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Dezvoltarea potențialului creativ și antreprenorial al tinerilor,
motivarea acestora și amplificarea vocii lor, invitând
comunitatea să acorde atenție la ceea ce are de spus viitorul
societății (prin proiectele lor creative).

Dezvoltarea unui program care să le permită tinerilor să-și
găsească sursele de motivație, să întreprindă, sub semnul
identificării și împărtășirii de bune practici, pentru crearea unei
metodologii sub conceptul de "Oraș creativ al tinerilor" în
toată Europa.

THE PROJECT
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Situația pandemică a creat noi probleme, nevoi și provocări pentru
populație. În cazul specific al tinerilor, vedem acest lucru chiar la o scară
mai mare. Se așteaptă din ce în ce mai mult ca acest grup - viitorul
societății - să fie pregătit să abordeze într-un mod creativ și
antreprenorial provocările cu care ne confruntăm în prezent, în principal
prin explorarea domeniilor lor de interes.

Luând în considerare acest lucru, în parteneriat cu grupul PONT
(România) și Ilmiofuturo (Italia) am dezvoltat conceptul "Orașul creativ
al tinerilor" (CYC), prin care ne propunem să transformăm orașele într-
un spațiu de împărtășire, capacitare, experimentare și construcție cu
ajutorul unei resurse simple, dar în același timp foarte complexe,
CREATIVITATEA!

Problema la care ne propunem să dăm un răspuns este lipsa de
dezvoltare a potențialului creativ și antreprenorial al tinerilor și a
motivației acestora pentru implicare socială, factori care, dacă nu sunt
antrenați, vor favoriza excluziunea socială și dificultăți în intrarea pe
piața muncii.

Pe parcursul a 24 de luni am dezvoltat un program care intenționează să
ofere tinerilor instrumente, resurse, formare și mentorat pentru ca
aceștia să aplice diferite activități în diferite spații din orașele în care se
desfășoară acest proiect, promovându-și talentele și potențialul creativ
și antreprenorial, cu intenția finală de a restabili o parte din normalitatea
anterioară, în același timp, de a promova echitatea și egalitatea între
tinerii din diferite medii.
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CONTACT US:

ÁGUEDA YOUTH CENTER

Centrul de tineret din Águeda a fost înființat printr-un parteneriat între

PSIENTÍFICA, o asociație pentru promovare și dezvoltare socială, cu

sediul în Águeda, creată în 2005, și municipalitatea din Águeda.

CJ Águeda își propune să fie un pol dinamic și mobilizator al tinerilor, o

sursă de informații calificate și un agent de legătură cu tinerii,

oferindu-le în principal acces la oportunități naționale și europene.

Garantând accesul tinerilor la oportunitățile existente, cu un echilibru

geografic, Centrul de Tineret Águeda mizează pe multiplicatori.

Această relație se stabilește prin munca articulată, sub formă de rețea,

integrând entitățile locale care, prin acțiunea și misiunea lor, pot

potența accesul tinerilor la informație.

Praça Conde de Águeda 3750-101
Àgueda, Aveiro, Portugal 

geral@cjagueda.pt

https://www.facebook.com/cjagueda

https://www.instagram.com/centrodejuv
entudedeagueda/



Domenii de intervenție:
- Căutarea, adunarea, prelucrarea și comunicarea/împărtășirea
informațiilor;
- educarea și capacitarea tinerilor pe baza metodologiei educației
nonformale;
- Sprijinirea și stimularea participării active, a asociativității tinerilor și
a antreprenoriatului social și creativ;

Grup țintă: 
- Tineri cu vârsta cuprinsă între 13 și 30 de ani și persoane care
lucrează direct sau indirect în domeniul tineretului (lucrători de
tineret).
Avem o orientare clară spre descentralizare, căutând să diseminăm
informația către toți tinerii și nu doar către cei care pot veni la centru.

Principalii noștri actori și medii de intervenție:
- Psientifica
- Parteneriat cu școlile locale și cu Primăria Águeda
- Rețea de organizații publice și private din municipalitate

Experiență:
- În coordonarea, implementarea și raportarea proiectelor: ERASMUS
+, Corpul european de solidaritate și Portugalia Social Innovation.
- Voluntariat: local și european în cadrul ESC și al unui proiect KA2 în
care am construit rețeaua locală de voluntariat pentru tineri.

ECHIPA:

Ana Moutas- Manager proiect

Daniela Costa- Lucrător de tineret și psiholog

Ana Mendes- Lucrător de tineret și psiholog



CONTACT US:

ILMIOLAVORO

Este o organizație inovatoare care activează în domeniul sistemelor de
învățare pe tot parcursul vieții din 2014. Aceasta își propune să
sprijine oamenii în propria dezvoltare personală și profesională. Pe
piața complexă a muncii de astăzi, în care regulile și rolurile se
schimbă continuu, ilmiolavoro sprijină oamenii în atingerea unei
condiții adecvate de auto-realizare personală. Ceea ce ne pasionează
și ne inspiră este să lucrăm pentru o Lume a "oamenilor autonomi și
conectați", oameni împliniți, capabili să își imagineze și să creeze
Lumea pe care și-o doresc. Oamenii ca actori cheie în societatea
conștientizării. 
Ilmiolavoro promovează și facilitează procesele de învățare
transformatoare în care conștientizarea apare printr-o conexiune
continuă cu viitorul emergent. Ilmiolavoro folosește o abordare
transdisciplinară care combină diferite dimensiuni. Ilmiolavoro oferă
soluții de învățare personalizate privind competențele transversale,
obținând în "activarea și inspirația" participanților calități esențiale
pentru a prinde oportunitățile și a naviga în complexitate.

Campli (TE), Via Carrese 9, Italia

info@ilmiofuturo.it

https://www.facebook.com/Ilmiofuturo-
2157845687799229



Planificarea carierei și a managementului
Laboratoare creative pentru îmbunătățirea competențelor
transversale
Cursuri personalizate de angajare
Învățare antreprenorială
Erasmus+ și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
Rezolvarea problemelor complexe
Cercetare socială
Competențe necesare a viitorului

Ilmiolavoro funcționează prin intermediul unui set combinat de servicii
de formare și de cercetare:

Ilmiolavoro utilizează o abordare transdisciplinară care combină
integrarea mai multor metode de învățare, cum ar fi învățarea bazată
pe probleme (PBL), învățarea autodirijată (SDL), educația bazată pe
competențe (CBE), învățarea bazată pe experiență (EBL).

ECHIPA:

Fabrizio Coccetti – Manager proiect

Matteo Paradisi – Consultant profesional

Palma Bernatti – Lucrător de tineret



CONTACT US:

Grupul PONT 

Grupul PONT a fost înființat în 2009. Obiectivul principal al organizației
noastre este de a genera inovație socială prin participare în domeniile
antreprenoriatului și culturii, cu un accent special pe tineret și
digitalizare. Activitatea centrală a Grupului PONT este de a crea cadre
generale, programe și de a implementa proiecte specifice prin
parteneriate intersectoriale și multidisciplinare la nivel local, regional,
național și european. Sediul Grupului PONT se află în Cluj-Napoca,
Transilvania, însă prin diferitele proiecte activează în diferite orașe din
România și Europa.
Organizația a fost inițiatorul și coordonatorul candidaturii pentru titlul
de Capitală Europeană a Tineretului 2015 în numele orașului Cluj-
Napoca. În plus, Grupul PONT este inițiatorul și coordonatorul
profesional al proiectului Com'ON Cluj-Napoca, Bugetare participativă
pentru tineret, care se află în prezent în implementarea celei de-a
șasea ediții.

Str. Horea nr. 5, ap. 7, 400174 Cluj-
Napoca, Romania

office@pontgroup.org

https://www.facebook.com/pontgroup

https://www.instagram.com/pont.group/

mailto:office@pontgroup.org


AM OFERIT expertiză profesională pentru a da viață candidaturii câștigătoare a orașului
Cluj-Napoca pentru titlul de Capitală Europeană a Tineretului, asigurând și coordonarea
procesului de candidatură.
 
AM LUCRAT la candidatura orașului Baia Mare pentru titlul de Capitală Europeană a
Tineretului în 2022. Dezvoltăm și consolidăm un concept original de dezvoltare urbană
pentru tineri, denumit Cercul Urban pentru Tineret.

AM REALIZAT strategia de dezvoltare a tineretului pentru orașul Bacău, România.
Strategia încearcă să frâneze cu vechile reguli și a fost dezvoltată ea însăși în mod
modular.

AM LUCRAT la gestionarea titlului de CAPITALĂ ROMÂNĂ A TINERETULUI.

AM CREAT, DEZVOLTAT ȘI SCALAT proiectul COM'ON - BUGETARE PARTICIPATIVĂ
PENTRU TINERET, un mecanism care permite grupurilor informale din Cluj-Napoca să
pregătească și să implementeze proiecte și activități în oraș. Am colaborat cu 7 orașe
din România în cadrul programului Com'On România și cu 7 orașe deținătoare ale titlului
de Capitală Europeană a Tineretului din Europa, finanțate de Erasmus+ prin intermediul
componentelor KA2 și KA3.

OFERIM un secretariat pentru Rețeaua Capitalelor Europene ale Tineretului, o rețea
informală de cooperare formată din 9 orașe active, care permite realizarea unor proiecte
de cooperare cu o valoare de peste 3,3 milioane de euro în materie de cooperare,
interacțiune și muncă intelectuală.

Programul CASTEL ÎN TRANSILVANIA valorifică potențialul economic și social al
numeroaselor castele existente în regiunea Transilvaniei prin mobilizarea sprijinului și a
acțiunilor în diferite industrii și sectoare (www.castelintransilvania.ro). 

ECHIPA:

András Farkas - Manager proiect

Larisa Dumitroaea– Lucrător de tineret

Tímea Grunzó - Lucrător de tineret
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Programul Erasmus + este un program european înființat de Uniunea

Europeană pentru a sprijini educația, formarea, tineretul și sportul.

Obiectivul general al programului este de a sprijini, prin intermediul

învățării pe tot parcursul vieții, dezvoltarea educațională, profesională

și personală a persoanelor din domeniul educației, formării, tineretului

și sportului, în Europa și în afara acesteia, contribuind astfel la

creșterea durabilă, la crearea de locuri de muncă de calitate și la

coeziunea socială, la stimularea inovării și la consolidarea identității

europene și a cetățeniei active. Noul program 21-27 pune un accent

deosebit pe incluziunea socială, transformările ecologice și digitale și

promovarea participării tinerilor la viața democratică.

Punerea în aplicare a programului prevede 3 acțiuni-cheie, printre care

se numără CYC, inserat în parteneriatul de cooperare KA2 pentru

inovare în domeniul tineretului, aplicat pe baza unei cereri speciale în

cadrul COVID 19, conceput pentru a oferi un răspuns la problemele

sporite cu care se confruntă tinerii în această perioadă.

GET TO KNOW MORE

PROGRAMUL ERASMUS + 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/



GET TO KNOW MORE

AGENȚIA NAȚIONALA
PORTUGEZĂ- ERASMUS + JÁ

Furnizează informații despre programul Erasmus +;
Colaborează eficient cu rețeaua tuturor agențiilor naționale și cu
Comisia Europeană.
Gestionarea unui proces de selecție echitabil și transparent al
cererilor de proiecte care urmează să fie finanțate în Portugalia;
Să asigure vizibilitatea programului;
Să sprijine și să evalueze executarea programului în Portugalia;
Promovarea diseminării și exploatării rezultatelor proiectelor la
nivel local și național;
Să ofere sprijin solicitanților și organizațiilor participante pe toată
durata proiectului.

AN E+ JA este o structură misionară responsabilă pentru gestionarea
programului Eramus + în domeniul tineretului și sportului și asigură, de
asemenea, gestionarea și implementarea activităților "Tineretul în
acțiune". De asemenea, are responsabilitatea de a gestiona programul
Corpului european de solidaritate.
COMPETENȚE:
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www.juventude.pt

Forum Braga,
Av. Dr. Francisco Pires Gonçalves
4715-558 Braga
Portugal

www.facebook.com/erasmusmaisjuven
tudeemacao

https://www.instagram.com/erasmusm
aisja/



CUM AM GĂTIT UN
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Analizarea punctului de vedere al situației
din țara ta și identificarea bunelor practici!

Aplicarea unui program inovator (sesiunile și
mentoratul)

Oferirea unui material teoretic 
Construirea suportului intelectual pentru
metodologie (IO1 și IO2)

Fă-i pe oameni să încerce rețeta să o practice
în timp ce citesc despre ea (pagini de
creativitate și antreprenoriat)

Furnizarea materialului creat

Arată exemple din ceea ce ai făcut

Distrează-te și iubește ceea ce faci!

DE CE AM NEVOIE?

INGREDIENTE
32 
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Află ce spune literatura de specialitate despre creativitate și
antreprenoriat; 

1.

    Consultă stadiul actual al cercetării la pagina 20 

2. Descoperă ce s-a dezvoltat deja în orașul/țara ta în aceste domenii și
analizează ce funcționează de fapt;
    Consultă exemplele Portugaliei, Italiei și României de la pagina 46

3. După această cercetare inițială, ești gata să începi să aplici programul
inovator
   Află despre metodologie, grupul-țintă, mentorat și sesiuni la pagina
61. 

 4. Oferă câteva materiale teoretice 
  Consultă rețetele rapide pentru o actualizare rapidă despre ce spune
literatura de specialitate despre subiect. Consultă paginile
28,29,37,38,43 ,  44.

5. Dezvoltă-ți spiritul creativ și antreprenorial
    De-a lungul acestui manual, vei găsi pagini denumite "Aceasta este o
pagină creativă", cu provocări. Bucură-te de ele!

6. Arată comunității rezultatele proiectului tău
   Consultă exemplele din Portugalia, Italia și România de la pagina 89

 7. Cel mai important este să te distrezi pe parcurs!

CUM S-O FACI?
REȚETA



STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRII
IDENTIFICAREA BUNELOR PRACTI

 ANALIZEAZĂ, CE EXISTĂ DEJA? 
1.
2.
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STADIUL ACTUAL DE
CERCETARE

Intenționăm să inovăm, și pentru asta știm că trecutul și

literatura de specialitate ne pot oferi informații importante și

utile pentru crearea unui mod de acțiune eficient și concentrat

pe calitate.

În acest capitol al manualului, vom analiza principalele

concepte explorate pe parcursul întregului proiect: creativitate,

antreprenoriat și creativitate și antreprenoriat în domeniul

tineretului.

Apoi, pe baza cercetării efectuate în cadrul proiectului Orașe

creative pentru tineret: Águeda, Cluj Napoca și Campi,

dezvoltate de asociațiile partenere cu expertiză în domeniu date

care se angajează în livrarea unui program cât mai eficient,

crezând în impactul pe care acest proiect îl poate avea asupra

grupurilor țintă.
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CREATIVITATE
Suntem cu toții genii creative? 

Interesul pentru creativitate, ca domeniu științific, datează din a doua jumătate a

secolului XX (Torrance, 1983). Este unanim acceptat faptul că creativitatea este un

construct complex și multifațetat care se poate manifesta într-o multitudine de

moduri diferite (Abraham, 2016; Dietrich, 2004a; Smith, Ward, & Finke, 1995 citat de

Dietrich, 2019). 

Cu toate acestea, întrebarea noastră principală este dacă suntem cu toții genii? Dacă

da, ce s-a întâmplat în acest proces?

Creativitatea, potrivit lui Dietrich (2019), "este adesea atribuită celor care sunt

capabili să producă artă, cum ar fi picturi, cântece sau scenarii, sau care pot dansa sau

acționa cu îndemânare. Chestia este că, ori de câte ori cineva se gândește la

creativitate, va fi vorba fie de ceva ce învățăm, fie de un talent înnăscut. Din această

cauză, creativitatea este adesea asumată ca fiind ceva lateral, fără a se acorda prea

multă credibilitate la ceea ce se află în spatele producției care este, de obicei, cea

lăudată". 

În 1986, Dr. George Land și Beth Jarman au fost contactați de NASA pentru a dezvolta

un test foarte specializat care să măsoare potențialul creativ al oamenilor de știință și

inginerilor lor de rachete. Ulterior, au aplicat același test pe 1.600 de copii cu vârste

cuprinse între 4 și 5 ani și au decis să le măsoare potențialul creativ. Rezultatele au

arătat că 98% dintre cei 1.600 de copii au obținut un punctaj la nivel de geniu. Pe baza

acestor rezultate, echipa a decis să transforme acest test într-un studiu longitudinal și

să aplice același test acelorași copii într-un interval de 5 ani. Rezultatele după cinci

ani, și doar 30% dintre participanți au rămas la nivelul de geniu, ceea ce arată o

reducere de 68%. Același studiu a fost efectuat din nou 5 ani mai târziu pe același

grup de copii - ei fiind acum în liceu - și doar 12% dintre ei au fost evaluați la nivelul

geniului. Au decis să efectueze același test pe adulți cu vârste de la 25 de ani în sus

(cu o medie de vârstă de 31 de ani), iar rezultatele au arătat că mai puțin de 2% din

toți adulții au obținut punctaje la nivelul geniului (Nascimento, 2017). 

Alți autori, precum Maslow (1968) și Rogers (1961) au susținut, de asemenea, ideea

că toți indivizii au un potențial creativ care trebuie cultivat, în special în contextul

școlar. Csikszentmihalyi (1966), se referă la faptul că "creativitatea nu apare în

interiorul indivizilor, ci este rezultatul interacțiunii dintre gândurile individului și

contextul sociocultural. Creativitatea trebuie înțeleasă nu ca un fenomen individual, ci

ca un proces sistemic" (p. 23). 



CREATIVITATE
Seabra (2008) considera că procesul creativ ar avea:

O situație creativă este contextul în care apare și se observă creativitatea. Această

considerație include toate elementele care constituie o situație complexă în care au

loc sau, cel puțin, sunt stimulate procesele creative. Elemente ale situației

combinate pot facilita exprimarea creativă, așa cum altele o inhibă (Seabra, 2008). 

Produsul creativității, poate fi fie un obiect, o idee, o teorie sau diferite soluții la o

problemă. În acest caz, putem include comportamente, gânduri, idei, obiecte surse

ale oricărui tip de activitate umană. Experții sugerează criterii de apreciere a

produsului creativ. Cu toate acestea, nu există un criteriu unic și infailibil care să ne

spună dacă un produs este creativ și în ce măsură. Această fațetă clarifică una dintre

dificultățile legate de studiul științific al creativității care, așa cum studiul diferențial

al caracteristicilor psihologice pornește de la o evaluare obiectivă și cantitativă a

diferențelor de comportament, creativitatea trebuie înțeleasă ca o performanță

creativă, care prin însăși esența sa nu poate fi măsurată cu mare obiectivitate și

depinde de un set de criterii care sunt dificil de aplicat în evaluarea psihologică

tradițională (Seabra, 2008).

Procesul de creație, implică operațiunile mentale care alcătuiesc așa-numita

"gândire creativă". Conform lui Francia (2021) Guilford (n.red.) un psiholog american

a definit două tipuri sau moduri de gândire, convergentă și divergentă. 

Gândirea convergentă este orientată spre cunoscut și spre soluția corectă, în timp ce

gândirea divergentă apare atunci când o problemă este încă de definit sau de

descoperit, fără o indicație aparentă a unei soluții imediate. Gândirea divergentă a

fost strâns legată de actul creativ. Pe de altă parte, ea reprezintă, de asemenea,

capacitatea de a produce o serie de soluții posibile la o anumită problemă, în special

la o problemă care nu prevedea un singur răspuns corect. Mulți autori consideră

creativitatea ca fiind un set de procese mentale care a reprezentat ideea centrală a

studiilor privind rezolvarea problemelor, unde creativitatea este considerată uneori

mai importantă decât inteligența în rezolvarea problemelor (Seabra, 2008). 



CREATIVITATE
Ceea ce duce la următoarele întrebări: Ar trebui să plasăm creativitatea în

sfera atributelor individuale (trăsături) sau în sfera proprietăților

comportamentale (obiceiuri)? Subiectul este creativ sau este produsul

activității specifice a oricărui subiect?

Pentru psihologi și educatori, creativitatea a fost considerată o

caracteristică care explică multe fenomene de varietate a performanțelor

care nu au o justificare în inteligență și, în acest sens, s-a considerat că

creativitatea poate fi o alternativă pentru a înțelege performanța umană.

Rezultatele cercetărilor ne arată că, la fel ca și inteligența, dar într-o

măsură mai mare, creativitatea este o caracteristică în care efectele

abilităților cognitive se combină cu efectele legate de temperament și

caracter. Prin urmare, creativitatea umană trebuie înțeleasă ca un reper

integrat al întregii personalități în aspectele legate de performanță (Seabra,

2017).

Tipuri de creativitate

Din punct de vedere istoric, s-au făcut mai multe încercări de a categriza

creativitatea în subtipuri. Cea mai influentă a fost conceptul de gândire

divergentă, definit ca fiind capacitatea de a genera soluții multiple la o

problemă deschisă (Guilford, 1950, 1967). Odată cu dezvoltarea ulterioară

a unor instrumente psihometrice standardizate (Mednick, 1962; Torrance,

1974), conceptul de gândire divergentă a devenit paradigma experimentală

standard pentru creativitate.
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CREATIVITATE
Arne Dietrich (2004) a identificat 3 tipuri diferite de creativitate care pot

caracteriza indivizii: (1) modul deliberat; (2) modul de flow și (3) modul

spontan. Primul tip se referă la acele persoane care fac multe cercetări

înainte de a începe procesul de lucru și care pot formula diverse combinații,

deoarece au multe cunoștințe despre ceea ce trebuie dezvoltat și rezolvat.

Din acest motiv, acesta este un tip de creativitate care necesită un nivel

ridicat de cunoștințe și timp pentru încercări, și alegeri. În cel de-al doilea

mod, studiul este înlocuit de o latură mai emoțională. Persoanele

acționează în acest caz în mod deliberat, detașându-se de datele,

standardele și atributele raționale și concentrându-se pe subiectivitate și

experiențe personale. În ceea ce privește cel de-al treilea stil creativ, există

mult mai multă libertate și detașare, datorită spontaneității. Este nevoie de

timp departe de proiect pentru a absorbi ideile care ar putea fi în jurul tău,

apărute din timpul liber creativ. Cu toate acestea, se poate manifesta, de

asemenea, ca o idee apărută de nicăieri. 

Cum putem dezvolta creativitatea?

Trăim în epoca creativității și a inovației. Modul de gândire automatizat și

computațional al secolului trecut se îmbină încet cu o gândire umană,

empatică și cuprinzătoare. Csikszentmihalyi (1996), menționează: "este mai

ușor să dezvolți creativitatea oamenilor prin schimbarea condițiilor de

mediu, decât să încerci să-i faci să gândească creativ" (p. 1). O cultură

organizațională care să încurajeze creativitatea este esențială și, pentru

aceasta, oamenii trebuie să fie învățați să își folosească abilitățile, să

recompenseze creativitatea și să utilizeze tehnici de generare a ideilor în

grup. Nu mai este suficient să ai câțiva oameni creativi într-o organizație, ci

trebuie să ai o organizație de oameni creativi. 



CREATIVITATE
Printre alte competențe, creativitatea este recunoscută pe scară largă ca

fiind vitală pentru progresul în societățile bazate pe cunoaștere și în

economiile bazate pe inovare. De asemenea, ea este din ce în ce mai

apreciată în legătură cu identitatea individuală și colectivă, mobilitatea și

bunăstarea. La nivel individual, se consideră că creativitatea cuprinde

curiozitatea, toleranța față de incertitudine, risc și ambiguitate, precum și

capacitatea de a fi adaptabil și flexibil. La nivel colectiv, creativitatea

contribuie la promovarea angajamentului social, a identității și coeziunii

comunitare, stimulează creșterea economică și sprijină buna funcționare a

societăților democratice.

În prezent, se încearcă predarea și evaluarea acesteia, în principal în școala

obligatorie, dar și în învățământul profesional, superior și în educația și

formarea non-formală. Dar, până în prezent, creativitatea nu este încă

predată în mod sistematic sau încurajată în alt mod, în special în mediile

formale, care necesită o monitorizare regulată a progreselor, în ciuda

referințelor tot mai numeroase la aceasta în programele naționale.

Unele tehnici utilizate pe scară largă pentru formarea creativității sunt:

 Brainstorming, Asocierea de idei, Intuiția conștientă, Tehnica

discontinuității, Tehnica 7*7, Tehnica celor șase pălării.

Una dintre strategiile cele mai utilizate de grupuri și organizații pentru a

"gândi în afara cutiei" este Design Thinking. Interaction Design Foundation

(s.n.) menționează: "Gândirea de design este un proces neliniar, iterativ, pe

care echipele îl folosesc pentru a înțelege utilizatorii, a contesta ipotezele, a

redefini problemele și a crea soluții inovatoare pentru a crea prototipuri și a

le testa. Implicând cinci faze - Înțelegerea, definirea, idearea, prototiparea

și testarea - este cel mai util pentru a aborda probleme care sunt prost

definite sau necunoscute".



REȚETĂ RAPIDĂ
Ingrediente

Încredere în propria minte și capacitate
Constanță în exercitarea creativității
Deschiderea de a explora noi posibilități
Conștientizarea tipului nostru de creativitate 
Dorința de a ne provoca pe noi înșine
Curajul de a ieși din zona de confort

Instrumente de utilizat
Tehnici de educație non-formală
Un mediu deschis pentru a exersa creativitatea

Proces
 Pentru a fi creativi este necesar să ne antrenăm creativitatea în mod

constant. Când suntem copii, nivelul nostru de genialitate este foarte
ridicat, dar, cu timpul, putem pierde această capacitate pentru că uităm să
ne antrenăm în situații provocatoare. 
Nu fă greșeala de a înțelege greșit ce înseamnă creativitatea: ea se
manifestă în diferite moduri, nu este legată doar de talentul artistic.
Creativitatea înseamnă, de asemenea, să găsești soluții noi pentru o
problemă sau să obții un rezultat diferit de cel așteptat. 
Explorează-ți creativitatea încercând să înțelegi care este a ta: ai un mod
deliberat, un mod de flux sau un mod spontan de a fi creativ? 
Creativitatea este o abilitate fundamentală pentru viața fiecăruia, deoarece
aduce efecte pozitive atât asupra individului, cât și asupra comunității sale.
A fi creativ face ca societatea să fie mai dinamică și, de asemenea, mai
egală din punct de vedere social. 
Implică-te într-o asociație, un colectiv sau un grup non-formal: dezbaterea
și cooperarea te vor face mai creativ și îți vor da de gândit.
Participă la cursuri noi, la cursuri de formare în domeniul educației non-
formale, fă un pariu cu tine însuți și încearcă mereu ceva nou: te vei simți cu
siguranță îmbogățit de fiecare experiență.
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Creativitatea este expresia
potențialului uman, care se

manifestă prin activități umane
și generează produse în cursul

procesului său.

3 tipuri diferite de creativitate care îi pot
caracteriza pe indivizi: (1) modul deliberat;
(2) modul de flux și (3) modul spontan. 

O cultură organizațională care
încurajează creativitatea este esențială

și, pentru asta, oamenii trebuie să fie
învățați să își folosească abilitățile, să

recompenseze creativitatea și să
folosească tehnici pentru a genera idei în

grup.

Unele tehnici utilizate pe scară
largă pentru formarea

creativității sunt:
 Brainstorming
Brainwriting 

Asocierea de idei
Intuiția conștientă

Tehnica descontinuității
Tehnica 7*7

Tehnica celor șase pălării

CREATIVITATE

Toți indivizii au
potențial creativ care
trebuie cultivat, mai
ales în contextul școlar.

Produsul creativității poate fi fie un
obiect, o idee, o teorie sau diferite
soluții la o problemă. În acest caz,
putem include comportamente,
gânduri, idei, surse de orice fel de
activitate umană.
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Dacă ne uităm în Europa, este evident că în ultimul deceniu s-a pus din ce în ce mai mult

accentul, în cadrul politicilor, pe oferirea de oportunități de învățare care să sprijine

dobândirea de competențe antreprenoriale pentru cetățeni, în special pentru tineri.

Acest accent politic s-a intensificat după criza financiară din 2008-2009.

Învățarea antreprenorială poate avea loc în mai multe contexte diferite, și anume în

cadrul sistemului de educație formală, în cadrul învățării non-formale, de exemplu la

locul de muncă sau în cadrul activităților pentru tineri. Cu toate acestea, o examinare

mai atentă relevă faptul că aproape nicio țară nu dispune de un cadru strategic general

pentru promovarea învățării antreprenoriale, indiferent de locul în care are loc învățarea.

Experții au formulat recomandări cu privire la modul în care activitatea pentru tineret ar

putea reduce "decalajul dintre competențele dobândite de tineri și nevoile pieței

muncii". În primul rând, este nevoie de un cadru pentru a consolida rolul mentorilor, al

antrenorilor și al formatorilor. Este nevoie de investiții în predare și învățare, deoarece

competența lucrătorilor de tineret este crucială dacă se dorește implementarea unor

metode și instrumente de calitate. 

De asemenea, contextul trebuie să se schimbe: sunt necesare recunoașterea și

validarea învățării non-formale și informale în cadrul educației formale și în sectoarele

de afaceri. Există o lipsă generalizată de cunoștințe cu privire la procesele de învățare

non-formală și la rezultatele învățării dobândite în cadrul activităților de lucru cu tinerii,

precum și un acord redus cu privire la modul în care acestea pot fi evaluate sau explicate

altor sectoare. Trebuie să se ajungă la o înțelegere comună între toate părțile interesate,

deoarece numai astfel se poate realiza o cooperare intersectorială largă și abordări

integrate care să răspundă nevoilor tinerilor. 

Experții au subliniat, de asemenea, simțul inițiativei și al spiritului antreprenorial printre

cele opt competențe-cheie ale UE în domeniul învățării pe tot parcursul vieții: un simț

dezvoltat pentru creativitate, inovare și asumarea de riscuri, disponibilitatea de a profita

de oportunitățile de la locul de muncă și din viața de zi cu zi, precum și capacitatea de a

planifica și de a gestiona proiecte. Inovarea și creativitatea îi pot ajuta, de asemenea, pe

tinerii proveniți din medii defavorizate să devină resurse în co-crearea de soluții care să

le ofere acces la societate. 
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Cercetările UE (Comitetul Economic și Social European, 2018) oferă diverse
interpretări ale competențelor necesare pe piața muncii. Conceptele de bază
alternează între "capacitatea de inserție profesională", "competențe
transversale", "competențe de viață" sau chiar caracteristici și trăsături
individuale. 
Competențele descrise se suprapun în mod semnificativ cu competențele-cheie
europene pentru învățarea pe tot parcursul vieții.

Sectoare europene de antreprenoriat 

De-a lungul timpului, bineînțeles, în concordanță cu dezvoltarea noilor tehnologii
și cu schimbarea nevoilor populației, sectoarele productive au suferit și ele
variații. După cum se poate observa din grafic, la sfârșitul anilor '90, agricultura și
industria erau sectoarele fruntașe, în timp ce sectoarele comunicațiilor și
tehnologiei erau mai puțin dezvoltate. Odată cu venirea noului mileniu, cu
nașterea noilor tehnologii și cu schimbarea culturii de consum a noilor generații,
acest echilibru s-a modificat. Există mai mulți factori care au un impact
semnificativ asupra sectoarelor de producție primară și secundară:
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1. Necesitatea urgentă de a proteja resursele de mediu și de a controla
exploatarea resurselor de apă, sol și poluare
2. O mai mare sensibilitate față de disparitatea economică și accesul la resurse
al diferitelor grupuri de populație, ceea ce asigură o mai mică risipă a resurselor
în sine.
3. Schimbarea competențelor noilor generații de lucrători: tot mai mulți tineri
au ajuns la un nivel de educație mai ridicat și în noile sectoare de vârf
(economie și finanțe, tehnologii informaționale, prestări de servicii și
comunicații), ceea ce a dus la o consecință a lipsei de forță de muncă calificată
în sectoarele industriale și la o îndepărtare progresivă de contextele rurale.

Fig. 2, Structure of active enterprises by sector, business economy, Eurostat, 2020
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Țările cu cel mai mare număr de companii înregistrate au fost Franța (4,0

milioane), Italia (3,8 milioane), Spania (3,1 milioane) și Germania (2,7 milioane).

Sectorul serviciilor a fost dominant în fiecare țară, măsurat prin cea mai mare

proporție de întreprinderi active. Deși doar 9,7% dintre întreprinderile din Europa

activează în sectorul industrial, acestea sunt cele care produc cel mai mult și au

cel mai mare număr de angajați. Dimensiunea medie a întreprinderilor industriale

(măsurată în funcție de numărul de persoane angajate) a fost considerabil mai

mare în industrie decât în cazul serviciilor. Într-adevăr, întreprinderile industriale

au angajat în medie 13 persoane în cele 27 de state membre, față de o medie de

cinci persoane în cazul serviciilor. Numărul mediu de persoane angajate în

construcții a fost cel mai mic, cu trei persoane pe întreprindere.

EntreComp: Cadrul de competențe antreprenoriale

Pentru a sprijini o mai mare cultură a spiritului antreprenorial și pentru a susține

eficiența noilor întreprinderi, Comisia Europeană a dezvoltat în 2016 "Cadrul de

competențe antreprenoriale", cunoscut și sub numele de EntreComp, care oferă

un instrument de îmbunătățire a capacității antreprenoriale a cetățenilor și

organizațiilor europene.

Fig. 3 Areas and competences of the EntreComp conceptual model, EntreComp, 2016
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Idei și oportunități: o companie trebuie să se nască dintr-o idee de valoare

care trebuie să reflecte o nevoie reală a pieței sau să fie orientată spre

crearea unei noi nevoi pe piața însăși. Ideea care urmează să se materializeze

trebuie să fie însoțită de un sistem de valori care trebuie să stea apoi la baza

funcționării viitoarei companii;

Resurse: pentru a duce la realizarea reală a unei idei de afaceri este nevoie de

o bună cunoaștere a reglementărilor financiare, de cercetare și gestionare a

fondurilor de investiții, dar și de o bună bază de resurse personale, în special

perseverență și determinare.

Acțiune: odată găsite fondurile, trebuie să aveți abilități de management și de

planificare a viitorului companiei. O companie funcțională și longevivă se

bazează pe un plan de dezvoltare coerent și atent.

Pentru a crea o afacere de succes, pe lângă cunoștințele specifice ale sectorului

în care veți produce, va fi necesar să dezvoltați și un alt set de competențe

transversale și diferențiate. În figura prezentată sunt prezentate competențele

fundamentale, împărțite în trei domenii fundamentale și esențiale pentru

realizarea unei întreprinderi solide și eficiente.

Aceste domenii sunt::

1.

2.

3.

Sectoare de afaceri în creștere

Pentru a înțelege ce sectoare de activitate vor accelera în următorii ani, este

suficient să aruncăm o privire asupra priorităților politice și economice pe care

Europa însăși și le-a stabilit. Termometrul modului în care va evolua economia

europeană este și Next Generation EU, un program de finanțare născut ca urmare

a pandemiei care are ca scop atât susținerea redresării economice a diferitelor

țări, cât și un nou impuls pentru acestea, orientând totodată investițiile. 
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Domeniile care atrag cel mai mult atenția sunt:

1.Cercetare și inovare tehnologică

2.Acțiunea climatică și tranziția digitală

3.Cercetare și dezvoltare în domeniul biomedical, farmacologic

4.Agricultură și producție alimentară durabilă

5.Protecția biodiversității

Acestea sunt domeniile în care Europa va decide să investească, iar posibilități

ample de implementare vor găsi acele companii care decid să investească în

soluții care să răspundă acestor nevoi.

În ultimii ani s-a înregistrat, de exemplu, o creștere puternică a încasărilor pentru

acele companii care produc produse alimentare cu impact redus asupra mediului

(Beyond Meat), start-up-uri care limitează risipa alimentară (Too Good To Go),

companii de cosmetice naturale și care folosesc recipiente reciclate (VeraLab).
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REȚETĂ RAPIDĂ
Ingrediente

Un simț dezvoltat al creativității
Asumarea riscurilor și valorificarea oportunităților la locul
de muncă și în viața de zi cu zi
Capacitatea de a planifica și de a gestiona proiecte. 
8 competențe-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții
Capacitatea de a transpune ideile în practici concrete

Instrumente de utilizat
Tehnici de educație non-formală
Un cadru strategic larg pentru promovarea învățării
antreprenoriale

Procedură

Pentru a fi antreprenor, trebuie, în termeni foarte simpli, să îți
pui ideile în practică, nu întotdeauna legate de aspectul
comercial, dar poate fi vorba și de o idee pe care o aveți pentru
a da înapoi comunității. 
În primul rând, formează-te, fă un studiu de benchmarking și
află care este situația reală a domeniului în care intenționezi să
investești. De asemenea, verifică existența unor incubatoare de
proiecte în comunitatea ta (proiecte sociale și de afaceri).
Pentru a începe să îți pui ideile în ordine, consultă harta
mentală pe care ți-o punem la dispoziție (pagina xx) pentru a îți
defini strategia. De asemenea, nu ezita să citești despre
antreprenoriat.
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 Este nevoie de investiții în
oportunități de predare și

învățare. Este necesar să se
recunoască și să se sublinieze

rolul mentorilor, al antrenorilor și
al formatorilor. 

În aceste contexte, poți dobândi
competențele necesare pentru a formula
idei și a crea oportunități, pentru a
identifica resursele de care dispui pentru a
acționa.

Este necesară o înțelegere a sectoarelor
de activitate care se vor accelera în anii

următori

Pentru aceasta, trebuie să te
uiți bine la prioritățile politice și

economice din Europa.  

ANTREPRENORIAT

Toate persoanele au
potențialul de a deveni
antreprenori, deși au
nevoie de sprijin pentru
a-și pune ideile în
practică.

Este necesară o schimbare de
perspectivă: recunoașterea și
validarea învățării non-formale și
informale, în contextul afacerilor.
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CREATIVITATE ȘI ANTREPRENORIAT
ÎN DOMENIUL TINERET

Patru din cele opt competențe (competențe-cheie pentru învățarea pe tot

parcursul vieții) enumerate în Cadrul european de referință se suprapun cel mai

mult cu creativitatea. Printre acestea se numără competențele digitale,

antreprenoriale, personale, sociale și de învățarea de a învăța, precum și

conștientizarea și exprimarea culturală.

Cadrul european de referință pentru antreprenoriat definește creativitatea ca fiind

"dezvoltarea de idei și oportunități pentru a crea valoare, inclusiv soluții mai bune

la provocări existente și noi; explorarea și experimentarea unor abordări

inovatoare; combinarea cunoștințelor și a resurselor pentru a obține efecte

valoroase". Creativitatea este văzută ca un subansamblu al competenței de

antreprenoriat, Idei și oportunități (alături de detectarea oportunităților, viziune,

valorizarea ideilor, gândire etică și durabilă). Creativitatea este menționată în mod

explicit, dar ca un mic element al unei competențe mai mari.

În timp ce creativitatea și spiritul antreprenorial au trăsături comune, cum ar fi

generarea de idei originale, spiritul antreprenorial este o versiune aplicată a

creativității, în care accentul se pune pe crearea de valoare pentru alții.

Abordări existente pentru promovarea creativității ca abilitate transversală

Metodele pedagogice diferă, dar cele mai populare contribuie la crearea unor

medii de învățare care imită lumea reală și includ învățarea bazată pe probleme,

pe jocuri, pe experiență și pe proiecte. Exemple specifice de abordări și metode

utilizate sunt tinkering, cele cinci obiceiuri ale minții, gândirea de design și

învățarea bazată pe provocări în colaborare.



CREATIVITATE ȘI ANTREPRENORIAT ÎN
DOMENIUL TINERET

Instrumentul "Diferența creativă" al IDEO: IDEO este o organizație care a
dezvoltat și oferă un instrument de diferență creativă pentru a ajuta
organizațiile să își înțeleagă capacitățile creative și să ghideze creșterea
acestor capacități cu ajutorul unor instrumente. Scopul acestuia este de a
ajuta liderii să evalueze, să urmărească și să ghideze dezvoltarea unor echipe
inovatoare și adaptative și să dezvolte o strategie pentru a le face foarte
eficiente în rezolvarea creativă a problemelor. - La nivel mondial, 2016 - în
curs de desfășurare

Institutul pentru rezolvarea creativă a problemelor (CPSI) este un institut care
oferă formare în domeniul creativității și al modului în care aceasta
îmbunătățește rezolvarea problemelor. Activitățile sunt puse în aplicare în
campus, în cadrul unor sesiuni experiențiale aprofundate, aplicând
instrumente și competențe practice pentru dezvoltarea creativității și a
inovării, precum și crearea de rețele cu colegi din domeniul creativității la
nivel global din diverse industrii. - Statele Unite ale Americii, 1955 - în curs de
desfășurare

"Joc, creativitate și învățare" este un modul al programului de diplomă
pedagogică lansat pentru a promova jocul ca instrument didactic în rândul
profesioniștilor care lucrează în domeniul educației și îngrijirii copiilor de
vârstă mică (ECEC). Participanții dobândesc noi perspective asupra jocului și a
importanței acestuia pentru dezvoltarea capacității creative și intelectuale a
copiilor, putând în același timp să pună în practică ceea ce au învățat. -
Danemarca, 2018 - în curs de desfășurare

Example:



CREATIVITATE ȘI ANTREPRENORIAT ÎN
DOMENIUL TINERET

Rolul lucrătorului de tineret în dezvoltarea abilităților de

creativitate și antreprenoriat
Potrivit celor mai recente statistici Eurostat, unul din șase (17,6 %) adulți tineri cu

vârste cuprinse între 20 și 34 de ani nu sunt încadrați profesional și nu urmează

niciun program educațional sau de formare  (NEET) în 2020 în Uniunea Europeană

(UE), ceea ce reprezintă o creștere de 1,2 puncte procentuale față de 2019.

Obiectivul muncii de tineret nu este de a oferi locuri de muncă, ci de a-i ajuta pe

tineri să își dezvolte cunoștințele, competențele și atitudinile necesare pe piața

forței de muncă, prin participarea la o gamă largă de activități de dezvoltare

personală și socială. Munca în echipă, comunicarea, leadershipul, flexibilitatea și

capacitatea de reacție se numără printre acestea. Acestea includ, de asemenea,

creativitatea și inovarea, care presupun definirea problemelor, conceperea de

soluții și respectarea unui plan de acțiune. În această abordare, munca de tineret

ajută la reducerea decalajului dintre competențele dobândite de tineri și cerințele

pieței muncii.

Dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale tinerilor poate fi un răspuns inteligent

și cu multiple fațete la problema șomajului în rândul tinerilor. Profesorii și

lucrătorii de tineret sunt instruiți pentru a oferi un program de educație și

dezvoltare a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor, recunoscut la nivel

internațional.

Educația non-formală are un rol esențial în abordarea șomajului în rândul

tinerilor. Acest lucru se datorează faptului că promovează creșterea prin

sprijinirea tinerilor în realizarea întregului lor potențial, a creativității, a abilităților,

a inițiativei și a responsabilității sociale prin dobândirea de informații,

competențe, atitudini și valori relevante. Dezvoltarea competențelor

antreprenoriale poate fi îmbunătățită prin asigurarea unui mediu de învățare în

care elevii interacționează cu "oameni reali" (de exemplu, reprezentanți ai

mediului de afaceri) în cadrul unor proiecte reale.



REȚETĂ RAPiDĂ
Ingrediente

Un simț dezvoltat al creativității
Idei cu valoare care reflectă nevoile reale ale pieței
Definirea unui plan de acțiune și respectarea lui
8 competențe-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții
Capacitatea de a transpune ideile în practici concrete

Instrumente de utilizat
Tehnici de educație non-formală (de exemplu, gamificarea)
Cadrul european pentru antreprenoriat

Procedură
Creativitatea, inovarea și antreprenoriatul sunt concepte care sunt
adesea menționate împreună și se intersectează. Viitorul tinerilor este
de a-i capacita cu cunoștințe, abilități și atitudini legate de aceste
concepte, pentru a intra pe piața muncii.
Munca de tineret poate fi o modalitate de responsabilizare a tinerilor și
poate contribui la reducerea decalajului dintre competențele
dobândite de tineri și cerințele pieței muncii. În acest fel,
metodologiile non-formale și munca de tineret pot avea un impact real
asupra reducerii șomajului în rândul tinerilor. 
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Acest sprijin poate veni din
partea lucrătorilor de tineret și
a mentorilor, care le ghidează
în dezvoltarea cunoștințelor,

abilităților și atitudinilor
necesare.

Mai capabili, acești tineri vor fi pregătiți să
creeze și să pună în practică o idee cu
valoare, bazată pe nevoile reale ale pieței.

Consultă diferitele programe în care îți
poți dezvolta creativitatea și abilitățile

antreprenoriale - pagina XX

Nu uitați că educația non-
formală are un rol esențial în

abordarea șomajului în rândul
tinerilor. Acest lucru se
datorează faptului că

promovează creșterea prin
sprijinirea tinerilor în realizarea

întregului lor potențial, a
creativității, a abilităților, a

inițiativei și a responsabilității
sociale prin dobândirea de

informații, competențe,
atitudini și valori relevante.

CREATIVITATE ȘI
ANTREPRENORIAT

ÎN DOMENIUL
TINERET

Toate persoanele au
potențialul de a deveni
antreprenori, deși au
nevoie de sprijin pentru
a-și pune ideile în
practică.

Această capacitare poate apărea
prin metodologii non-formale, cum

ar fi învățarea bazată pe jocuri,
experimentarea prin practică,
învățarea bazată pe proiecte,

intrarea în contact cu antreprenori
de succes etc. 
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PUNE LA ÎNDOIALĂ ÎNTREBAREA?

Dacă ar trebui să explici unui tânăr
ce sunt creativitatea și

antreprenoriatul, cum ai face-o?
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Public

Human Power Hub
Promotor: Municipalitatea Braga 

Pagină web: https://www.humanpowerhub.org/pt
 

Human Power Hub este un proiect care sprijină accelerarea și
incubarea ideilor antreprenoriale orientate spre impactul social. Este
finanțat de Programul de inovare socială din Portugalia și are sediul la
Seminarul Nossa Senhora da Conceição, din Braga, Portugalia, iar
activitatea sa este împărțită în patru sectoare.

Progresul societății se naște din acțiunea oamenilor în proiecte mici.
Acestea pot fi incubate, se pot dezvolta și pot căpăta forță în diferite
contexte - sectorul social, corporativ, public și academic. Noi numim
această forță disruptivă "inovare socială". La Human Power Hub,
metodologia funcționează într-o dimensiune comună pe care o numim
"quadruple helix".

1.
   2. Cooperativă
   3. Cetățenie
   4. Cunoaștere
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 C-LAB 
Promotor: Universitea Basilicata

Pagină web: http://www.clabunibas.it/
 
 

Laboratorul de Contaminare al Universității din Basilicata (Clab Unibas)
își propune să fie un laborator deschis de competențe de natură fizică,
virtuală și relațională, care adoptă o abordare interdisciplinară și
modele inovatoare de implicare, participare, învățare, experimentare
și comunicare, îndeplinește o funcție de catalizator, crescător și
promotor al culturii și cunoștințelor pentru antreprenoriat și inovare.
Scopul de formare al Clab Unibas vizează dezvoltarea conștiinței,
mentalității, abilităților și comportamentelor orientate spre
antreprenoriat pentru dezvoltarea de proiecte de inovare socio-
culturală și economico-productivă în conformitate cu caracteristicile
științifice și educaționale ale Universității din Basilicata (Unibas) și cu
scopul de dezvoltare a teritoriului regional.
Competențele pe care Clab Unibas le dezvoltă sunt împărțite în trei
macro domenii:
1.          Mentalitate pentru întreprindere
2.          Competențe pentru întreprindere
3.          Comportamente pentru întreprindere
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Cluster Fabbrica intelligente
Promotor: Fabbrica Intelligente

Pagină web: https://innovation.fabbricaintelligente.it/it/
 

Industria de producție se confruntă cu noi schimbări și provocări
legate de o căutare tot mai mare a digitalizării în procesele de
producție și în organizarea fabricii în sine. În acest scenariu, inovarea
deschisă devine un atu strategic și fundamental pentru a face față și
a gestiona schimbările din acest sector. Această inițiativă derivă din
experiența XFactory, lansată de Cluster Fabbrica Intelligente pentru
fabricile sale LightHouse.

În acest context, Cluster Fabbrica Intelligente, cu sprijinul
SkipsoLabs, a decis să lanseze un apel pentru startup-uri pentru a
întreprinde un parcurs de co-inovare.
1.          Cluster Crowd Crowd Open Innovation este apelul de inovare
care își propune să selecteze cele mai bune startup-uri și IMM-uri
naționale pe baza nevoilor exprimate de membrii Cluster Fabbrica
Intelligente.
2.          Proiectul reprezintă punctul de joncțiune între startup-uri și
marile companii din sectorul de producție asociate la Cluster
Fabbrica Intelligente. Vor fi favorizate companiile care dezvoltă
soluții care au o mai mare afinitate cu obiectivele strategice ale
asociaților.
3.          La finalul apelului pentru inovare, fiecare startup va fi evaluat
pentru faza de match-making. Startup-urile evaluate ca fiind
prioritare pentru cel puțin una dintre companii vor fi contactate
direct.
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 Antler start-up hub
Promotor: Antler

Pagină web: https://www.antler.co/platform
 

Experiența Antler:
Investește în companiile definitorii ale viitorului. Dar știind că totul
începe cu oamenii. Își propun să ajute oamenii excepționali să
construiască startup-uri încă din primele etape. Când te alături la Antler,
te alături unei comunități de fondatori, primești sprijin de la o platformă
globală de experți și resurse și primești investiții pentru a-ți extinde
ideile și afacerile.
- Comunitate de fondatori: o comunitate de fondatori cu mii de membri
la nivel global
- Investiții: investesc în echipe și startup-uri excepționale încă din
stadiul incipient
- Expertiză sectorială profundă: Obține sprijin de la experți dintr-o gamă
largă de sectoare și tehnologii
- Sprijin pentru expansiune: O rețea globală de neegalat care te poate
ajuta în a vă extinde pe noi piețe
- Calea de capital: Sprijină calea capitalurilor prin intermediul rețelei
noastre globale de investitori de top
- Echipa de co-fondatori potrivită: Te ajutăm să găsești și să construiești
o bază solidă cu co-fondatorul (co-fondatorii)
- Perspective și instrumente: Obține acces la platforma noastră online
cu resurse și cărți de joc
- Rețea de talente: Sprijină angajarea prin conectarea fondatorului la mii
de oameni foarte talentați
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 In.Cubo
Promotor: ACIBTM – Association for the Technology-Based

Incubation Center of Minho.
Pagină web: https://www.facebook.com/IncuboAltoMinho/

 
In.Cubo - Incubatorul de inițiative de afaceri inovatoare a fost creat de
ACIBTM - Asociația pentru Centrul de Incubare pe bază de tehnologie din
Minho.  Mai mult decât un echipament productiv, acesta constituie un pariu
strategic pe antreprenoriat ca domeniu cheie pentru dezvoltarea regională.
Asociația pentru Centrul de Incubare pe bază tehnologică din Minho
(ACIBTM) a fost creată la 1 martie 2007.
Scopul asociației este de a construi, gestiona și opera Centrul de Incubare
pe bază tehnologică din Minho, precum și de a crea condiții pentru
dezvoltarea planurilor de afaceri pentru întreprinderi și pentru primirea
proiectelor de cercetare și dezvoltare, sau tehnologie care încurajează și
propagă inovarea.
Printre principalele sale activități, pe lângă gestionarea, operarea și
administrarea echipamentelor integrate în Centrul de Incubare, se remarcă
următoarele:
1. Furnizarea serviciilor de suport tehnic, juridic și financiar, precum și 
 formarea resurselor umane;
2. Promovarea activităților de cercetare-dezvoltare în domeniile lor de
activitate și sprijinirea implementării acestora;
3. Furnizarea serviciilor de consultanță și suport tehnic pentru persoane
fizice și juridice, inclusiv pentru autoritățile centrale, regionale și locale;
4. Promovarea, dezvoltarea și sprijinirea construcției și activității
infrastructurilor de suport tehnologic și a centrelor de afaceri cu tehnologie
avansată;
5. Identificarea și selectarea surselor de finanțare.
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FLI CREATE: Flipped Creative Awareness Teaching
 (2019-1-IT02-KA201-063149). 

Promotor: Ilmiolaboro
 

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți performanțele
școlare ale elevilor europeni prin utilizarea unor metode pedagogice
mai eficiente, care să faciliteze personalizarea învățării la nevoile
elevilor, cu sprijinul tehnologiilor digitale, promovând dezvoltarea
abilităților de creativitate-rezolvare a problemelor. Cadrele didactice
își vor dezvolta competențele în utilizarea metodelor active de predare
(PBL, învățare prin cooperare.); în utilizarea creativității și a rezolvării
de probleme necesare pentru aplicarea metodelor în producerea și
utilizarea tehnologiilor și a resurselor digitale pentru predare. În
special, pentru a dezvolta capacitatea profesorului de a personaliza
procesele de învățare pentru elevi, este introdusă o tehnologie
didactică asistivă: este vorba de un "Robot virtual" numit Wilson care
sprijină profesorul în furnizarea lecției pentru elevi.
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CREATOR: Abordarea experiențială a predării spiritului
antreprenorial prin învățarea la locul de muncă 

(2017-1-DE02-KA202-004253).
Promotor: Werkstatt-Berufskolleg Unna, Germany

 
În cadrul acestui proiect, scopul nostru este de a-i învăța pe
profesori cum să implementeze competențele antreprenoriale
pentru elevi. Acesta oferă sprijin cadrelor didactice în
furnizarea unor cursuri de 30 de ore în care elevii, pornind de
la observarea realității și a nevoilor companiilor locale, au
proiectat și implementat idei de afaceri (inclusiv prototipuri).
În ultima parte a proiectului, ideea este de a lucra
îndeaproape cu elevii pentru punerea în aplicare a ideii de
afaceri.
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EASIP COMP: Creșterea competențelor antreprenoriale ale
studenților printr-o abordare practică

 (2019-1-NO01-KA203-060272). 
Promotor: HOGSKULEN I VOLDA,Norvegia

 
Proiectul vizează consolidarea competențelor antreprenoriale
în rândul studenților prin învățarea la locul de muncă. În
cadrul acestui proiect, sprijinim studenții în înțelegerea
potențialului lor antreprenorial (printr-un proces de evaluare
și autoevaluare a celor 15 competențe EntreComp). În cea de-
a doua fază, vom sprijini elevii în conceperea și implementarea
unei idei de afaceri.
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După cum se poate observa mai sus, un numitor comun al
rapoartelor care au fost realizate în ultimii ani cu privire la rolul și
importanța dezvoltării creativității și a competențelor legate de
antreprenoriat în ceea ce privește munca de tineret, se pune un
accent puternic pe necesitatea unei colaborări largi,
intersectoriale, pentru a lucra în vederea obținerii unui set de
definiții mai uniforme și mai bine înțelese și respectate de către
toți cu privire la acești termeni și a unui plan strategic comun
privind modul de abordare a ofertelor educaționale legate de
aceștia. Un bun exemplu de rețea la nivel european, care
înglobează diverse activități legate de tineret (de la oferirea de
diverse tipuri de muncă și formare pentru tineret, până la
furnizarea de resurse și cercetare), este Rețeaua europeană de
tineret pentru creativitate și inovare, prezentă în 27 de țări
europene, care are ca scop crearea unui mediu inovator și
favorabil incluziunii pentru tineri, pentru a le satisface nevoile și a
le încuraja exprimarea creativă. 
Aceștia caută să promoveze abordări inovatoare puse în aplicare
de și pentru tineri la toate nivelurile vieții publice, inclusiv în
domeniul educației și al informării, al artelor, al mass-mediei, al
afacerilor și al activității civice. 
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Toate activitățile AN membre și SALTO care au fost anterior legate
de temele ce țin de angajabilitatea și antreprenoriatul în rândul
tinerilor se află acum sub umbrela Youth@Work, cum ar fi
conferințe, cursuri de formare, vizite de studiu, cursuri online sau
publicații. Acest lucru contribuie la o abordare coerentă pentru
AN, creează sinergii și sporește impactul și diseminarea. De
asemenea, este important faptul că se stabilește o voce mai
puternică la nivel european pentru a reprezenta contribuția
activităților pentru tineret pe aceste teme și pentru a spori
vizibilitatea politicii europene.  
Dacă ne concentrăm mai mult, avem mai multe inițiative locale
care vizează nu numai dezvoltarea acestor competențe cruciale
ale tinerilor, ci și sensibilizarea la nivel comunitar și, mai larg, la
nivel european, cu privire la importanța plasării tinerilor și a
dezvoltării acestora în centrul strategiilor actuale și viitoare,
făcând acest lucru prin implicarea unei mari varietăți de instituții,
părți interesate și organizații relevante, făcând din această
schimbare pe termen lung un adevărat efort comun.
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Cum vedeți rolul
lucrătorului de tineret în

promovarea creativității și
a competențelor
antreprenoriale?

Există bune practici pe care
le identificați în regiunea/
țara voastră? Care este
aspectul lor inovator?

ÎNTREBARE



Câte triunghiuri
poți observa?

ACESTA E O PAGINĂ CREATIVĂ

NUMĂRĂ TRIUNGHIURILE
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APLICĂ UN PROGRAM
INOVATOR

Pag. 59



SESIUNILE



ÎNAINTE DE A ÎNCEPE, SĂ NE AMINTIM CÂTE
CEVA DIN CEEA CE AM ÎNVĂȚAT PÂNĂ ACUM...

Vă provocăm să analizați următoarea parte a manualului cu câteva
întrebări și concepte în minte. Implementarea acestui program fără
o bază de expertiză adecvată ar putea să nu ducă la rezultatele pe
care le așteptați, așa că înainte de a transforma orașul vostru într-un
Oraș Creativ al Tinerilor, contactați oricare dintre organizațiile
partenere pentru formare și consiliere specifică!
ACUM, vă prezentăm conceptul de metodologie a Orașului
Creativ al Tinerilor și câteva întrebări pentru a pregăti facilitarea
sesiunilor:

CREATIVITATE ANTREPRENORIAT INOVARE
Gândește-te la cineva
despre care ai considerat
"Wow! Această persoană
este foarte creativă!". 
 Ce a făcut acea
persoană să te facă să
crezi asta?
 În opinia ta, ce anume
face pe cineva creativ? 
Este creativitatea ceva
ce toată lumea are sau
poate avea? 
Unii spun că creativitatea
este ca un mușchi care
poate fi exersat pentru a-
l face mai puternic. 
Ce părere ai despre
acest lucru?

Gândește-te la un
antreprenor care face o
treabă grozavă în
domeniul său - ce îl face
grozav în opinia ta?
Ce caracteristici fac ca un
antreprenor să aibă
succes? 
Care este cel mai simplu
și mai scurt mod de a
explica ce este
antreprenoriatul, astfel
încât și un copil de 5 ani
să poată înțelege?

Ce trebuie să fie
adevărat pentru a
considera o idee sau un
produs ca fiind inovator?
Există anumite domenii
în care inovarea este mai
importantă decât în
altele? 
În opinia ta, de ce este
importantă inovarea -
pentru indivizi și pentru
societate? Care sunt, în
opinia ta, aspectele care
compun inovarea? 
Ce practici încurajează și
invită la inovare?



METODOLOGIE

EDUCAȚIE

FORMALă
INFORMALă NON FORMALă

ȘI NU PUTEM AVEA IMPACT
FĂRĂ TOATE ACESTEA.

În acest proiect o
puteți găsi în:

Stadiul actual al
cercetării

Diagnosticarea
practicii locale

 
Oferă competențe
tehnice esențiale

pentru dezvoltarea
unei metodologii

structurate și chiar
pentru măsurarea

impactului CYC

În acest proiect o
puteți găsi în:

Rețeaua locală a
părților interesate pe

care o avem:
Mobilitatea mixtă pe
care am făcut-o cu

participanții
Diseminarea peer-to-
peer care ne-a permis

să amplificăm
demersul

participanților noștri!

Principala noastră

abordare

metodologică:

Utilizată în

desfășurarea

sesiunilor;

La seminarul YW;

În mobilitatea

mixtă!
 



Are ca scop crearea unor contexte în care participanții să se
implice activ, să participe și să contribuie la propriul proces de
învățare;

Depinde de voința voluntară a participanților;

Urmează o abordare non-ierarhică între facilitator/formator și
participant/ cursant;

Sprijină participanții în identificarea și rezolvarea propriilor
nevoi; 

Promovează o comparație bazată pe realitate pentru rezolvarea
problemelor în vederea dezvoltării unei învățări semnificative; 

Urmează o abordare bazată pe comunitate, sprijinind grupurile
de persoane să își stabilească obiectivele educaționale și să
găsească soluții la problemele lor. 

(Baldi, V et al., 2016)

PENTRU A FI NON FORMAL...

PRINCIPIILE DE BAZĂ



PENTRU A FI NON FORMAL...

METODOLOGIA EDUCAȚIEI NON

FORMALE 

UNDE?
Oriunde! Dacă participanții

sunt motivați. CINE FACE?
Facilitator/Trainer

 

CUM?
Într-un mod planificat

și structurat!
Un conținut flexibil

care poate fi adaptat la
nevoile participanților.

 PENTRU CINE?
În cazul acestui

proiect, 15-26 de ani,
dar poate fi adaptat

pentru oricine, de orice
vârstă, în funcție de
nevoile specifice ale

grupului țintă. 

CERTIFICAT?
DA! La nivel

European prin
Youthpass.



ÎNTREBARE

În calitate de educator, mă
identific cu Metodologia
Educației Non-Formale? În ce
fel?



GRUP ȚINTĂ - SESIUNI

 15-26 de ani (vârsta formulării identității și a
tranziției către viața de adult);
O atenție specială pentru cei care au mai puține
oportunități;
cu interes pentru domeniile creative și cu
motivația de a-și dezvolta potențialul creativ și
antreprenorial;
Cu capacitatea de a absorbi rezultatele și de a le
utiliza în viața de zi cu zi după proiect;
Cu capacitatea de a transfera rezultatele către
colegii lor.

Tineri aflați în situații de tranziție către viața adultă, interesați de
domenii creative, în principal cu oportunități reduse și/sau în
situații de excluziune socială (minorități etnice, migranți și NEET).



SESIUNILE

Sesiuni bazate pe Metodologia de Educație Non-Formală
implementate cu tinerii, unde aceștia au avut ocazia să fie
capacitați, să-și dezvolte potențialul creativ și antreprenorial,
să intre în contact cu domeniile creative și să gândească,
planifice, creeze și execute propriul proiect (individual sau în
grup) prezentat în cadrul evenimentului final - mobilitatea
mixtă CYC, cu tot sprijinul și îndrumarea necesară. Aceste
activități au fost implementate mai întâi peste tot în oraș:
școală, bibliotecă, primărie, teatru, muzeu, parcuri, străzi și
altele.

Este un program dezvoltat pentru a da spațiu libertății,
expresiei, talentului și pentru formarea creativității, pentru
că tinerii noștri au tot potențialul ca, să devină Geniul
Creativ cu magia potrivită!



SESIUNILE



 

 

 

 
Numărul sesiunii 1 

Sesiune introductivă 

 

 
Obiective 
principale 

Introducere în proiect 

Îmbunătățirea motivației și angajarea tinerilor Capacitarea și 

introducerea în educația nonformală Promovarea gândirii 

strategice și a rezolvării problemelor 

Promovarea conștiinței de sine și a autocunoașterii 

Stabilirea unei relații între grup și grup și echipa de facilitatori 

 
Competențe de 

dezvoltat 

Rezolvarea problemelor 

Creativitate Abilități de 

comunicare 

Conștiința de sine și cunoașterea de sine 

Lucrul în echipă 

 

 
  

Activita
te 

 
Timp 

 
Material 

 

 

 

 

 

 

 
Încălzire 

Prezentarea liniilor principale ale proiectului 

Facilitatorul (facilitatorii) începe prin a prezenta tema proiectului, explicând în mod concret de ce este util și care sunt 

rezultatele așteptate. 

 
Nume TAG joc 

Se distribuie participanților o bandă de bandă adezivă pe care aceștia trebuie să pună câteva spații egale cu numărul total 

de litere din numele lor (ex. Ana =---). Apoi, participanții trebuie să se amestece și să-și întrebe colegii dacă pot să le dea 

litere, de exemplu, ca Ana, poate da 2 A´s și un N. Trebuie să treacă prin toată lumea până când, cu ajutorul grupului, are 

moștenitor figuri de nume. 

 
Organizația într-o linie cu prima literă a numelui lor 

După ce și-au completat numele, facilitatorul le dă instrucțiuni ca ei să se organizeze în linie folosind prima literă a numelui 

lor, dar cheia este că nu pot vorbi unul cu celălalt, ci trebuie să se descurce folosind doar sursele de comunicare 

nonverbală. 

 

Sugestie: Pentru a promova o relație între tineri și facilitatori, și aceștia din urmă ar trebui să se alăture dinamicii. 

 

 

 

 

 

 

 
30 min 

 

 

 

 

 

 

 
Bandă de 
vopsitor 
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Dezvoltare 1.Bătrânul și scaunul 

Camera: Organizarea sălii trebuie să conțină un număr de scaune egal cu numărul de participanți, iar aceste scaune trebuie așezate 

aleatoriu (vă rugăm să consultați exemplul de organizare din video: 

 
50 min 

 
 
Scaune 

 Participanții trebuie să aleagă între ei cine este bătrânul/bătrâna. 

Apoi ar trebui să se așeze pe scaune, lăsând întotdeauna un scaun liber. Scopul este de a nu lăsa bătrânul/bătrâna să se 

așeze pe scaun. Facilitatorul trebuie să îi întrebe pe participanți dacă au nevoie de timp pentru a elabora o strategie. 

Mergeți la câte încercări consideră participanții că sunt necesare pentru ca cel puțin timp de un minut bătrânul/bătrâna să nu se 

așeze pe un scaun liber. 

Sugestii pentru debriefing: 

 
- Care a fost scopul activității? 

- Credeți că obiectivul a fost atins? De ce? 

- Cum v-ați simțit în timpul exercițiului? 

- Care au fost principalele dificultăți? 

- Ce ați putea face ca grup pentru a fi mai buni în acest exercițiu? 

- Este acest lucru relaționabil cu creativitatea? De ce 

- Și antreprenoriatul? De ce? 

- Această simulare imită situațiile de viață. Care dintre ele? 

 
2. Toată lumea are abilități - pânză de păianjen 

Prezentați cartonașe care descriu fiecare dintre competențele de învățare a vieții. Fiecare carton ar trebui să conțină o 

mică explicație a competenței și câteva întrebări orientative care să ajute la reflecția asupra competenței. 

Având în vedere pânza de păianjen a competențelor, participanții ar trebui să reflecteze asupra propriilor competențe, în ce 

măsură dețin deja unele mai mult decât altele. Cu ajutorul unor exemple concrete, aceștia ar trebui să găsească soluții care 

îi vor ajuta să ajungă la nivelul dorit al competențelor la care doresc să lucreze mai mult. 

La final, în grup mare, invitați participanții să împărtășească în clasă pânza lor de păianjen și soluțiile găsite. 

cu. 

  
 

Anexa 1. 

Pânza de 

păianjen a 

competențel

or 

 
Anexa 2. 

Material de 

brainstormin

g pentru 

competențele 

de învățare 

pe tot 

parcursul 

vieții 



 

 

 

 

 

 

 

 
Debriefing/Integr

are 

 
 

MINI WORD CAFÉ 

Participanții vor fi împărțiți în 4 grupe, unde vor discuta pe tema abilităților, competențelor și a cunoașterii de sine. Întrebări 

orientative: 

Abilități: 

- Ce înseamnă pentru dumneavoastră cuvântul "abilitate"? 

- Care considerați că sunt unele dintre abilitățile și punctele dumneavoastră forte? 

- Care este un lucru la care nu ești puternic și la care ți-ai dori să fii mai puternic? 

- Care considerați că sunt unele dintre provocările sau lucrurile pe care nu le 

puteți face? Competențe: 

- Descrieți un moment în care ați ajutat un prieten să rezolve o problemă. 

- Descrieți un moment în care abilitățile dumneavoastră de comunicare au făcut diferența într-o situație. Ce anume v-a 

ajutat în ceea ce privește abilitățile dumneavoastră de comunicare și modul în care ați abordat problema sau sarcina? 
- Care a fost cel mai mare risc pe care ți l-ai asumat în viața personală/viața profesională? 

- Explicați o nouă strategie interesantă pe care ați testat-o. Descrieți cum ați prezentat-o și care au fost rezultatele, bune sau 

rele. 

 

 

 

 

 

 
 

15 min 

 

 

 

 

 

 
Anexa 3. 

Carduri Dixit 

 - Cunoașterea de sine 
- Ce contează cel mai mult în viața ta? 

- Îți este ușor să iei decizii care îți pot schimba viața? 

- Care este lucrul pe care l-ai schimba la tine? 

- Ce este mai rău: să eșuezi sau să nu încerci niciodată? 

- Contează ce cred alții despre tine? 

 

 

 
 

Participanții trebuie să răspundă la întrebări și să prezinte concluziile lor întregului grup. 

  

 

 

 
Numărul sesiunii 2 

 
Introducere în 

creativitate 

 
 

Obiective 
principale 

Introducere în conceptul de creativitate 

Demistificarea schemelor preconcepute despre creativitate 

Promovarea stimei de sine și a cunoașterii de sine 

Reflecție asupra diferitelor tipuri de creativitate 

Îmbunătățirea gândirii creative 



 

 

 
Competențe de 

dezvoltat 

Rezolvarea problemelor 

Creativitate Abilități de 

comunicare 

Conștiința de sine și cunoașterea de sine 

Gândire strategică 

 

 
  

Activita
te 

 
Timp 

 
Material 

 

 

Încălzire 

Crearea unei povești 

Facilitatorul le prezintă participanților începutul unei povești. "A fost odată ca niciodată Ana..." 

Participanții ar trebui să completeze și să contribuie la definirea restului poveștii, scriind pe flipchart părțile pe care doresc 

să le adauge. La final, participanții ar trebui să citească ceea ce au scris. 

Oferiți participanților indicația că povestea trebuie să aibă sens. 

 
La finalul construcției poveștii, brainstorming despre Ce este creativitatea? Suntem cu toții genii creative? 

  
 

Markere pentru 

flipchart 



 

 

Dezvoltare 1. Creați o persoană cu superputerea creativității 

Participanților li se distribuie o pagină albă cu un bloc central în care trebuie să își deseneze supereroul creativ. 

Dându-le un costum, un logo, un semn și o poveste, conform indicațiilor facilitatorului. 

Apoi, participanții vor fi repartizați în două cercuri: un cerc interior și un cerc exterior. În pătrățelele de jos ale foii 

distribuite anterior, ei trebuie să răspundă la întrebările sub formă de desen, ale colegului din fața lor. Pe baza 

următoarelor întrebări: 

- Ce fel de muzică vă place? 

- Ce vă face fericiți/triste/îngrijorați? 

- Care este jobul tău de vis? 

- Ce vă pasionează cel mai mult? 

- Care considerați că sunt cele mai bune atribute ale dumneavoastră? 

- Ce faci pentru a te distra? 

- Sunteți o pasăre de noapte sau o pasăre matinală? 

- Ce ați lua cu dumneavoastră pe o insulă pustie? 

Debriefing: 

Fiecare participant ar trebui să își prezinte supereroul final și să precizeze de ce îl consideră creativ. 

  
 

Anexa 4. Fișă de 

supererou 

creativ 

+ Indicații pentru 

desen 

+ Întrebări 

pentru ședința 

rapidă. 

 
 

Debriefing/Integrar

e 

CUTIE DE CREATIVITATE 

Facilitatorul îi roagă pe participanți să meargă prin sală și să găsească obiecte care consideră că pentru ei reprezintă 

creativitatea. Apoi le cere să așeze obiectele în 3 cutii diferite. Fiecare dintre cutii trebuie să conțină același număr de 

obiecte. 

Apoi împărțiți participanții în grupuri, pe măsură ce obiectele lor se află în cutii. Fiecare grup trebuie să creeze un obiect 
singular 

cu participanții obiecte găsite în cutii 

 

 
15 min 

 
 

3 cutii de 

creativitate 



 

 

 
Numărul sesiunii 3 

Creativitate- 
sesiunea 2 

 
Obiective 
principale 

Promovarea gândirii creative Îmbunătățirea 

abilităților de comunicare 

Capacitarea pentru rezolvarea problemelor și adaptare 

Promovarea abilităților de conducere 

 

 

Competențe de 

dezvoltat 

Rezolvarea problemelor 

Creativitate Abilități de 

comunicare 

Autocunoaștere și autocunoaștere 

Gândire strategică Spirit 

antreprenorial 

Reziliență 

Rezistența la frustrare 

 

 
  

Activita
te 

 
Timp 

 
Material 

 
Încălzire 

Tobă de tobă 

Participanții sunt poziționați în cerc. Li se dă instrucțiunea de a folosi un gest și un sunet care să îi descrie. Persoana aflată chiar 

lângă ei (în sensul acelor de ceasornic) trebuie să repete gestul și sunetul lor și să adauge propriul gest și sunet până la 

sfârșitul cercului. Atunci când ultimul participant repetă sunetele și gesturile tuturor, întregul grup trebuie să le repete 

împreună. 

 
5 min 

 
--- 

Dezvoltare 1. Dinamică de ouă incasabile 

Participanții sunt împărțiți în grupe pare, ținând cont de numărul de participanți, și se dă un ou. 

1. Le-a cerut participanților să dea un nume oului lor și să îl decoreze, în ordinea în care reprezintă 

grupul. Aceștia pot folosi orice materiale pe care le au la dispoziție. 

2. După primul pas, spuneți-le participanților să se uite în jurul lor la materialul pus la dispoziție 

și să găsească o modalitate prin care, dacă oul este aruncat pe podea, să nu se spargă. 

Având diferite etape de testare a eficacității grupului: 

• De la înălțimea celui mai înalt participant din grup. 

• De la înălțimea celui mai înalt punct din împrejurimi 

Oul cel mai rezistent câștigă posibilitatea gratuită de a primi un permis direct de la un mentor ales de el pentru a-și dezvolta 

proiectul creativ în comunitate. 

 
 

50 min 

 
Vopsea 

pentru 

ouă 

Carton și toate 

materialele de 

eliminare 



 

 

 

Debriefing/Integr

are 

CARTE DIXIT 

Alegeți cartea care reprezintă cel mai bine creativitatea, spiritul antreprenorial și inovația și explicați de ce. 

 
15 min 

 

Anexa 3. Carduri 

Dixit 

 

 

 
Numărul sesiunii 4 

Introducere în antreprenoriat 

 
Obiective 
principale 

Introducere în antreprenoriat 

Promovarea ideii că toată lumea are abilități antreprenoriale 

Promovarea competențelor antreprenoriale pe baza Cadrului european de competențe Promovarea 

competențelor transversale și a soluționării problemelor 

 

 

Competențe de 

dezvoltat 

Rezolvarea problemelor 

Creativitate Abilități de 

comunicare 

Autocunoaștere și autocunoaștere 

Gândire strategică Spirit 

antreprenorial 

Reziliența 

Lucrul în echipă 

 

 
  

Activita
te 

 
Timp 

 
Material 

 
Încălzire 

Turn de hârtie 

Folosind hârtii și bucăți mici de bandă adezivă, participanții sunt provocați să construiască un turn. Turnul trebuie construit doar 

cu materialele pe care le au la dispoziție și câștigă cel care are cea mai mare înălțime și este construit în cel mai scurt timp. 

 
10 min 

Hârtie 

 
Bandă 

Dezvoltare 1. Joc de supraviețuire 

Participantul are ca scop îmbunătățirea competențelor antreprenoriale, deoarece aceștia trebuie să aplice majoritatea 

abilităților aferente pentru a deveni antreprenor. Participanților li se atribuie un rol din întâmplare și vor juca acel rol pe 

toată durata jocului (rolurile trebuie definite de către facilitatori și scrise pe bucăți de hârtie pe care participantul le va 

desena înainte de începerea jocului). Rolul propus trebuie să fie foarte diferit și să nu se potrivească perfect cu 

scenariul, altfel ar fi prea ușor de jucat. Scenariul sugerat este un avion care riscă să se prăbușească din cauza unor 

probleme tehnice. Singurul rol obligatoriu este cel al pilotului (altfel cum ar putea zbura avionul?), apoi celelalte pot fi 

cele mai diferite. Jocul original presupunea ca participanții să se angajeze în discursuri de ascensor pentru a-i convinge 

pe ceilalți de utilitatea lor, iar cel mai puțin convingător din fiecare rundă era aruncat din avion. În versiunea noastră, 

însă, facilitatorul poate adăuga bonusuri sau 

malusuri, în funcție de modul în care el sau ea preia dinamica jocului. Bonusurile sunt mici introduceri narative care ajută 

 
 

45 min 

 

Obiecte diferite 

Anexa 5. Fișă de rol 

+ Carduri Malus și 

Bonus 



 

 

 jucători în gestionarea scenariului; malusurile, pe de altă parte, sunt situații neprevăzute care vor complica scenariul. Acest 

lucru îi va împinge pe jucători să se angajeze continuu în găsirea unor noi strategii și soluții. 

  

 

 

 
Debriefing/Integra

re 

2. Linia antreprenorului 

La mijloc se află o linie, iar participanții trebuie să decidă dacă este un mit 

sau un adevăr? De exemplu, sunt antreprenorii: 

- Antreprenorii sunt bogați 

- Antreprenorii își asumă riscuri extreme 

- Antreprenorii se gândesc doar la bani și beneficii personale 

- Trebuie să fii tânăr și neliniștit pentru a fi antreprenor 

- Antreprenorii sunt singuratici și introvertiți 

 

 

 

15 min 

 



 

 

 

 
Numărul sesiunii 5 

Antreprenoriat - sesiunea 2 

 
Obiective 
principale 

Integrarea competențelor antreprenoriale Promovarea 

gândirii de design 

Promovarea abilităților de organizare și de gestionare a timpului 

 

 

Competențe de 

dezvoltat 

Rezolvarea problemelor 

Creativitate Abilități de 

comunicare 

Autocunoaștere și autocunoaștere 

Gândire strategică Spirit 

antreprenorial 

Reziliență 

Rezistența la frustrare 

 

 

 
  

Activita
te 

 
Timp 

 
Material 

 

 

 

 

 

 
Încălzire 

Brainstorming despre caracteristicile unui antreprenor 

Participanții încep prin a fi invitați să reflecteze asupra competențelor antreprenoriale. Pe un carton cu un desen al 

unei figuri de "antreprenor", aceștia trebuie să reflecteze asupra caracteristicilor pe care trebuie să le aibă acea 

persoană pentru a fi considerată antreprenor. Apoi ar trebui să scrie această caracteristică pe un post- it și să le 

plaseze pe imagine. 

Definiția obiectivelor 

Într-o a doua fază, aceștia trebuie să reflecteze asupra a ceea ce le lipsește pentru a atinge toate caracteristicile 

antreprenoriale, așezându-le pe unul sau mai multe post-it-uri pe care trebuie să le păstreze pentru activitatea de 

dezvoltare. 

 
Cuvinte încrucișate despre antreprenoriat 

 
Cuvinte încrucișate cu cuvinte legate de creativitate și antreprenoriat și o descriere completă. Participanții sunt 

împărțiți în grupuri de câte cinci, unde trebuie să găsească amplasarea corectă a cuvintelor din rebus. Întregul grup 

câștigă doar atunci când toate grupurile au terminat cuvintele încrucișate, ceea ce înseamnă că cei care 

termină primii trebuie să-i ajute pe ceilalți. 

 

 

 

 

 

 
20 min 

 

 
Post its 

Pens 

Markers 

Anexa 6. Antreprenorul 

 
Anexa 7. Cuvinte 
încrucișate 



 

 

Dezvoltare 1. Problemă| Arbore de provocare 

Participantul are un șablon cu forma unui copac. Scopul este de a umple șablonul pornind de la rădăcini și 

terminând pe coronament. La rădăcini, aceștia trebuie să reflecteze asupra problemelor relevante pentru antreprenoriat 

care sunt deja 

 
 

40min 

 

Anexa 8. Provocarea 

problemei arborilor 

 care o afectează sau ar putea să o afecteze și să le discute cu ceilalți participanți în legătură cu acest lucru. Pe 

trunchi, trebuie să se gândească la provocările legate de rezolvarea problemelor și la provocările cu care se 

confruntă atunci când vine vorba de antreprenoriat. Pe ramuri, apoi, vor fi descrise posibilele soluții care pot fi 

aplicate pentru a rezolva problemele și a transforma provocarea într-o oportunitate concretă. 

2. Harta mentală 

După construirea arborelui provocării, participanții ar trebui să se concentreze pe definirea proiectelor lor 

și să se concentreze pe completarea unei hărți mentale bazate pe modelul de afaceri CANVA. Aceștia ar 

trebui să înceapă prin îndeplinirea Obiectivului (într-un mod concret și specific). 

Apoi treceți la interese și competențe. Pentru partea referitoare la interese, trebuie să răspundă la 

întrebarea "Ce activități îmi place să fac în timpul liber| Ce îmi place să fac pentru distracție". Pentru partea 

de competențe, facilitatorul ar trebui să explice cele 8 competențe de învățare pe tot parcursul vieții, iar ei 

ar trebui să le identifice pe cele pe care le consideră mai dezvoltate și mai utile pentru proiectul pe care 

doresc să îl construiască (consultați și https://www.123test.com/competencies-list/ ). 

Apoi ar trebui să definească ce aduce proiectul lor comunității, care este valoarea proiectului lor. Ce face ca 

proiectul lor să fie diferit de cele care există deja și care este factorul inovator al acestuia. 

După aceea, trebuie să caute resursele de care au nevoie pentru a o concretiza și ce structuri comunitare 

trebuie să activeze pentru a o face reală, răspunzând, de asemenea, la modul în care o vor 

operaționaliza. 

Ei se întorc la obiectivul pe care l-au definit; ar trebui să îl restructureze ținând cont de obiectivele SMART. 

  
Anexa 9. Hartă mentală 

 

 

 

 
 

Debriefing/Integrare 

Unde mă aflu? 

Afirmațiile privind antreprenoriatul și trebuie să se poziționeze, pe o scară likert de la 1 "Nu sunt deloc de acord cu 

afirmația" la 5 "Sunt foarte de acord cu afirmația": 

- Te-ai născut antreprenor și nu poți deveni unul 

- Antreprenorii lucrează întotdeauna singuri 

- Antreprenorii câștigă o mulțime de bani 

- Când am devenit antreprenor, nu mai trebuie să muncesc atât de mult, pentru că este proiectul meu. 

- Creativitatea nu poate fi antrenată, sau te naști cu ea sau nu 

- Nu sunt deloc creativ 

- Creativitatea este ceva esențial pentru viața umană 

- Mă văd creând un proiect creativ în orașul meu în viitor. 

 

 

 

 
 

20 min 

 

 

 

 
Anexa 10. Lista 

declarațiilor 

https://www.123test.com/competencies-list/


 

 

 

 

 
Numărul sesiunii 6 

Creativitate și spirit 
antreprenorial 

 
 

Obiective 
principale 

Relaționați conceptele de creativitate și antreprenoriat 

Promovați utilizarea comunicării asertive 

Dezvoltarea abilităților de a oferi 

feedback Înțelegeți importanța feedback-

ului 

Capacitarea pentru o bună utilizare a abilităților de comunicare 

 

 

Competențe de 

dezvoltat 

Rezolvarea problemelor 

Creativitate Abilități de 

comunicare 

Autocunoaștere și autocunoaștere 

Gândire strategică Spirit 

antreprenorial 

Reziliență 

Rezistența la frustrare 

 

 

 
  

Activita
te 

 
Timp 

 
Material 

 

 

 

 

 
 

Încălzire 

Joc de telefon 

Organizați participanții într-un cerc. Un participant primește o propoziție (sau inventează una) de genul "Cu toții ne 

putem juca cu creativitatea pentru a fi antreprenori inovatori!". Apoi, participantul îi șoptește propoziția următorului 

participant, fără ca ceilalți să o audă. 

Apoi, propoziția trece prin toți participanții, iar scopul este de a ajunge la ultimul participant cu propoziția originală 

completă. 

Sfat pentru facilitare: Folosiți acest joc ca o formă de explicare și brainstorming despre importanța comunicării. 

Sandwich cu feedback 

● Oferiți participanților situații specifice la care trebuie să dea feedback (ce ar face, provocările 

cu care se vor confrunta, competențele de care vor avea nevoie sau pe care le vor dezvolta, ...). 

Sugestii de situații în care să oferiți feedback pot fi: 

- Urmați să luați un zbor, iar când ajungeți la destinație bagajele lipsesc. Aveați acolo banii și cheile de la 

mașină. 

- Ați întârziat la interviul de angajare la care visați. Traficul este haotic și nu puteți muta mașina. 

 

 

 

 

 
 

15 min 

 

 

 

 

 
Lista 11. Lista 

situațiilor 



 

 

 - Ați plecat într-o croazieră, iar barca s-a lovit de o stâncă și a rupt motorul principal. Se inundă. Pe cine să 

salvați mai întâi și cum să supraviețuiți? 

- Sunteți într-un grup de lucru și partenerii dvs. nu fac nimic pentru a contribui la acesta. Cum îi abordați? 

  

Dezvoltare Piața creativității| Antreprenoriatului și a inovației Împărțiți 

participanții în grupuri de câte 4/5 participanți. 

Fiecare grup trebuie să pregătească și să prezinte un proiect creativ inovator și un poster care să răspundă 

la următoarele întrebări: 

Subiectele care vor fi abordate în cadrul proiectelor: Când? Cum? Calendarul| Ce? Cine? 

● Denumirea proiectului 

● Evaluarea necesităților 

● Obiective 

● Grupul țintă (beneficiari/participanți) 

● Comunicare/Diseminare 

● Descrierea activităților - sarcini de făcut, cine este responsabil, când? 

● Rezultatele așteptate 

● Rezultate| Evaluare| Testare| Monitorizare 

● Gestionarea riscurilor 

Când proiectele sunt gata, posterele sunt expuse pe pereți, iar fiecare grup își alege un reprezentant prin rotație 

care să rămână pe poster pentru a-l prezenta. Responsabilul pentru prezentare trebuie să se rotească la fiecare 5 

minute. Între timp, ceilalți ar trebui să meargă să vadă și să facă o apreciere a celorlalte postere. 

La finalul prezentărilor, fiecare grup trebuie să dea un feedback despre posterele colegilor, pe baza 

tehnica feedback-ului sandwich. 

 
40 min 

 
Anexa 12. Instrucțiuni 

privind subiectele 

care trebuie abordate 

în cadrul proiectelor 

  
Anexa 13. Instrucțiuni 

pentru feedback-ul 

sandwich 

  
Cartonajele 

  
Foarfece 

  
Postul său 

  
Markeri 

 

 
Debriefing/Integrare 

Arborele Blob 

Imprimați o imagine A3 cu un copac Blob. La final, participanții ar trebui să se gândească cu care dintre persoanele 

desenate se identifică în funcție de locul în care se află la sfârșitul sesiunii și de cum s-au simțit în timpul sesiunii. 

Aceștia trebuie să plaseze în arborele A3 Blob poza cu numărul celei pe care o identifică cel mai bine și explicația de 

ce. 

Analizați împreună cu participanții reflecțiile. 

 

 
5 min 

 

 
Anexa 14. Arborele Blob 



 

 

 

 

 

 

 

 
Numărul sesiunii 7 

Crearea de proiecte creative 

 
Obiective 
principale 

Relaționați conceptele de creativitate și antreprenoriat 

Promovarea utilizării comunicării asertive Capacitarea 

pentru o bună utilizare a abilităților de comunicare 

Finalizarea prototipurilor de proiecte 

Competențe de 

dezvoltat 

Comunicare 

Rezolvarea problemelor Lucrul în 

echipă 

 

 

 
  

Activita
te 

 
Timp 

 
Material 

 

 

 

 

 

 

Încălzire 

Jocul scaunelor 

Înainte de a începe, facilitatorul ar trebui să se asigure că în sală există mai multe scaune, în număr egal cu numărul 

de participanți. Participanții sunt rugați să își așeze scaunele în cerc, cu scaunul orientat spre interior și sprijinit cu 

picioarele din spate. Apoi li se dă instrucțiunea de a face un cerc complet, trecând scaunele între ele. Regulile sunt 

următoarele: 

1. Dacă scaunul cade, trebuie să o ia de la capăt, revenind la locurile lor. 

2. Nu pot atinge decât un singur scaun, cu o singură mână. 

3. Au la dispoziție 5 minute pentru a decide o strategie, dacă doresc (de fiecare dată când pierd, întrebați-i 

dacă au nevoie de mai mult timp pentru strategie). 

Jocul se termină atunci când participanții termină o rundă completă sau când, împreună, vor să renunțe la joc. 

Debriefing: 

Care a fost scopul jocului? - obiectivul direct 

Credeți că v-ați atins obiectivul? De ce? 

Care credeți că au fost principalele dumneavoastră probleme? Și punctele forte? 

La ce competențe ați lucrat în timpul jocului? 

 

 

 

 

 
 

20 min 

 

 

 

 

 

 

Scaune 

Dezvoltare ● Finalizarea proiectelor care vor fi prezentate în cadrul 

BM Participanții trebuie să decidă: 
 

70 min 

 
Anexa 9. Hartă mentală 



 

 

 1. Dacă doresc să își prezinte proiectele în mod individual sau în grup. 

2. Urmând modelul de pregătire a proiectului (Anexa 9. Mind Map), aceștia trebuie să prezinte un 

proiect creativ concret care urmează să fie dezvoltat în oraș. 

3. Oferiți-le o oră pentru a pregăti schița proiectului și 5 minute pentru a-și prezenta proiectele în 

format elevator pitch (în aproximativ 30 de secunde). 

● Pregătirea materialului 

  

 

 
Debriefing/Integrare 

Feedback peers (începe, oprește, continuă și schimbă) 

Dați-le participanților cartonașele individuale și ei trebuie să le completeze cu ceea ce au învățat în timpul 

sesiunii: ce vor începe, opri, continua și schimba. După ce au reflectat asupra acestui lucru, cele 4 semne ale lor 

vor fi lipite pe un perete, iar participanții se vor ridica și vor împărtăși grupului unul sau mai multe dintre 

gândurile lor pe semnul sau semnele pe care le-au ales. 

 

 
20 min 

Caseta de feedback 

4 panouri laminate cu 

cuvintele. 

 

Anexa 15. Carduri 

individuale 



 

 

 
Numărul sesiunii 8 

Sesiunea 
finală 

 
Obiective 
principale 

Rezumatul a ceea ce au învățat în timpul sesiunilor 

Pregătirea pentru BM 

Proiecția viitoare și concentrarea asupra obiectivelor definite. 

Competențe de 

dezvoltat 

Comunicare 

Rezolvarea problemelor Lucrul în 

echipă 

 

 

 
  

Activita
te 

 
Timp 

 
Material 

 

 

 

 
Încălzire 

Măsurarea competenței - pânză de păianjen 

Prezentați cartonașe care descriu fiecare dintre competențele de învățare a vieții. Fiecare carton ar trebui să 

conțină o mică explicație a competenței și câteva întrebări orientative care să ajute la reflecția asupra 

competenței. 

Prezentați participanților pânza de păianjen a competențelor. Participanții ar trebui să reflecteze asupra 

competențelor lor și să stabilească în ce măsură dețin deja unele mai mult decât altele. Cu ajutorul unor exemple 

concrete, ei ar trebui să găsească soluții care îi vor ajuta să ajungă la nivelul dorit în ceea ce privește competențele 

la care doresc să lucreze mai mult. 

La final, în cadrul unui grup mare, invitați participanții să împărtășească în clasă pânza lor de păianjen și soluțiile pe 

care le-au găsit. 

Participanții trebuie să compare pânza de păianjen realizată la începutul și la sfârșitul sesiunilor. 

 

 

 

 
20 min 

 

 

 

 
Anexa 1. Pânza de 
păianjen 

Dezvoltare ● Recapitulare rapidă - ochii închiși și faceți un exercițiu de vizualizare 

Participanții sunt invitați să se așeze pe podea și să închidă ochii. Facilitatorul va recapitula cu ei toate 

dinamicile și competențele abordate în timpul sesiunilor. 

● Desenați călătoria lor în forma unui râu 

După vizualizări, aceștia ar trebui să ia o foaie albă și markere și să reflecteze asupra călătoriei pe care au 

parcurs-o în timpul integrării pentru crearea proiectelor lor, folosind metafora unui râu. 

Copacii: momentele în care totul a început să crească. 

Debitul râului. Momentele în care râul a fost calm reprezintă momente de reflecție și calm, iar momentele 

în care curgerea râului este mai agresivă reprezintă momente de îndoială sau teamă. 

Poduri. Momente în care se pot gândi că ar putea face un pas înainte sau că ar putea rezolva o problemă. 

La final, împărtășiți rezultatele cu grupul. 

 

 

 

 
 

45 min 

 

 

 

 
Markere 

de 

hârtie 



 

 

 

 
Debriefing/Integrare 

DIXIT 

Așezați cărțile DIXIT pe podea. Participanții sunt rugați să aleagă 1/2 cartonașe (în funcție de numărul de 

participanți) care reflectă experiența lor și ceea ce au învățat, precum și direcția pe care doresc să o urmeze de 

acum încolo. 

Evaluare 

Completarea chestionarului de evaluare a sesiunilor 

 

 
30 min 

 
Anexa 3. Carduri Dixit 

 
Chestionar de 

evaluare 
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ÎNTREBARE

Având în vedere munca mea și
realitatea mea, ce adaptări
sunt necesare pentru a
implementa acest program?
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3 CUVINTE 1 ISTORIE

Utilizează un dicționar și trei cuvinte
Alege trei cuvinte la întâmplare, din pagini diferite și scrie-le pe

o hârtie.
Ia cele trei cuvinte și scrie o povestire scurtă folosind doar

aceste cuvinte. 
Nu trebuie să fie o poveste "wow" - atâta timp cât are sens, o

faci bine!
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ACTIVITĂȚI LOCALE CREATIVE 
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LOCAL CREATIVE DYNAMICS

Ca urmare a implementării intervenției locale, individuale sau în
grup, tinerii implicați au creat propriile proiecte pentru a-și
proiecta vocile creative în orașele organizațiilor partenere:
Il Mio Futuro (organizația parteneră italiană) și-a bazat intervenția
pe tinerii din Basilicata, Italia. O zonă rurală în care oportunitățile
tinerilor de a-și explora potențialul sunt rare, astfel încât, pentru a
transforma acest oraș într-un Oraș creativ al tinerilor, au
dezvoltat, timp de un an, activități comunitare legate de teatru
care să povestească istoria regiunii, sustenabilitate și mediu și
organizarea unei cine în care tinerii au avut rolul central de a
unifica comunitatea. De asemenea, au dezvoltat și implementat o
cameră de scape.
Grupul PONT (organizația parteneră din România) și-a bazat
intervenția pe 5 tineri foarte creativi și ambițioși. După intervenția
locală, au dezvoltat "Împrumutul". Ideea este de a crea un spațiu
public și gratuit pentru studenții care caută un spațiu (în afară de
propria casă) unde să lucreze la proiecte de echipă, să facă
brainstorming sau să realizeze un scurt videoclip pentru o temă
școlară și să organizeze evenimente.



LOCAL CREATIVE DYNAMICS

Principala problemă identificată de aceștia a fost lipsa locurilor
libere pentru ca tinerii să studieze. În România, nu există spații
publice în care studenții să poată studia gratuit, mai ales dacă
doresc să lucreze în grup. Lipsa unui loc pentru realizarea de
evenimente și, de asemenea, lipsa unor echipamente de calitate
pentru studenți. Așadar, soluția prezentată de acești tineri, din
Cluj Napoca, este de a oferi un loc gratuit pentru studiu altor
studenți, având în vedere că orașul lor este și un oraș universitar
și un loc gratuit pentru realizarea de evenimente și organizarea de
întâlniri cu un număr mare de participanți, cu program de
funcționare de la ora 8 la 22 și amplasat în 5 cartiere diferite din
România pentru dezvoltare pilot.
În cazul Psíentifica, tinerii au lucrat individual în șapte proiecte
creative diferite: realizarea de caricaturi și portrete punctuale, o
bandă desenată manga care spune povestea unuia dintre ei în
timpul COVID, o reprezentare în portugheză a cardurilor DIXIT,
prezentată în școli și care relaționează emoțiile și muzica,
fabricarea de poșete croșetate care a creat deja o afacere online
pentru acești tineri, fabricarea de bijuterii, de asemenea cu un
magazin online și crearea de picturi.

Tinerii au fost însoțiți de un mentor din țara lor pe tot parcursul
procesului, iar toate proiectele sunt încă în desfășurare și sunt
durabile.



LOCAL CREATIVE DYNAMICS
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FOLOSEȘTE MÂNA NON DOMINANTĂ 

Joacă-te cu telefonul tău 10 min. 
Spală-te pe dinți cu cealaltă mână
Desenează ceva (un măr, o casă, o floare,...)
Ține un jurnal despre ziua ta

Fă aceste activități:
 

 

ACESTA E O PAGINĂ CREATIVĂ

Pag.93



BLENDED MOBILITY

Desfășurat între 21 și 25 noiembrie 2022 în Águeda,
Portugalia.

 
Participanți: 5 tineri (16-26 ani)+ 1 lider de tineret de la fiecare

dintre organizațiile partenere.
Participanții au fost implicați în toate fațetele anterioare ale

proiectelor și datorită impactului proiectelor lor asupra
comunității, ei au fost cei aleși să reprezinte organizația parteneră

la desiminarea dinamicii creative locale.
 

Mobilitatea mixtă a fost un loc de schimb de bune practici și de
îmbunătățire a rezultatelor proiectului, precum și de formare a
competențelor creative și antreprenoriale.
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SPRIJIN PENTRU CONȚINUT
INTELECTUAL
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PLATFORMA ONLINE CYC 
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 Mike Byster, autorul cărții The Power of Forgetting (Puterea de a
uita) crede că oricine poate învăța să devină un gânditor creativ. Un
exercițiu despre care el spune că te va ajuta să devii un gânditor mai
rapid și mai productiv este să porți o conversație fără a folosi litera
"E". Tu și prietenul tău trebuie să purtați o conversație obișnuită, fără
pauze lungi. Creierul tău este deja un tezaur uman; acest lucru te
face doar să îl folosești în acest fel. "Este un fel de gândire în afara
cutiei pe steroizi", spune Byster. Și doar cinci minute îi vor oferi
creierului tău un antrenament excelent. V-ați plictisit să nu folosiți
"e"? Treceți la alte litere comune, cum ar fi R, S, T sau A.

EVITĂ LITERA ''E''

ACESTA E O PAGINĂ CREATIVĂ
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Competencies Spiderweb 

Multilingual
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Multilingual:
 

 is the ability to use
different languages for
communication and to

understand and
express thoughts,
feelings and facts
orally or in writing.

Questions :
 

1- How many
languages can you

speak?
 

2- Do you have a
tendency to learn new

languages?
 

3- Are you able to
express your thoughts

and feelings while
speaking with a
foreign person?

 
 

Cards



 
 
 

Literacy : 
 

is the ability to
understand and

express thoughts,
feelings and facts

orally, in writing or in
other forms, and to

interact with others. It
is the basis for further

learning.

Questions:
 

1- When and how did
you adapt your

language to different
people you were

talking to?
 

2- Are you able to
compare information

that you have learned?
 

Cards



 
 
 

Entrepreneurship:
 

is the capacity to
act upon opportunities
and to turn ideas into

action that
has value for others. It

includes taking
initiative, creativity,
innovation, critical

thinking and problem
solving.

 

Questions: 
 

1- Are you open to
taking risks ?

 
2- Are you the kind of
person who wants to

live their life and job in
unconventional ways?

 
3- Do you have an

entrepreneurial plan
that you would like to

put into practice
someday ?

 

Cards



 
 
 

Citizenship:
 

 Is the ability to act as
responsible citizens

and to fully participate
in civic and social life,

based on an
understanding of

social, economic, legal
and political concepts

as well as global
developments and

sustainability.
 

Questions: 
 

1 -Do you think you
are a sensitive citizen

to common public
issues?

 
2- Have you ever

 been as a participator
of public service ?

 
3-  Have you

contributed to the
social or

environmental
initiatives around you?

How?
 

Cards



 
 
 

Cultural awareness
and expression:

 
is the understanding

of how ideas are
creatively expressed
in different cultures,

through different arts.
It involves developing
and expressing own

ideas. 

Questions:
  

1- Are you open to
experiencing and

learning about different
cultures through any

media or artistic ways?
 

2- When were you able
to use different media

and forms of
expression

(e.g. verbal, drawing,
body) to express

yourself in different
situations?

Cards



Questions:
 

1- What kind of
different technologies

do you use to learn new
information, to solve

problems and to
communicate with

people?
 

2- Have you ever
created content that is

beneficial for other
users?

 

Cards

 
 
 

Digital: 
 

involves the
responsible use of

digital technologies;
communication and
collaboration, media

literacy, digital content
creation, safety,

intellectual property-
related questions,

problem-solving and
critical thinking.



 
 

Mathematical
Competence and
Competence in

Science, Technology,
Engineering: 

 
is the ability to use

mathematical thinking
to solve problems in
everyday situations.

Competence in
science refers to the

ability to use
knowledge; to identify
questions and to base
opinions on evidence.

 

Questions:
 

 1- Are you an analytical
thinker? If you are, do

you solve your
problems in your daily

life in these ways?
 

    2- Have you ever
been on a project that
required you need to

think analytically?
 

Cards



Personal, social and
learn to learn:

 
is the ability to learn to
learn, to manage one’s

own learning and to
reflect on oneself. It is

about time and
information

management. 

Questions:
 

1- Do you think you are
a person who claims to
improve yourself in a

positive way?
 

2- Have you ever
analyzed yourself in
terms of personal

development before? 
 

3- Have you been
involved in any social

project to improve
yourself socially and to

be open to different
ideas?

 

Cards



DIXIT CARDS EXAM PLES 



 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

MY SUPER HERO



You have a page with a center block where you should
draw your creative superhero. You gave to give them a
suit, a logo, a mark, and a story, according to the
indications of the facilitator.

You will be distributed in 2 circles: an inside circle and
an outside circle. 

In the bottom squares of the sheet previously
distributed you should answer the questions made by
the colleague in front of you, in a form of drawings.
These are the questions:

 

·What kind of music do you like?
·What makes you happy/sad/angry?

·What is your dream job?
·What are you most passionate about?

·What do you consider your best attributes?
·What do you do for fun?

·Are you a night owl or an early bird?
·What would you take with you to a desert

island?

Instruct�ons



   

   

   

   

Artist  

   

   

   

   

Surv�val Game
ROLES

Pilot Athlete

Prist/Nun Electrician Policie officer

Chef Lawer Psychologist

Carpenter Teacher Doctor

Student Mathematician
Social Media
Manager

Politician Tailor Gardener



BONUS MALUS

Life jacket are enough The pilot faints

The control tower can hear you
The control tower can’t hear

you

The plane flies over an
unpopulated area

A fire breaks out

The plane land in a forest
A passenger wants to open the
tailgate to throw himself down

Successfully retrieve food and
clothing from the plane.

Life jackets are not enough

In the forest you find friendly
inhabitants

a fruit looks edible but is not

The forest is on an island close
to trade routes

Wild animals attack the group

  

  

Surv�val Game



The entrepreneur
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S S E
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1. Clever 10. Opportunity Revolution I A

2. Resourcefulness 11. Unique Efficient A P

3. Advantage Knowledge 12. Partnership Network

4. Planning Time 13. Sustainable

5. Talent Art 14. Sharing

6. Leadership Empowered 15. Idea

7 Initiative Project 16. Example

8. Innovation

9 Team



Tree Problem Challenge

SOLUTIONSSOLUTIONS

CHALLENGECHALLENGE

PROBLEMSPROBLEMS



Define your goal in as much detail as possible.

What is the expected outcome?

How do you intend to achieve it?

It's viable?

How long do I need?

GOALWhat are my interests?

W
h
a
t
is

m
y

va
lu

e

What are my skills?

Resources: Benefits:



L�st of Statements

You are born an entrepreneur and can’t become one
 

Entrepreneurs always work alone
 

Entrepreneurs win a lot of money
 

When I became an entrepreneur, I don´t have to work that
much because it is my own project

 

Creativity cannot be trained, or you are born with it or not
 

I´m not creative at all
 

Creativity is something essential for human life
 

I see myself creating a creative project in my city in the
future

 



L�st of S�tuat�ons

You were catching a flight and when you arrive at your destination
the luggage is missing. You had your money and car keys there

You are late for the job interview of your dreams. The traffic is
chaotic, and you can't move the car.

You went for a cruise and the boat shocked against a rock,
breaking the main engine. It's flooding. Who to save first and how

to survive?

You are in a workgroup and your partners don't do anything to
contribute to it. How do you approach them?

 



Target Group

Expected results
Description of activities 

(to do tasks, who is in charge, when?)

Needs assessment

Name of the project

Aims

Managing the risks

Results| Evaluation| Testing| Monitoring



Sandw�ch Feedback
Do you ever feel like your feedback is falling on deaf ears? Consider

switching your style and giving a feedback sandwich. 
With this method, you start by giving a positive, encouraging

statement. Follow that with constructive criticism, and then offer some
more positive words.

Give positive feedback
Provide constructive criticism
Give positive feedback

1.
2.
3.

A good and a bad example:

You were slightly out of control during the event,
very hectic at certain times. Btw, the speech was
very good.

I think you did a really good job organizing the
event, the participants enjoyed it which is obvious
from the evaluation forms. I just think you could
have handled things a bit more calmly sometimes. 
An that welcoming speech you gave was great.



Be sincere. Don’t
compliment someone
just for the sake of it.
You risk coming off as
phony and damaging
your credibility. Find
something that you

honestly feel the
person did well to talk

about

Offer constructive
criticism. Do not just tell

the person what they are
doing wrong.

Constructive criticism
means that you also need
to provide some ideas on

how they can improve.
Tell them what they are
doing wrong, then tell

them how to fix it

 
Give clear guidelines.

The point of giving
feedback is to help the
other person succeed.

Avoid telling them
vaguely what you need

from them. Instead,
give specific goals to

meet.

 
Start with a compliment.

Begin the conversation by
saying something positive to
the other person. You want

to start this talk on a positive
note. It will help keep the

other person from
becoming defensive

Follow up with a second
positive comment. This
continues the tone you

set at the beginning,
reassuring your

teammate that your goal
is not to tear him down.





After this session, I will

START



After this session, I will

STOP



After this session, I will

CONTINUE



After this session, I will

CHANGE



Îmbunătățește vocabularul
Învață să fii concis 
Îți dezvoltă abilitățile de gândire critică
Îți îmbunătățește abilitățile de scriere și de comunicare

     Un Haiku este un poem în stil japonez, cu trei rânduri, care folosește un
limbaj senzorial pentru a ilustra o imagine sau un sentiment. Scopul
acestui exercițiu este de a permite eului tău creativ să exploreze noi limite
și să dezvolte noi abilități.  

Acest exercițiu aduce o mulțime de beneficii eului tău creativ, și nu numai:

    

   SCRIE UN HAIKU

ACEASTA E O PAGINĂ CREATIVĂ
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