turn
Resurse

Orice (face sens!).

Competențe IS

comunicare, rezolvare colectivă a problemelor, eficacitate
colectivă

Instrucțiuni

În grupuri mici, participanții vor trebui să facă un turn stabil care
să măsoare cel puțin 1 m.

Vârstă

toate

Timp

10-15 minute

Lista alfabetului
Resurse

hârtie, pixuri

Competențe IS

comunicare socială, rezolvare creativă a problemelor,
eficacitate colectivă

Instrucțiuni

Împărțiți participanții în perechi sau în grupuri mici.
Fiecare grup scrie o țară pentru fiecare literă a alfabetului.
Variați jocul folosind alte lucruri, de ex. mâncare, capitale, filme,
fotbaliști...

Vârstă

toate

Timp

5-10 minute
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Picturi
Resurse

Carduri (vezi resurse imprimabile), hârtie, creioane

Competențe IS

comunicare, empatie, îmbrățișarea diversității

Instrucțiuni

Împărțiți participanții de la aceleași mese în două grupuri.
O persoană taie cărțile, fără să le citească, și le pune cu fața în jos
într-o grămadă pe masă.
O persoană dintr-o echipă o desenează pentru ca ceilalți din echipa
să să ghicească. Apoi urmează următoarea echipă.

Vârstă

toate

Timp

5-10 minute

Joc cu mingea
Resurse

O minge moale, pixuri, întrebări:
Care e numele tău?
Care este mâncarea ta preferată..?
Unde locuiți?
Împărtășește un fapt interesant despre tine.
Care este ultima carte pe care ai citit-o?
Care este ultimul film pe care l-ai văzut?
Care este ultimul joc pe care l-ai jucat?
Unde ai mâncat ultima dată afară?
Împărtășiți o amintire amuzantă.
Împărtășește o amintire frumoasă.
Împărtășește o poveste despre tine.

Competențe IS

comunicare

Instrucțiuni

Aruncă mingea cuiva și aleg o întrebare de pe tablă la care să
răspundă.
Acea persoană aruncă mingea altcuiva și așa mai departe.

Vârstă

toate

Timp

10-15 minute

11

INTRODUCERE ÎN INOVARE SOCIALĂ
Inovarea Socială poate fi un subiect nou, așa că iată câteva activități care vă vor ajuta să
o cunoașteți mai bine.

Arată o situație din viața reală
Resurse

Competețe de IS
Instrucțiuni

Link-uri la inovări sociale
https://www.globalonenessproject.org/
https://www.wethinq.com/en/blog/2014/02/18/32-InspiringExamples-of-Social-Innovation.html
https://www.boroume.gr/en/http://bcnhealthapp.com/
https://generationgenerous.com/
http://en.lestetesdelart.fr/
învăţare reflexivă, comunicare, autoeficacitate
Împărtășiți un caz din viața reală cu grupul.
Cereți-i să identifice cum ajută acel proiect oamenii/planeta etc.
L-ar putea îmbunătăți? Cum?

Vârstă

toate

Timp

10-15 minute

Cine ne inspiră?
Resurse

Hârtie, pixuri colorate

Competențe IS

empatie, gândire critică, îmbrățișarea diversității

Instrucțiuni

Gândește-te individual la / cercetează oamenii care te inspiră
să-i ajuți pe alții.
Desenați o poză cu ele.
În jurul imaginii, notează motivele pentru care ai ales fiecare
persoană.
Arată ce ai făcut partenerului tău, apoi întregului grup.

Vârstă

toate

Timă

10-20 minute

12

Scânteia

Resurse

Competențe IS
Instrucțiuni

Întrebări sugerate:
Ce te-a determinat să te implici într-o inovare socială (SI)?
Spune-ne despre SI-ul tău.
Ce caracteristici și abilități crezi că are nevoie cineva pentru
a conduce/a face parte dintr-un SI?
Ai un SI preferat? De ce?
Alte intrebari?
comunicare socială, îmbrățișând diversitatea
Aflați de la un inovator social care este părerea lui despre
inovarea socială folosind întrebările sugerate.

Vârstă

11+

Timp

10-15 minute

13

Pasul 2
ODD-uri și importanța innovării sociale

OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ (ODD)
Cunoașteți ODD-urile și discutați-le pentru a ajuta la identificarea
problemelor relevante pentru comunitatea pe care doriți să o îmbunătățiți.
Material de referință pentru ODD
Resurse

Poster ODD și șablon de activitate (consultați resursele
imprimabile)

Instrucțiuni

Poster: utilizați-l ca introducere pentru a vedea care sunt
obiectivele, pentru referință, pentru a comenta, a desena și a
vedea.
Activitate: Pentru fiecare descriere de obiectiv găsiți
numărul obiectivului de dezvoltare durabilă de pe afiș.
Răspunsuri:
De exemplu. Lucrul împreună pentru a atinge obiectivele = 17
Toată lumea are suficientă mâncare = 2
Toți sunt egali = 10
Nimeni nu trebuie să bea apă murdară = 6
A nu arunca hainele după ce le-ai purtat o dată = 12
Ajutând planeta să rămână sănătoasă = 13
Îngrijirea vieții marine = 14
Menținerea oamenilor sănătoși fizic și psihic = 3
Corectitudine pentru bărbați și femei = 5
Orașe care respectă planeta = 11
Nu trebuie să lucreze în condiții proaste/periculoase = 8
Îngrijirea animalelor și a plantelor = 15
Toată lumea se simte în siguranță = 16
Nimeni nu trăiește în condiții murdare, periculoase,
nesănătoase = 1
Toată lumea are ocazia să meargă la școală pentru o viață
mai bună = 4
Fiecare țară/oraș are facilități bune pentru a avea grijă de
oameni = 9
Fără poluare = 7

14

Brainstorming Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Resurse

Poster ODD (vezi resurse imprimabile), pixuri, hârtii

Competențe IS

Gândire critică, folosind bine resursele digitale, viziune pentru o
lume mai bună

Instrucțiuni

În perechi/grupuri mici, alegeți câteva dintre ODD-urile și discutați:
Ce crezi că înseamnă fiecare.
Unde vezi exemple locale pentru tine?
Ce îți place și ce nu-ți place la ei lângă tine?
Ce ai putea face pentru a-l îmbunătăți?
Faceți notițe, apoi spuneți grupului.

Vârstă

toate

Timp

15-30 minute

Lumea mea în 2030

Resurse

Poster ODD (vezi resurse imprimabile), pix, creion, pixuri
colorate, hârtie

Competențe IS

Viziune pentru o lume mai bună, comunicare

Instrucțiuni

Distribuie posterul ODD
Persoanele aleg un ODD, apoi desenează sau scriu despre cum
și-ar dori să arate acesta în 2030.
Discutați și explicați ideile tuturor.

Vârstă

13+

Timp

30-40 minute

15

Micile schimbări înseamnă mult
Resurse

Poster ODD (consultați resursele imprimabile), pix, creion:
Cineva îți zâmbește
Cineva strigă furios la tine
Vedeți o mulțime de gunoi care sufla în vânt
Vezi o fotografie care te face să râzi pe rețelele de socializare
Un prieten îți face un cadou pe neașteptate
Cineva care te salută în mod normal te ignoră

Competențe IS

Viziune pentru o lume mai bună, comunicare, empatie

Instrucțiuni

Scrieți instrucțiunile pe tablă.
În grupuri, discutați cum vă fac acestea să vă simțiți.
Alegeți unul sau două obiective și faceți următoarele pentru ele,
apoi discutați:
Obiectivul 13 (acțiunea climatică).
Acțiune negativă: lăsați ușa frigiderului deschisă în timp ce faceți
alte lucruri.
Impact: aceasta irosește energie.
Schimbare pozitivă: închide ușa în timp ce îmi torn băutura.
Impact: aceasta va ajuta la economisirea energiei.

Vârstă

toate

Timp

15-30 minute

ÎNȚELEGEM IMPORTANȚA INOVĂRII SOCIALE
Pentru a crea o inovație socială, trebuie să înțelegeți ce este Inovarea Socială.
Folosiți aceste activități pentru a ajuta la astest lucru.
Rezolvarea rapidă a problemelor
Resurse

Pixuri, hârtie

Competențe IS

Rezolvarea creativă a problemelor, gândire critică, autoeficacitate,
reziliență socială

Instrucțiuni

Elevii se gândesc la o pasiune / cunoștințe / abilitate pe care o au.
Apoi se gândesc la o problemă sau la o provocare a acelei pasiuni
/ cunoștințe / aptitudini.
Apoi încercați să veniți cu o soluție inovatoare.

Vârstă

11+

Timp

5-10 minute
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Etic versus fast fashion
Resurse

Fast Fashion (consultați resursele imprimabile), hârtie,
vârfuri de pâslă, pixuri, indicații:
Preț
Unde au fost făcute
Ce poartă prietenii tăi
Fie că dăunează planetei / oamenilor
Ce poartă vedetele
De unde vin
Tendințe
Din ce sunt făcute

Competențe IS

responsabilitate socială, gândire critică, rezolvare colectivă și
creativă a problemelor, viziune pentru o lume mai bună

Instrucțiuni

Discutați despre hainele dvs. folosind instrucțiunile.
Explicați moda rapidă folosind fișa informativă - spuneți primul
fapt și vedeți dacă oamenii pot ghici ce urmează.

Vârstă

11+

Timp

5-10 minute

Tehnologie pentru un viitor mai bun

Resurse

Pixuri, hârtie, indicații:
Viziune - descrie tipul de viitor pe care ți-l imaginezi
Obiect - descrieți principalul lucru care trebuie îmbunătățit
Idee - cum vă poate ajuta tehnologia să vă îmbunătățiți viitorul?

Competențe IS

Utilizarea bună a resurselor digitale, viziune pentru o lume mai bună,
comunicare socială, empatie, rezolvare creativă a problemelor

Instrucțiuni

Scrieți cele 3 solicitări astfel încât toată lumea să poată vedea:
Fiecare persoană se gândește la viziunea, obiectul și ideea sa.
Împărtășiți în perechi, apoi discutați cu întregul grup

Vârstă

13+

Timp

5-10 minute
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Pasul 3
Investigarea unei provocări locale legate de sustenabilitate și co-dezvoltarea de idei și
soluții

IDENTIFICAȚI ȘI ANALIZAȚI O PROBLEMA PENTRU PROIECTUL DVS. DE INOVARE SOCIALĂ
Gândiți-vă la care sunt problemele în zona dvs. locală și pe care doriți să le abordați. Aceste
activități vă ajută să gândiți puțin mai profund și mai critic (analizați, empatizați, reflectați
și evaluați!) despre problema pe care ați selectat-o.

Plimbarea empatică
Obiectiv de învățare

pentru a identifica ceea ce vrei să schimbi

Resurse

hârtie, pixuri

Competențe IS

Viziune pentru o lume mai bună, rezolvare creativă a
problemelor, planificare colaborativă și luare a deciziilor
democratice, comunicare socială

Instrucțiuni

Plimbați-vă prin comunitate pentru a identifica locurile care
trebuie îmbunătățite.
În grupuri, notați-vă ideile și discutați motivele.
Unul / unele dintre acestea ar putea sta la baza proiectului
vostru de inovare socială.

Vârstă

toate

Timp

30 - 50 minute
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Semaforul

Resurse

Hârtie, creioane, culori

Competența IS

Responsabilitate socială, empatie, gândire responsabilă și
critică, comunicare socială.

Instrucțiuni

Gândește-te la traseul pe care îl iei la școală / unde mergi des.
Desenați traseul de la început până la sfârșit.
Adăuga:
loc verde pentru o zonă frumoasă
galben pentru o zonă OK
roșu pentru o zonă proastă
În perechi, discutați fiecare loc și de ce ați făcut-o verde/galben/roșu.
Feedback pentru toată lumea - o problemă comună ar putea fi abordată
de proiect.

Vârstă

toate

Timp

10-15 minute

OPERA

Resurse

Competențe IS

Instrucțiuni

Hârtie A4, pixuri, instrucțiuni:
O (OWN) - Participanții au la dispoziție 5 minute pe cont propriu pentru a
se gândi și a face notițe.
P (PAIR) - Apoi discută asta în perechi timp de 5 minute.
E (EXPLAIN) - Perechea își explică ideile (2 de persoană) grupului, folosind o
propoziție pentru a o descrie și o lipește pe perete.
R (RANK) - Ideile sunt evaluate pe măsură ce fiecare persoană bifează cele
3 idei care îi plac cel mai mult. Nu poți vota pentru propria ta idee.
A (ARRANGE) - Ideile rămase sunt discutate și aranjate pe teme de către
grup. Acest lucru vă poate informa planul de acțiune.

Comunicare, luarea deciziilor în colaborare și democratică,
autoeficacitate, eficacitate colectivă.
Puneți grupului o întrebare despre proiectul dvs. la care trebuie
răspuns, cum ar fi „pentru ce vom face proiectul nostru?”
Treceți-i prin instrucțiuni pentru a răspunde la întrebare ca
grup.

Vârstă

9+

Timp

o oră
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Folosește imaginile

Resurse
Competențe IS

telefon/tableta/calculator, reviste, hârtie, culori, pixuri, postare,
internet
gândire critică, comunicare socială, îmbrățișarea diversității,
viziunea pentru o lume mai bună, utilizarea bine a resurselor
digitale

Instrucțiuni

Cineva care vă vorbește o altă limbă dorește să afle mai multe
despre problemele care vizează comunitatea.
Faceți un colaj, desenați, faceți niște poze sau faceți un
videoclip pentru a le arăta.

Vârstâ

toate

Timp

10-20 minute

Desenează-ți viziunea
Resurse

Imazinea zonei pe care vrei sa o schimbi, pixuri, culori

Competențe de IS

viziune pentru o lume mai bună, rezolvare creativă a
problemelor, gândire responsabilă și critică

Instrucțiuni

Faceți o poză zonei pe care doriți să o schimbați și apoi
desenați ceea ce doriți să vedeți acolo schimbat.
Explicați-vă ideile în perechi și cum credeți că ar putea
funcționa în viața reală.
Feedback pentru întregul grup.

Vârstă

toate

Timp

10-20 minute
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Investigație

Resurse

hârtie, pixuri

Competențe IS

comunicarea, planificarea colaborativă, eficacitatea colectivă,
utilizarea bine a resurselor, fac saltul spre crearea de valoare

Instrucțiuni

În perechi sau în grupuri mici, scrieți o listă cu lucruri pe care ar dori să
le cunoască oamenii din zonă pe care ar dori să le schimbe.
Pune întrebări pentru a cere acestor oameni să contribuie la proiect.
Întrebările ar putea fi realizate prin interviuri sau chestionare.
Împărtășiți răspunsurile cu grupul, discutați și adăugați-le în
planificarea proiectului.

Vârstă

12+

Timp

20 minute

Gândire Critică
Resurse

Coală mare de hârtie, pixuri, creioane, indicații:
Puteți găsi informații/resurse despre această problemă?
Cine beneficiază de schimbarea/nu schimbarea lucrurilor?
Cine spune cum ar trebui să fie lucrurile?
Această problemă afectează mai mulți sau doar câțiva
oameni?
Problema aleasă provoacă controverse?
Putem aduce în mod realist schimbări în această problemă?

Competențe IS

Gândire critică, învățare reflexivă, rezistență socială

Instrucțiuni

Elevii aleg un subiect și notează folosind instrucțiunile pentru
întregul grup.

Vârstă

14+

Timp

10-30 minute
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CONSTRUIM EMPATIE
Pune-te în pielea altcuiva pentru a lua în considerare cu atenție nevoile celor pe
care încerci să-i ajuți, astfel încât să poți crea împreună idei care să-i ajute.

Harta Empatiei

Resurse

pixuri, harta empatiei (vezi resursele imprimabile)

Competențe IS

empatie, gândire critică, rezolvare colectivă și creativă a
problemelor, rezistență socială, viziune pentru o lume mai bună

Instrucțiuni

Puneți participanții în perechi.
Alegeți o situație proastă și alternativa ei bună. De exemplu. animale
fără stăpân și flămânde și animale în siguranță și bine hrănite.
Completați harta empatiei pentru a arăta cum gândiți și simțiți despre
aceste situații.
Apoi, încearcă să te pui în pielea copiilor mici și a persoanelor în vârstă
pentru a înțelege cum ar putea gândi și simți și ei.

Vârstă

13+

Timp

10-15 minute
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Instructions

Este corect?

Resurse

Lista de persoane:
Femeie
Om
Copil
Jefuitor
Persoana făra adapost
Dependent de droguri
Doctor
Curățător
Criminal
Regină

Competențe IS

responsabilitate socială, empatie, gândire responsabilă și
critică, comunicare socială, reziliență socială

Instrucțiuni

Puneți oamenii în grupuri mici.
Fiecare grup este un nou guvern și creează noi
reguli/beneficii.
Fiecare participant alege o persoană din listă.
Fiecare grup decide regulile/beneficiile pentru persoanele din
listă.
A doua zi toată lumea se trezește ca o persoană diferită –
cred că rolul lor este corect? De ce de ce nu?
Modificați fiecare rol, apoi repetați trezirea ca o persoană
nouă a doua zi.
Repetați până când toată lumea este de acord că fiecare
persoană este tratată corect.

Vârstă

12+

Timp

15-25 minute
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Ce ai face?

Resurse

Lista de scenarii
Vezi pe cineva inconștient pe stradă.
Vezi pe cineva care pare fără adăpost fiind bolnav lângă un
coș de gunoi.
Vezi o femeie bine îmbrăcată bolnavă lângă un coș de gunoi.
Vezi un băiat/bărbat speriat fugind de o fată/femeie.
Vezi un băiat care este singur și plânge.
Vezi o persoană în vârstă care pare pierdută și confuză.
Vezi o fată/femeie speriată fugind de un băiat/bărbat.
Vezi pe cineva înfășurat într-o pătură tremurând în zăpadă.
Vezi pe cineva alergând în mod repetat pe un drum aglomerat.
Vezi o fată tânără care este singură și plânge.

Competențe IS

empatie, gândire responsabilă și critică

Instrucțiuni

Alegeți un scenariu din listă și puneți oamenii în perechi.
Cereți-i să discute ce ar face în acea situație.
Ar ajuta ei? De ce de ce nu?
Gândiți-vă la ce poate fi cauzat acea situație.
Acest lucru te face să te gândești diferit dacă ai ajuta?

Vârstă

12+

Timp

10 minute
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Ochi albaștri, ochi căprui...
Resurse

Pixuri, hârtie, întrebări:
Cum te-ai simțit să fii tratat mai bine/mai rău decât o altă
persoană în funcție de culoarea ochilor tăi?
Ți-a fost dor de prietenii tăi?
A fost corect?
Te-ai uitat diferit la oameni?
Te-ai întrebat de ce ai fost tratat așa?
V-a ajutat experimentul să vedeți cât de nedrept este acest
tip de tratament?
Cum?
Link către experimentul original condus de Jane Elliott: https://www.youtube.com/watch?v=oS1sQ1bqLSM

Competențe

Empatie, gândire critică, comunicare socială

Instrucțiuni

La început, dă o explicație a unor reguli noi - persoanele cu ochi căprui
vor fi tratate mai bine decât cei cu ochi de altă culoare. Creați niște reguli
precum „persoanele cu ochi căprui nu pot sta lângă oamenii cu ochi
albaștri” etc.
După aplicarea regulilor, desfășurați orice activitate scurtă legată de
locul în care vă aflați în proiect, în timp ce aplicați cu strictețe aceste noi
reguli. Acest lucru poate însemna noi grupări.
După aceea, explicați experimentul, folosiți întrebările pentru a determina
oamenii să vorbească despre cum s-au simțit.

Vârstă

6+

Timp

10-20 minute
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Time

20 minutes

Experiența mea

Resurse

Pixuri, hârtie, întrebări:
Cum te-au ajutat?
Ce au spus ei?
Ce au facut?
De ce te-a ajutat asta?
Cum te-a făcut să te simți?
Cum te-a afectat să te ajute cu problema ta?
Cum i-a afectat să te ajute cu problema ta?
Cum i-a afectat pe ceilalți ajutându-te cu problema ta?

Competențe IS

Empatie, învățare reflexivă, comunicare socială

Instrucțiuni

Fiecare are timp să se gândească la un moment în care s-a aflat
într-o situație dificilă / stresantă / nefericită și cineva i-a ajutat.
Luați în considerare situația folosind instrucțiunile.
Faceți notițe / desene / gândiți-vă la asta apoi împărtășiți în
perechi.
Cei care se simt confortabil își transmit situația întregului grup.

Vârstă

6+

Timp

10-15 minute

26

Time

20 minutes

Pasul 4
Co-crearea proiectului de inovare socială

ACȚIUNE CE DUCE LA TRANSFORMARE SOCIALĂ
E timpul să acționezi! Implicați oamenii și duceți la îndeplinire proiectul.

1,2,3 acțiune!

Obiective de învățare

Resurse
Competețe de IS

Pentru a îmbunătăți o idee/plan de acțiune prin colaborare
hârtie, pixuri
gândire critică, învățare reflexivă, auto-eficacitate, folosirea
corectă a resurselor, eficacitate colectivă, faceți saltul pentru
crearea de valoare,

Instrucțiuni

În grupuri mici, notați fiecare lucru pe care trebuie să-l faceți
pentru a vă atinge obiectivul.
Pune fiecare lucru în grupa 1, 2 sau 3:
1 - Avem toate abilitățile necesare
2 - Cunoaștem pe cineva care are abilitățile necesare
3 - Trebuie să găsim pe cineva care să aibă abilitățile necesare
Cu întregul grup, decideți asupra grupului corect pentru fiecare
lucru.

Vârstă

12+

Timp

10-20 minute
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Cere ajutor!
Resurse

Competențe IS

Hârtie, pixuri, șablon de scris (consultați resursele imprimabile),
întrebări:
De la cine ai nevoie de sprijin?
Ce ai nevoie de la ei?
Când îi contactați?
Cum îi vei contacta?
De ce ar trebui să se implice?
comunicarea, planificarea colaborativă, eficacitatea colectivă,
utilizarea bine a resurselor, fac saltul spre crearea de valoare

Instrucțiuni

În grupuri mici, luați în considerare sugestiile de întrebare.
Ca întreg grup decide cine să contacteze și cum.
Utilizați șablonul de scriere pentru a crea comunicare.

Vârstă

10+

Timp

20- 40 minute
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Age

14+

Planificarea unui eveniment

Resurse

Hârtie, pixuri/creioane, instrucțiuni de conținut și format:
Ce îi va face pe oameni să vrea să vină?
Numărul de persoane
Alimente
Băutură
Echipamente
Cheltuieli
Divertisment
Amenajarea camerei
Publicitate

Competențe IS

Eficacitatea colectivă, comunicarea socială, autoeficacitatea,
fac saltul spre crearea de valoare

Instrucțiuni

Acordați-vă timp să vă gândiți la un eveniment de succes la care ați
participat, folosind aceste indicații:
Ce a făcut-o să aibă succes?
Ce l-ar fi putut face și mai bun?
Planificați-vă propiul eveniment folosind instrucțiunile de conținut și
format.
Delegați fiecare aspect pentru a vă planifica evenimentul.

Vârstă

10+

Timp

20- 40 minute
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Age

14+

Crearea unui comunicat de presă

Resurse

Exemplu de comunicat de presă, hârtie, pixuri, întrebări:
Cine face proiectul?
Ce ai de gând să faci?
Unde urmează să fie realizat proiectul?
Când va începe?
De ce o faci?
Cum faci?
Cine este implicat?

Competențe IS

comunicare socială, eficacitate colectivă, face saltul pentru
crearea de valoare

Instrucțiuni

Distribuiți online un exemplu de articol de știri.
Împărțiți oamenii în grupuri.
Creați un comunicat de presă folosind întrebările.

Vârstă

12+

Timp

20- 40 minute

Le scriem politicienilor

Resurse

Hârtie, pix, e-mail, șablon de scris

Competențe IS

Comunicarea, îmbrățișarea diversității, utilizarea bine a
resurselor digitale, facem saltul pentru crearea de valoare,

Instrucțiuni

Cercetează-ți problema în detaliu folosind internetul/oamenii din jurul
tău.
Utilizați șablonul pentru a scrie o scrisoare către autoritățile local în care
să explice problema, de ce este importantă și pe cine afectează.
Explicați ce credeți că ar trebui să facă în privința asta.

Vârstă

13+

Timp

20- 40 minute
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Age

14+

CO-CREARE DE IDEI ÎN MOD EFICIENT
Lucrul în echipă poate fi greu - iată câteva activități care vă vor ajuta!
Analiza SWOT
Resurse

Pix, hârtie, grilă de analiză SWOT (consultați resursele
imprimabile) folosind aceste sugestii:
Puncte forte: ce facem bine?
Puncte slabe: Ce am putea îmbunătăți?
Oportunități: de ce putem profita?
Amenințări: ce ar putea sta în calea proiectului nostru?

Competențe IS

auto-eficacitate, eficacitate colectivă, reziliență socială, faceți
saltul pentru crearea de valoare, folosirea bine a resurselor,
învățare reflexivă, planificare colaborativă

Instrucțiuni

Completați în perechi șablonul SWOT pentru proiectul dvs.
Distribuiți tuturor și creați o analiză SWOT a întregului grup.
Folosiți-l pentru a vă evalua ideea/planificați următorii pași.

Vârstă

11+

Timp

20 minute

Ascultare activă
Competențe IS
Instrucțiuni

comunicare socială, autoeficacitate, rezistență socială

Spune-i partenerului tău o idee despre orice (ce mănânci la
prânz, de ce ai purtat acele haine, muzica/programul/jocul tău
preferat etc.).
Îți rezumă într-o singură propoziție pentru a arăta că au înțeles.
Spune-le dacă te-au înțeles corect, apoi schimbă rolurile.

Vârstă

12+

Timp

10 minute
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Age

14+

Crowdfunding
Resurse

1. Accesați - https://www.crowdfunder.co.uk/search/projects
Alegeți o poveste de pe site-ul web despre un proiect care a folosit
Crowdfunding și notați ce a fost proiectul și cum l-a ajutat
Crowdfunding să-l împărtășească grupului mai târziu.
2. Accesați - https://www.crowdfunder.co.uk/how-crowdfunding-works
Răspundeți la aceste întrebări în legătură cu proiectul dvs.:
Ce este crowdfundingul?
Este potrivit pentru ideea noastră? De ce de ce nu?
Utilizarea tehnologiei ne-ar ajuta crowdfunding-ul?
Cum planific un proiect Crowdfunder?
Cum creez un proiect Crowdfunder?
Cum derulez un proiect Crowdfunder?

Competențe IS

Folosirea resursele (digitale), gândire responsabilă și critică, faceți
saltul pentru crearea de valoare, planificarea colaborativă și
luarea deciziilor în mod democratic

Instrucțiuni

Urmați linkurile, răspundeți la întrebări, apoi oferiți feedback grupului dvs.
Faceți acest lucru individual, în perechi sau în grupuri mici.
Poate crowdfundingul să vă ajute proiectul?

Vârstă

12+

Timp

20- 30 minute

5 Ws
Resurse

Hârtie A4, pixuri, șablon de întrebare (consultați resursele imprimabile)

Competențe IS

Viziune pentru o lume mai bună, eficacitate colectivă,
planificare colaborativă și luare a deciziilor democratice

Instrucțiuni

Acest lucru poate funcționa cu orice activitate din proiect
pentru a ajuta tinerii să se gândească mai profund despre
ideea lor și să înceapă să o dezvolte practic.

Vârstă

toate

Timp

15-25 minute
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Age

14+

Învățăm de la ceilalți

Resurse
Competențe IS

Instrucțiuni

hârtie, pixuri, internet
rezolvarea colectivă și creativă a problemelor, planificarea în
colaborare și luarea deciziilor democratice, comunicarea
socială, utilizarea bine a resurselor digitale, eficacitatea
colectivă
În grupuri identificați proiecte similare cu ale dvs.
Faceți o listă cu ceea ce a funcționat în fiecare proiect.
Grupați-le pe teme și discutați cu întregul grup.
Găsiți idei despre temele care ar putea fi folosite pentru a vă ajuta
proiectul.
Folosiți-l pentru a vă informa planul de acțiune.

Vârstă

13+

Timp

10- 20 minute

Gândește, găsește pereche, împărtășește

Resurse

hârtie, pixuri

Competențe IS

învăţare reflexivă, autoeficacitate, eficacitate colectivă

Instrucțiuni

Vârstă
Timp

Folosiți-l oricând o problemă sau o abordare trebuie luată în
considerare în timpul proiectului.
Oferiți-le indivizilor timp să se gândească la o întrebare/problema,
discutați în perechi, apoi feedback pentru grup.
toate
15- 25 minute
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Age

14+

Networking
Resurse

hârtie, pixuri, șablon de rețea (consultați resursele imprimabile)

Competențe IS

auto-eficacitate, eficacitate colectivă, reziliență socială, facem
un salt pentru crearea de valoare, comunicare socială

Instrucțiuni

Împărțiți grupul în 3.
Fiecare grup mic răspunde la întrebările din fiecare secțiune a
șablonului.
Toată lumea își împărtășește ideile pentru a crea un șablon
pentru întregul grup.
Acest lucru poate fi folosit pentru a implica oamenii printr-un
pitch sau un anunț video etc.

Vârstă

toate

Timp

20-40 minute
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Age

14+

Pasul 5
REFLECȚIE ȘI EVALUARE
Aceste activități vă pot ajuta să reflectați și să evaluați ceea ce ați realizat. Există
idei digitale și non-digitale - alege cea care ți se potrivește cel mai bine!

Prezentarea proiectului de inovare socială
Resurse

Competențe IS

Instrucțiuni

Fotografii artefacte din proiect, pixuri, hârtie, spațiu pe perete,
sugestii:
Care a fost problema pe care te-ai concentrat?
Ce ai făcut cu asta?
Care a fost cel mai distractiv?
Care a fost cel mai dificil lucru?
Care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ai învățat?
Ce urmează?
Folosirea resurselor digitale, comunicare socială, învățare
reflexivă
Găsiți un spațiu pe perete pentru a avea un afișaj.
Selectați fotografii/lucrare etc. din proiectul dvs. de vizualizat.
Creați povestea dvs. utilizată instrucțiunile!

Vârstă

toate

Timp

o oră

Înregistrați-vă progresul
Competențe IS

Autoeficacitate, eficacitate colectivă, învățare reflexivă,
planificare colaborativă

Instrucțiuni

Toată lumea ține evidența lucrurilor în mod diferit, cum ar fi
videoclipuri, fotografii, povești - depinde de tine.
Cine ține evidența depinde și de tine - unele școli au facilitatorul
care ține evidența, iar altele au un participant la laborator să o
facă. Unele programe permit tuturor participanților să adauge
la înregistrarea proiectului (cum ar fi Padlet).

Vârstă

toate

Timp

Variază în funcție de metodă.
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Animal în tranziție

Resurse

Competențe IS

Instrucțiuni

Hârtie, pixuri, mesaje pentru discuții:
Picioare – cele 4 lucruri cheie de care proiectul tău are nevoie pentru a
supraviețui.
Inima – te bucuri de asta?
Ochi – este viziunea grupului clară pentru viitorul proiectului?
Urechi – vă ascultați bine?
Gură – comunicați bine între voi?
În jurul animalului – cum este proiectul conectat la oameni care nu fac
parte din grup?
Învățare reflexivă, comunicare socială, viziune pentru o lume mai bună,
rezolvare colectivă și creativă a problemelor, eficacitate colectivă,
reziliență socială

Desenați un animal pe o foaie mare de hârtie cu o inimă, 4
picioare, coadă, cap etc
Vedeți instrucțiunile pentru discuții.
Acordați fiecăruia o notă între 1 (nereușit) și 5 (reușit).
Creați un plan pentru a-i îmbunătăți pe cei cu scoruri scăzute.

Vârstă

12+

Timp

20 minute

Foc de tabără
Resurse

hârtie, pixuri

Competențe IS

învățare reflexivă, rezolvare colectivă și creativă a problemelor,
reziliență socială, eficacitate personală și colectivă

Instrucțiuni

În grupuri mici, gândiți-vă la ceea ce a funcționat/nu a funcționat bine
până acum.
Faceți o listă cu acestea sub un zâmbet și o față tristă.
Gândiți-vă la cum ați putea îmbunătăți lista de fețe triste și cum ați
putea folosi lista de fețe fericite pentru a vă îmbunătăți și mai mult
proiectul.

Vârstă

10+

Timp

10-20 minute

36

E timpul Emoji
Resurse

hârtie, pixuri, bilet emoji (consultați resursele imprimabile)

Competențe

învățare reflexivă, rezolvare colectivă și creativă a problemelor,
comunicare socială, eficacitate personală și colectivă, reziliență socială

Instrucțiuni

Scrieți numele și data pe spatele biletului.
Încercați emoji-urile care arată cum vă simțiți în legătură cu
proiectul - adăugați-le pe cele care lipsesc.
În grupuri mici, explicați de ce ați ales acele emoji.
Feedback pentru întregul grup.
Păstrează-ți biletul pentru a compara cum te simți în diferite
momente ale proiectului.

Vârstă

toate

Timp

5-10 minute

Seria activităților tale - time lapse
Resurse

Smartphone

Competențe IS

Folosirea resursele digitale

Instrucțiuni

Creați un timelapse al unei activități din proiectul dvs. folosind
smartphone-ul.
Distribuie online.

Vârstă

toate

Timp

Variază în funcție de proiectul înregistrat.
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La îndemână
Resurse

Hârtie, pixuri, indicații:
Degetul mare: ceva ce crezi că merge bine
Degetul arătător: subliniază ceva
Degetul mijlociu: ceva ce nu-ți place / vrei să schimbi
Degetul inelar: ceva ce iubești
Degetul mic: ceva de care îți vei aminti

Competențe IS

învăţare reflexivă

Instrucțiuni

Desenează conturul mâinii tale.
Gândește-te la proiectul tău în general sau la o parte specifică a acestuia.
Folosiți instrucțiunile pentru a reflecta asupra proiectului dvs. și pentru a
planifica pașii următori.

Vârstă

toate

Timp

5-10 minute

Timeline
Resurse

Hârtie

Competențe IS

Învățare reflexivă, planificare în colaborare și luare a deciziilor
democratice, auto-eficacitate, eficacitate colectivă

Instrucțiuni

Lipiți bucăți de hârtie împreună pentru a face o bandă lungă.
Desenați o linie pe hârtie cu proiectul și începeți la un capăt, data de
astăzi la mijloc și o linie care merge în viitor.
Toată lumea adaugă lucruri de-a lungul liniei care ies în evidență în
memoria lor.
Discutați câteva evenimente.
Acum toată lumea adaugă lucruri pe care doresc să le facă în viitorul
proiectului.
Discuțir
Decideți ce acțiuni să urmați, cum și în ce ordine.

Vârstă

8+

Timp

15-30 minute

38

Resurse imprimabile

Tu..? grilă
Locuiești in
apropiere?

Cumperi lucruri
de pe internet?

Îți place
ciclismul?

Îți plac băuturile
gazoase?

Nume:

Nume:

Nume:

Nume:

Mai multe
informatii:

Mai multe
informatii:

Mai multe
informatii:

Mai multe
informatii:

Îți place să te uiți
la filme?

Citești mult?
Nume:

Nume:
Mai multe
informatii:

Mananci pizza?

Îți folosești mobilul
pentru a te uita la
televizor?
Nume:

Îți place vara?
Nume:

Mai multe informatii:

Mai multe
informatii:

Ai animale de
companie?

Îți place
Crăciunul?

Iti plac
prăjiturile?

Nume:

Nume:

Nume:

Mai multe
informatii:

Mai multe
informatii:

Mai multe
informatii:

Mai multe
informatii:

Nume:
Mai multe
informatii:

Ai un
actor/actriță
preferat?

Iti place
ciocolata?

Ai telefon
mobil?

Ai o aplicație
preferată?

Nume:

Nume:

Nume:

Nume:

Mai multe
informatii:

Mai multe
informatii:

Mai multe
informatii:

Mai multe
informatii:
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Resurse imprimabile

Picturi suprarealiste
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Resurse imprimabile

Picturi suprarealiste
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Resurse imprimabile

Picturi suprarealiste
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Resurse imprimabile

Carduri picturale
Cal

Parc

Rotund

Fotbal

Sare

Cowboy

Parolă

Bec

Calculator

Avion

Skateboard

Rege

Telefon

Dulciuri

Regină

Tabletă

Bicicletă

Girafă

Natură

Mare

Vacanță

Lac

Prăjitor

Supă

Ceainic

Crăciun

Înnot

Vară

Primăvară

Toamnă

Plajă

Cameră

Balet

Dans

Prăjitură

Sărit

Gunoi

Cântec

Chitară

Hot dog

Gem

Vilă

Baterie

Cheie

Tobă

Câmp

Fermă

Aeroport

Port

Muncă

Școală

Afară

În interior

Grup

Ascultă

Comunicare

Lac

Planetă

Animal

Apă

Băutoră

Insulă

Cremă

Floare
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PResurse imprimabile

Carduri picturale
Pisică

Soare

Cană

Șoarece

Casă

Fantomă

Floare

Plăcintă

Stea

Pat

Vacă

Banană

Fulg

Balenă

Cămașă

Gândac

Carte

Borcan

Hippopotam

Ou

Șarpe

Lumină

Copac

Față

Brânză

Buze

Măr

Topogan

Înghețată

Cerc

Șosetă

Zâmbet

Leagăn

Lingură

Pânză de paianjen Palton

Pantof

Apă

Minge

Vierme

Inimă

Pălărie

Ocean

Nas

Cereale

Zmeu

Câine

Gură

Gheacă

Banană

Lapte

Rață

Ochi

Plajă

Portocală

Skateboard

Pasăre

Băiat

Biscuiți

Cană
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Resurse imprimabile

Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD)
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Resurse imprimabile

Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) activitate
Scrieți numărul/titlul obiectivului lângă descrierile de mai jos. Prima este făcută pentru
tine ca exemplu.
De exemplu. Lucrul împreună pentru atingerea obiectivelor = 17 / parteneriate pentru
obiective
Toată lumea are suficientă mâncare =
Toți sunt egali =
Nimeni nu trebuie să bea apă murdară =
A nu arunca hainele după ce le-ai purtat o dată =
Ajutând planeta să rămână sănătoasă =
Îngrijirea vieții marine =
Menținerea oamenilor sănătoși fizic și psihic =
Corectitudine pentru bărbați și femei =
Orașe care respectă planeta =
Nu trebuie să lucreze în condiții proaste/periculoase =
Îngrijirea animalelor și a plantelor =
Toată lumea se simte în siguranță =
Nimeni nu trăiește în condiții murdare, periculoase, nesănătoase =
Toată lumea are ocazia să meargă la școală pentru o viață mai bună =
Toată lumea țara / orașul are facilități bune pentru a avea grijă de oameni =
Fara poluare =
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Resurse imprimabile

Harta Empatiei

Situație proastă =

Situație bună =

Eu

Me

Copii
mici

Copii
mici

Persoanele
în vârstă

Persoanele
în vârstă

47

Resurse imprimabile

Analiza SWOT

Ce facem bine?

Ce am putea
îmbunătăți?

De ce putem profita?

Ce ar putea sta în
calea proiectului
nostru?
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Resurse imprimabile

5 Ws
WHY?
DE CE?
De ce este important pentru tine?
De ce o faci?
De ce va îmbunătăți viața?

WHO?
CARE?
Cine este pentru?
Pe cine va afecta?
Cine va fi implicat?

WHAT?
CE?
Care este ideea ta?

WHERE?
UNDE?
Unde se poate întâmpla?
De unde poate începe și poate trece
mai departe?

WHAT?
CE?
De unde să începem?
Când se poate întâmpla?
Cât de des?

49

Resurse imprimabile

Networking
Introducere
Cine ești tu?
Ce ai făcut în ultimele săptămâni?
Cu cine ai facut-o?
De ce ai făcut-o?

Problemă
Despre ce problemă ai aflat?
De ce ai vrut să faci ceva în privința asta?
Cunoașteți fapte despre problemă care ar putea șoca oamenii
sau ar putea fi ceva cu care își pot imagina/să se relaționeze?

Soluție
Cu ce ai venit sa rezolvi problema?
Cui îi va ajuta și cum îi va ajuta?
Cum se pot implica oamenii?
Dacă toată lumea a făcut un lucru, cât de mult impact va avea asupra soluției?

Sugestii
Amintiți-le oamenilor când, unde și cum vă pot ajuta
Spune-le oamenilor cum pot intra în contact cu tine
Întrebați dacă oamenii au întrebări
Mulțumim oamenilor pentru ascultare
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Resurse imprimabile

Solicită susținere - formular
Scrie aici adresa școlii tale
............................................................................................................................................................................................
Scrie aici data ............................
Dragă _______, (scrie numele lor)
Vă scriu despre un proiect pe care îl facem, numit .................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Scopul proiectului nostru este de a ...........................................................................................................
Este important pentru că..................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Cred că este o idee bună pentru că..........................................................................................................
Ajutarea acestui proiect va îmbunătăți viața pentru........................................................................
Ne-am dori să vă invităm să vă implicat pentru că...........................................................................
...........................................................................................................................................................................................

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la
_________________________________ (scrieți numele școlii) prin _______________________________
(scrieți numele membrului personalului).
Cu stimă,

___________________
(scrie-ți numele aici)
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Resurse imprimabile

Fast fashion date
Pentru a ține pasul
cu tendințele,
magazinele de haine
reproduc moda
podiumului..

...deci hainele trebuie
confectionate rapid si
sunt confectionate din
material de calitate
inferioara...

...pentru că oamenii nu prea
poartă hainele înainte de a
cumpăra altele noi pentru a fi la
curent cu tendințele...

...oamenii își poartă hainele și accesoriile doar
o dată înainte de a le arunca...

...hainele ajung la gropile de gunoi poluând planeta...

Acest lucru este nesustenabil deoarece distruge planeta!
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Resurse imprimabile

Emoji ticket
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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

