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 Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei 
Europene.

 Toate informațiile pe care le prezentăm reprezintă 
responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar 
Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educației și Formării Profesionale  și Comisia 
Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este 
folosit conținutul acestor afirmații



Identificarea nevoilor elevilor

 Pentru a concepe acele activități care vor 
spori abilitățile elevilor de a se integra în 
societate, trebuie, mai ȋntâi,  să fie 
identificate competențele elevilor.

Identificarea nevoilor elevilor  este o muncă 
de echipă care implică mulți actori: părinți, 
profesori, asistenți sociali, psihologi și alți 
specialiști, în funcție de caz.



Proiectul “Antreprenoriat”

Acest proiect a fost conceput pentru a oferi 
elevilor posibilitatea de a-şi cunoaște 
abilitățile și aptitudinile  și, de asemenea,  
care le sunt oportunitățile pe piața muncii.



Ceainăria ideilor

Elevii şi profesorii au mers ȋmpreună la 
ceainărie…una deosebită:



Metoda “World Café” 

Metoda „World Café” poate fi modificată 
pentru a satisface o mare varietate de nevoi. 
În invitarea, proiectarea și alegerea 
întrebărilor unice ale fiecărui eveniment 
sunt luate în considerare: specificul 
contextului, numărul, scopul, locația și alte 
circumstanțe. Cu toate acestea, există cinci 
componente care cuprind modelul de bază.



1)  Stabilirea locației: în loc să pregătim o 
ceainărie la școală, am preferat să intrăm 
într-una reală.
La fiecare masă erau patru-cinci scaune.



2)  Bun venit și introducere: gazda începe 
cu primirea călduroasă a prticipanților  și cu 
introducerea acestora în procesul World 
Café prezentându-le contextul, modul de 
desfăşurare, regulile de conduită etc..



)3.  Rundele grupurilor mici:  participanții 
sunt ȋmpărțiti ȋn grupuri  mici formate din 
3-5 membrii aşezați ȋn jurul unei mese. 
Procesul începe cu prima din cele trei sau 
mai multe runde de douăzeci de minute de 
conversație pentru fiecare grup. La sfârșitul 
celor douăzeci de minute, fiecare grup se 
mută la o altă masă nouă.



4)  Întrebările: fiecare rundă este precedată 
de o întrebare creată special pentru 
contextul specific și scopul dorit al World 
Café. Aceleași întrebări pot fi folosite 
pentru una sau mai multe runde, sau  
ȋntrebările pot fi construite unele pe altele 
pentru a focaliza conversația sau a orienta 
discuția ȋn direcția dorită.



5)  Rezultate: după ȋncheierea rundelor 
grupurilor mici (și / sau între runde, după 
cum este necesar), persoanele sunt invitate 
să împărtășească informații sau alte 
rezultate din conversațiile lor cu restul 
grupului mare. Aceste rezultate sunt 
reflectate vizual într-o varietate de moduri.



Workshops

Profesorii au pregătit ateliere pentru  elevi:



Workshop-uri



Workshop-uri





Concluzii:
Elevii au fost interesați de toate atelierele și 

au muncit din greu pentru a rezolva 
problemele prpuse.

Ei au pus întrebări și au fost ajutați să 
descopere singuri răspunsurile.

Toți elevii au încercat din greu să rezolve 
puzzle-urile.

Ei s-au simțit fericiți că au ieșit din școală, 
într-un loc public.
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