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“Designthinking: antreprenoriat social
între școli europene”
• Design Thinking este o metoda
folosită pentru a rezolva diverse
provocări, utilizată atunci când
problema nu este foarte bine
definită, sau când ai foarte multe
date, dar nu știi care sunt relevante
și care nu.
• Algoritmul pe care se bazează este
urmatorul :
❑ obţinerea unei bunei intelegeri a
beneficiarilor proiectului,
❑ apoi de a prototipa şi a testa cât
mai repede soluţii în mediul
acestora.

Exemplu
• Studiu de caz - Pat cald
• În Nepal, se nasc multi copii prematrur, decesul lor fiind cauzat de
hipotermie. Zonele care nu aveau energie electrică nu isi permiteau
incubatoarele pentru acesti nou nascuti.
• o echipă de studenți de la Universitatea Stanford rezolvat
problema prin conceperea unui sac de dormit pentru nou-născuți
portabil și care nu are nevoie de energie electrică. În acest fel, sunt
salvate vieți, fără nici o dependență de incubatoare.

Trăsăturile distinctive ale gândirii de design
• Principiul de bază al gândirii
de design este faptul că a fi
inovativ este o calitate ce
poate fi educată. Inovația nu
este apanajul geniilor, este,
mai degrabă, o practică care
poate fi abordată în mod
sistematic cu un set de
instrumente practice și
meticuloase, metodologii, și
reguli.

Antreprenoriatul social
De ce a luat naştere antreprenoriatul social
Sistemul economic actual dă naştere unor crize financiare şi
economice, foamete, sărăcie, războaie şi goană după
profituri nejustificate.
Muhammad Yunus, câştigător al premiului Nobel pentru
Pace susţine că actualul sistem nu mai funcţionează.
Antreprenoriatul social s-a născut ca reacţie la eşecul
sistemului economic actual.

Scopul principal al antreprenorilor sociali nu este obtinerea
de bani, ci construirea unor afaceri etice, durabile, care sa
aiba un impact social pozitiv. Prin beneficiile sociale,
agroturismul, agricultura biologica sau retelele de mici
fermieri si mestesugari se gasesc la granita dintre
antreprenoriatul clasic si cel social.

Fundmentarea acestei economii se face pe
întreprinderile sociale sustenabile – întreprinderi
care se pot susţine singure financiar pe termen
mediu şi lung. Aceste întreprinderi se nasc cu
scopul de a găsi soluţii pentru diferite probleme
comunitare, soluţii cu atât mai valoroase cu cât
vin de la membri ai comunităţii. Ele pot include
crearea de noi locuri de muncă sau incluziunea
socială a persoanelor aflate în situaţii de risc.
Aceste afaceri fac, ca orice altă întreprindere,
profit. Însă modul în care este folosit acest profit
este diferit. În astfel de situaţii profitul este
reinvestit în afacere cu obiectivul de a ajuta
comunitatea în care îşi desfăşoară activitatea.

Contribuția la o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, reprezintă o provocare majoră, prezentă
și viitoare pentru Europa. Răspunsul european la aceste provocări, este prezentat în "Cadrul strategic pentru
Cooperarea europeană în domeniul educației și formării "(ET 2020), în "Cartea verde" sau "Programul
european în favoarea antreprenoriatului". În toate acestea se stabilește ca priorități căutarea unor soluții pentru
a facilita angajarea absolvenților noștri și necesitatea de a realiza o mai bună cooperare în Europa în acest sens.

Promovarea spiritului de antreprenorial încă de pe băncile şcolii aduce o dimensiune a solidarităţii cu cauza
comună şi contribuie la sensibilizarea învățării elevilor noștri. Aceste elemente sunt esențiale și trebuie să fie prezente
în planurile de acțiune anuale ale școlilor europene, deoarece facilitează inserția socială a absolvenţilor.

SELECȚIA PARTICIPANȚILOR
Cei interesați au elaborat o scrisoare de motivație și apoi a urnat un interviu oral

Criterii selectie elevi
• Contextul socio-economic al
familiilor (40%):
Elevii din familiile cu venituri mici
au fost în grupul prioritar.
• Gradul de implicare în viața
școlii:
măsurabil prin
-participarea lor la proiectele
școlare,
- comportamentul lor la școală, calificările lor în limba engleză
(35%).
• 3) Media anului scolar precedent
(25%).

.

Criterii selecție profesori
• interesul pentru activitățile specificate în proiect, pentru nevoile și si tematica
proiectului.
• Gradul de motivație, detectat prin participarea la activități școlare, curriculare și
extracurriculare, în ultimii cinci ani.
• Să aibă competențele necesare dobandite pe baza participării la instruirea și
actualizarea temelor legate de proiect și participarea la cursurile de limbi străine.
• Sa dovedeasca spirit de cooperare. Sa dovedeasca nu doar capacitatea de a lucra
intr-o o echipă dar si, de asemenea, capacitatea de a crea echipe de lucru,
dovedită prin participările la programele și proiectele școlii.
• capacitate de socializare, de transimtere a experientei, de comunicare.
• implicarea în atingerea obiectivelor strategice ale școlii.
• deținerea unor abilități ncesare în realizarea proiectului.

“Designthinking: antreprenoriat
social între școli europene”
-un proiect Etwinning si
Erasmus+
Deoarece proiectul nostru Erasmus trebuia sa benefieze
de o comunicare în siguranță pe internet între elevii și
profesorii din țările partenere și, pentru că am dorit să
implicăm un număr mai mare de elevi în activitățile
proiectului, împreună cu coordonatorul european spaniol
am realizat un proiect etwinning complementar care a
fost prezentat participanților împreună cu facilitățile
oferite de platforma etwinning la reuniunea C2. Acestea
s-au realizat în cadrul unui atelier etwinning la care au
participat elevi și profesori: Platforme pentru o
comunicare eficientă și sigură: Twinspace

Proiectul Erasmus, asa cum a fost scris de către
coordonatorul european, implica în mobilități un
număr mic de elevi ( 5 elevi ).
Proiectul etwinning
a fost suport pentru
activitățile dintre mobilități și a permis
participare la activitățile proiectului a unui număr
mai mare de elevi.
La reuniunea din Romania, de exemplu, au
participat astfel 50 de elevi la activități.
Am beneficiat o data in plus de facilitățile oferite
de plaforma etwinning de comunicare, de
organizare a activităților, de colaborare și
derulare a proiectului.

Echipa școlii la primele activitățicrearea siglei si a sloganului proiectului

Our first achievements

Rezutatul final
Slogan

Logo

Partenerii din proiect :
1. I.E.S. Playamar, Ronda Alta de Benyamina,
número 17, Torremolinos, Spania
( coordonator european )
2. BHAK/BHAS Weiz
Dr. Karl Widdmannstr. 40, Weiz, Austria
3. Mendelova středni škola, Novy Jičin,
přispěvkova organizace
Divadelni 4, Novy Jičin, Czech Republic
4. I I S "G.A. PISCHEDDA"
VIALE ALGHERO N 21, BOSA, Italia
5. Şcoala Superioară Comercială “Nicolae
Kretzulescu”
Bucureşti 17, Hristo Botev Bdv, Romania
6. BGSZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma
Dohány utca 65, Budapest VII, Ungaria

“Designthinking: antreprenoriat social
între școli europene”
Prin acest proiect ne-am propus transformarea problemelor sociale în oportunități de angajare pentru tinerii noștri,
prin promovarea spiritului antreprenorial bazat pe utilizarea în comun a TIC în centrele educaționale europene.

De asemnenea, proiectul și-a propus să ajute tinerii să se angajeze în câmpul muncii, privind dintr-o perspectivă
socială, în conformitate cu principiile și cu noile valori pe care le împărtășim astăzi pentru a construi Europa.

MISIUNEA
Detectarea oportunităților antreprenoriatului social prin activitatea de colaborare între școlile
europene.
VIZIUNEA
Rezolvarea problemelor de natură socială prin dezvoltarea creativităţii, a capacităţii de inovare și a
abilităţilor pentru antreprenoriat social ale elevilor noștri.

1.
✔
✔

✔

✔

2. Proiectarea și implementarea
unor
practici
educaționale
inovatoare care permit relevanța
învățării.

Încurajarea angajării tinerilor prin
intermediul antreprenoriatului social.
Promovarea
educației
pentru
antreprenoriat, în dimensiunea sa socială,
în rândul tinerilor.
Detectarea oportunităților antreprenoriale
prin înțelegerea nevoilor, a obiectivelor și
a
mecanismelor
propice
atingerii
obiectivelor de a transforma valoarea
socială în valoare economică.
Crearea unei rețele de parteneri în
domeniul antreprenoriatului social prin
valorificarea contactelor locale pe care le
deține fiecare centru partener.
Încurajarea activității de colaborare
interregională prin crearea unei rețele de
comunicare (TIC) care poate fi perpetuată
în timp, ceea ce creează oportunități pentru
includerea tinerilor ca participanți activi la
viața economică și socială europeană.

✔

✔

Determinarea
unei
schimbări
metodologice a planurilor anuale ale
centrelor asociate astfel încât să
conducă la transformarea școlilor
partenere în agenți dinamici ai
mediului
înconjurător
pentru
soluționarea problemelor sociale și
contribuția la inovare prin gândirea de
design (Design Thinking), prin
învățarea bazată pe probleme sau
lucrul prin proiecte, deoarece acestea
ne permit distribuirea activităților în
module de conținut care vor fi incluse
în planurile de acțiune ale centrelor
asociate.
Implicarea familiilor în toate fazele
proiectului.

✔

3.
Aplicarea
Benchmarking-ul la realitățile
școlilor partenere pentru a
aborda
transferul
de
cunoștințe de la formare și
căutarea conexiunii sale cu
structura socială europeană
de producție.
Realizarea unei analize care să
permită cunoașterea situației de
afaceri a realităților respective
care înconjoară fiecare centru
specific, crearea de instrumente
care să permită conectarea
comunității educaționale cu
mediul de afaceri local și
internațional,
căutând
întotdeauna sinergii care să
consolideze
legăturile
de
educație-formare și lumea
muncii.

✔

4. Încurajarea dobândirii de
competențe-cheie prin dezvoltarea
unor activități specifice
Ne referim în special la cele legate de
spiritul antreprenorial, performanța
socială, cunoștințele digitale și
competența lingvistică, dat fiind că
limba engleză este limba de
comunicare în proiectul nostru.
VALORI
✔ Pluralismul: respectul și
toleranța față de ceilalți
✔ Egalitatea între bărbați și
femei
✔ Democrația și justiția
✔ Solidaritate: combaterea
excluziunii sociale și
protecția copiilor
✔ Protecția mediului.

✔
✔

✔
✔

✔
✔

Crearea unui laborator virtual de idei.
Prin aceasta s-a stimulat creativitatea, inovarea și colaborarea între parteneri pentru a genera idei de afaceri care să rezolve
problemele sociale care afectează Europa.
Activităţi de tipul Learning by doing .
Lucrând prin proiecte, am împărțit conținutul în etape. Activitățile pentru fiecare etapă au fost detaliate într-un grafic,
programate ca proiecte independente pentru a facilita atât atingerea obiectivelor propuse, cât și împărțirea sarcinilor între
parteneri
Crearea unor produse inovatoare.
Acestea au fost atât în limba partenerilor de proiect cât și în limba de comunicare a proiectului (engleză).
Informarea întregii comunităţi educaționale.
Cooperarea cu părțile interesate la nivel local și național a fost importantă în atingerea obiectivelor. A fost creat un cadru și o
rețea de comunicare și de colaborare, lucru asumat de toți partenerii ca un obiectiv prioritar, care a ramasa activa și după
încheierea proiectului.
Abordare interdisciplinară.
Proiectul, a fost transpus transversal în planul anual al fiecărui centru partener.
Diseminare și comunicare eficientă.
Rezultatele obținute au fost transmise atât familiilor cât și tuturor organelor de conducere ale asociațiilor pentru asumarea lor.

Competențe antreprenoriale și digitale dezvoltate în cadrul proiectului
Voi prezenta cum a fost dezvoltata prin proiect aceasta competența.
- La reuniunea C1 de la Malaga a avut loc un workshop pentru prezentarea modelului Canvas care transpune un plan de afaceri pe o
singura pagină sub forma unui grafic care prezintă clienți, modalitățile de relaționare cu potențialii clienti, infrastructura firmei și
modalitățile de finanțare. elevii participanti au prezentat colegilor lor din proiectul extins si au lucrat cu modelul Canvas pezenentari
ale unor planuri de afaceri.
- La reuniunea C4 de la București, elevii au realizat planul de afaceri al unui proiect de antreprenoriat social fiind sprijiniți în acest
demers cu expertiza antreprenorială a d-nei Cristina Alice Duțu, Senior Manager Junior Achievement-România pentru a dobândi o
mai bună înțelegere a conceptelor de inovare și antreprenoriat social într-un mod interactiv și practic. Aici au participat toti elevii din
proiectul etwinning
- La reuniunea C5 de la București, Minodora Cerin și Cristina Irod, consultanți pentru proiecte culturale și educaționale au condus
elevii spre a deveni inovatori în domeniul social pentru o lume mai bună, oferindu-le idei de afaceri cu beneficii pentru comunitate,
prin abordarea problemelor cu metoda Designthinking. Au participat toti elevii din proiectul etwinning
- La reuniunea C3 din Italia, domeniul roboticii a acaparat atenţia participanţilor prin conferinţa dedicată Aplicațiilor roboticii în
antreprenoriatul social urmată de Practici colaborative Arduino pentru antreprenoriat social cu elevii. La reuninea din Romania,
toti participantii etwinning a vazut in cadrul expozitiei cateva dintre realizarile unei firme de exercitiu faciliate de către platforma
Arduino.
- Competențele dezvoltate prin învățarea bazată pe proiecte au fost un subiect de reflexie, chestionarul de feedback completat de
participanti online oferind un material de analiză pentru echipa de proiect.
-

Informații mai detaliate despre proiect se gasesc pe site-ul ptoiectului
https://twinspace.etwinning.net/53994/home

http://dtse.eu/

si pe site-ul etwinning

Thank you

