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Oferta educațională a Fundației Noi Orizonturi
pentru Programul
„Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” 2016

„Resurse educaționale online pentru profesori și școli”, proiect sprijinit de Telekom

Despre Fundația Noi Orizonturi:
De peste 15 ani, dezvoltăm și susținem modele de educație prin experienţă, prin care tinerii
reuşesc să aducă îmbunătăţiri în viaţa şi în comunităţile lor.
Pentru copiii și tinerii din România (11-19 ani), Fundația Noi Orizonturi a dezvoltat două programe
naționale cu ecou internațional: IMPACT, ce folosește metoda educației prin proiecte de serviciu în
folosul comunității, și Tabăra VIAȚA, bazată pe metoda educației prin aventură.
Cu ajutorul programelor noastre, copiii și tinerii devin mai implicați în comunitate, mai responsabili și
mai încrezători în forțele proprii. Ei dobândesc valori și îşi antrenează abilități de viață, precum cele
de comunicare și lucrul în echipă, care îi vor ajuta ca, în viitor, să aibă mai multe şanse de succes pe
piaţa muncii.
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Activitatea Fundației Noi Orizonturi este apreciată de profesioniști din domeniul educației, mediul
ONG și corporate, și nu doar la nivel național, ci și internațional. Dr. Cathryn Thorup (Ph.D.Harvard),
specialist în probleme de tineret, spune despre noi că: „Fundația Noi Orizonturi reunește arta și
știința de dezvoltare a tineretului într-un model global, care merită să fie examinat de către
profesioniștii în dezvoltare la nivel global. Ori de câte ori sunt rugată să vorbesc despre cele mai
bune practici în domeniul educației prin serviciul în folosul comunității, programul IMPACT al
Fundației Noi Orizonturi este exemplul pe care îl ofer.”

Programele noastre:
Cu sprijinul Fundaţiei Noi Orizonturi, elevi şi profesori (lideri IMPACT) formează Cluburi de Iniţiativă
Comunitară pentru Tineri IMPACT în şcolile sau liceele lor. Săptămânal, aceste Cluburi se întâlnesc.
Aici, tinerii au parte activităţi distractiv-educativ, dar identifică şi dezbat problemele pe care le văd
în jurul lor. Pentru a le rezolva, ei realizează, apoi, proiecte prin care îşi ajută comunitatea. De
exemplu: renovează săli de spitale, strâng fonduri pentru copii bolnavi, propun soluţii autorităţilor
locale. Peste 200 de proiecte cu IMPACT au loc anual.
IMPACT este prezent în peste 130 de unităţi de învăţământ din România, din 28 de judeţe din ţară.
Este primul model educaţional dezvoltat în România şi preluat cu succes la nivel internaţional în
peste alte 10 țări, printre care: SUA, Armenia, Mexic, Republica Dominicană.

VIAŢA este prima tabără de educaţie prin aventură din România. Până acum, a ajutat la dezvoltarea
a 7.000 de copii şi tineri. Cuprinde activităţi precum mersul la înălţime, escaladă, orientare cu
busola. Acestea îi provoacă pe participanţi să iasă din zona de confort şi să devină mai curajoşi, mai
comunicativi şi solidari, mai atenţi la ei şi la ceilalţi sau la problemele din jur.
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Toate activităţile VIAŢA sunt construite pentru siguranţa deplină a participanţilor. Acestea se
desfăşoară sub formă de Tabără, dar şi programe scurte, special construite pentru sfârşitul de
săptămână şi orice vacanţă din timpul anului.

CE ACTIVITĂȚI PROPUNEM ÎN CADRUL PROGRAMULUI „ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII
MAI BUN” 2016?
Pe baza modelului educațional IMPACT, Fundația Noi Orizonturi, cu sprijinul Telekom, vine către
școli și către cadrele didactice cu o propunere de activități dezvoltate pe baza activităților de tip
IMPACT, ce pot fi folosite în cadrul saptămânii „Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun 2016”,
cât și oricând în viitor.
AICI se găsesc gratuit primele 3 planuri de activități ce se pot realiza pe parcursul a minim 6 oremaxim 8 ore de activități în cadrul Școlii Altfel 2016, urmând ca, până în decembrie 2016, baza de
date să fie continuu populată cu resurse pentru orice profesor, dar și pentru profesorii voluntari
lideri IMPACT. De AICI, puteţi descărca toate cele 3 planuri de activităţi.
Proiectul sprijit de Telekom - Resurse educaționale online pentru profesori și școli - își propune să
dezvolte instrumente digitale moderne pentru profesorii care doresc să se implice în activități
extracurriculare ce dezvoltă abilități de viață în rândul tinerilor, complementare competențelor
dobândite în școală.
Practic, în cadrul proiectului, vom construi o bază de date online de resurse/activități educaționale
pentru profesori, accesibilă atât în cadrul Școlii Altfel, cât și ulterior. Pentru a consulta activitățile
propuse pentru Școala Altfel 2016, intrați pe http://impact-clubs.org/ro/stiri/scoala-altfel (Portalul
IMPACT) în secțiunea Oportunități/Școala Altfel.
Baza de date online a fost creată special prin proiectul Resurse educaționale online pentru profesori și
școli – sprijinit de Telekom prin Concursului de proiecte de responsabilitate socială Teimplici.ro,
editia 2015”, desfăşurat pe platforma www.teimplici.ro. Ea este disponibilă gratuit pentru toţi
profesorii din România şi poate fi accesată atât de pe desktop, cât și de pe tabletă sau smartphone.
Odată lansată, această bază de date va creşte constant.
La finalul anului 2016, în baza de date se vor găsi peste 20 de planuri de activități, cuprinzând peste
300 de activități educaționale experiențiale, ce vor putea fi căutate în funcție de tematici, obiective
educaționale, număr de participanți, resurse necesare etc. Resursele se pot regăsi de asemenea ca
plan de activități/lecție în format PDF, ce poate fi uşor de accesat şi descărcat, tot pe Portalul
IMPACT. (http://impact-clubs.org/ro/stiri/scoala-altfel).

Activitățile propuse de Fundația Noi Orizonturi pentru Școala Altfel 2016 sunt structurate
astfel încât să acopere:
● Minim 1h30’ - maxim 3 ore de activități/tematică/zi pentru un minim de 12 de elevi per grup,
● Minim 1 zi (6 ore) de activități în săptâmâna 18-22 aprilie 2016,
● 3 tematici specifice metodologiei IMPACT:
 Invăță să înveți
 Luarea deciziilor
 Managementului timpului
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Activitățile sunt propuse sub forma unor activități IMPACT de minim 1h30’ pentru un grup de minim
12 (activitățile pot fi adaptate pentru o clasă cu maxim 30 de elevi).

ATENȚIE:
 Fiecare activitate de 1h 30 - 3 ore poate fi reluată pentru un alt grup de 12-30 de participanți,
dacă se dorește realizarea activității cu mai multe grupuri de elevi.
 Planurile de activități care au peste 30 de minute, 1h, pot fi scurtate sau prelungite de
facilitatori după nevoile existente la momentul respectiv.
 În următoarea zi, la activități poate participa același grup de elevi sau un grup nou de elevi.
Spațiul de lucru recomandat:
Activitățile se pot realiza în cadrul unei clase de elevi, unde scaunele sunt așezate în semicerc, se
poate folosi tabla sau un flipchart. Activitățile pot fi adaptate cu ușurință și pentru spații alternative
în aer liber.
Dacă veți folosi activitățile propuse mai jos în cadrul programului “Să știi mai multe, să fii mai bun”
2016 vă rugăm să urmăriți pașii următori:

CUM BENEFICIEZ DE ACTIVITĂŢI?
PASUL 1: ÎNSCRIEREA
A. Dacă sunteți profesori într-o școală generală sau liceu în care NU sunteți implicat(ă) activ într-un
Club de Inițiativă Comunitară pentru Tineri IMPACT:
● vă rugăm să vă înscrieți, completând câteva date personale, în formularul
https://docs.google.com/a/noiorizonturi.ro/forms/d/1lF2jKsU7uvpLnA1h8wOuxY4Mya4MpUnHMvCgFizv3JA/viewform. Contactele
le vom folosi pentru a vă oferi sprijin acolo unde este nevoie în implementarea activităților, în
promovarea implicării dvs. și informarea cu privire la alte oportunități viitoare.
B. Dacă sunteți lideri/facilitator IMPACT într-o școală în care este deja activ un Club de Inițiativă
Comunitară IMPACT:
● vă rugăm să informați mentorul/coordonatorul care se ocupă de activitatea Clubului IMPACT din
care faceți parte despre faptul că veți folosi propunerea de activități în cadrul Școlii Altfel. Dacă veți
folosi mai multe activități IMPACT decât cele propuse de Fundația Noi Orizonturi este extraordinar și
vă rugăm să informați pe scurt mentorul/coordonatorul despre acest lucru prin e-mail sau telefon.
PASUL 2: DESCARCĂ ACTIVITĂŢILE
 Fie intraţi pe platforma online cu resurse educaţionale şi vă selectaţi tema de interes:
http://impact-clubs.org/ro/stiri/scoala-altfel;
 Fie descărcaţi cele trei teme de AICI.
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CINE POATE SĂ FACILITEZE ACTIVITĂȚILE?
Activitățile propuse de Fundația Noi Orizonturi pe platforma de activități educaționale, sunt
activități specifice Cluburilor de Inițiativă Comunitară IMPACT și sunt realizate pe baza curriculumului
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PASUL 3: IA ADEVERINŢA!
Pentru eliberarea unei adeverințe, care să ateste implementarea activităților propuse de Fundația
Noi Orizonturi în cadrul programului „Să știi mai multe, să fii mai bun” 2016 este necesară
completarea și trimiterea unei scurte fișe de raport completată online la
https://docs.google.com/a/noiorizonturi.ro/forms/d/1hgKDWe5GVZ2A7OllrCqndqxiUg4gsznQyiHxP1CAH8c/viewform până la data
de 6 mai (cel târziu), împreună cu 5-6 poze trimise pe e-mail la lidia_state@noi-orizonturi.ro.

educațional IMPACT, care are la bază metodologia educației prin serviciu în folosul comunității și
metodologia educației prin experiență.
Activitățile propuse în oferta noastră educațională pot fi implementate de către:
● Profesori din școli generale și licee care nu sunt neapărat parte a programului IMPACT, dar care
pot facilita activitățile, preluând conținutul sesiunilor propuse de Fundația Noi Orizonturi în
materialul de mai jos. Menționăm, însă, că activitățile trebuie adaptate la vârsta grupului (prin
simplificare sau prin creșterea nivelului de provocare a acestora);
● Elevi din cadrul oricăror școli generale sau licee care au abilități minime de leadership și facilitare
și care pot prelua activitățile propuse de Fundația Noi Orizonturi mai jos, în parteneriat cu un
profesor.
● Profesorul/profesori (lideri) în cadrul Cluburilor de Inițiativă Comunitară IMPACT active în cele
peste 130 de școli la nivel național;
● Elevi, membri IMPACT cu potențial de lideri sau lideri juniori în cadrul Clubului lor IMPACT, care
pot facilita alături de profesori;
STRUCTURA ACTIVITĂȚILOR
Metodologie
Metodologia propusă de noi se înscrie în pedagogia educației experiențiale, incluzând metode prin
care profesorul ”intenționat stimulează participanții la procesul de învățare cu experiențe directe și
procese de reflecție concentrate pe experiențe, pentru a crește nivelul de cunoștințe, a dezvolta
abilități și a clarifica valori în rândul participanților la procesul educațional” (What is Experiential
Education? Association for Experiential Education).
Pentru a fi complet procesul de învățare, este important ca, după fiecare activitate (unde se specifică
în designul sesiunilor), să fie realizată activitatea de procesare (denumită și debrief), adică dialogul
structurat în urma activităților prin care se urmărește atingerea obiectivelor de învățare ale sesiunii.
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Ciclul învățării prin experiență (David Kolb) descrie cel mai bine procesul de învățare practicat în
activitățile educaționale propuse:

Aşteptăm cu drag înscrierile voastre!
Pentru mai multe informaţii sau clarificări, vă rugăm să ne contactaţi la lidia_state@noi-orizonturi.ro
sau la 0735 843 173.
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Cu drag,
Echipa Fundaţiei Noi Orizonturi

