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eematico

creatorii, trainerii, producătorii și designerii programului I Can Be

menită să dezvolte abilitățile de viață pentru secolul XXI. Facem asta prin învățare experiențială, bazată pe joacă, proce-

adina
arhitect_creație
coordonator I Can Be

ion
arhitect_business 
development

luiza
psiholog_trainer
creație, curriculă

andreea
psiholog_trainer
asistent implementare

carolina

asistent implementare

bogdan
psiholog_trainer

ioana
sociolog_awesome 
trainer

amazing trainer
vasile
inginer șef

ioana

trainer

mihaela
PR fairy

ioananicu
kinetoterapeut_

irina

experienţa noastră ca echipă

programul desfășurat la studioul eema�co, în școli și grădinițe în anii școlari 2015-2019
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tabere de construcții cu peste 250 de copii
evenimente cu 300 de copii odată

am construit primul makerspace pentru copii din România



Conceptul I Can Be

I Can Be îi stimulează pe cei mici pe toate cele 3 mari planuri ale dezvoltării 
personale (fizic, cognitiv şi socio-emoțional).

I Can Be reprezintă o provocare personală care le permite copiilor să se dezvolte, să-şi         
antreneze abilităţile, să exploreze sistematic mediul, să-l descopere pas cu pas şi să capete 
din ce în ce mai mult confort, echilibru şi siguranţă în interiorul acestuia.

Activitățile și materialele sunt gândite și realizate astfel încât trainerii să poată stabili modul 
optim de abordare, potrivit nevoilor fiecărui copil în funcție de vârsta și nivelul 
abilităților sale.

interacţiuni (cu sine, cu ceilalţi, cu mediul înconjurător) + explorări -> observaţii ->  ipoteze 
şi predicţii -> concluzii -> învăţare. 



Copiii I Can Be

Am nevoie să mă cunosc!

Am nevoie să te cunosc!

Am nevoie să interacţionăm!

Am nevoie să fiu autonom şi independent!

Am nevoie să fiu important, apreciat şi valorizat!

Am nevoie de mişcare!

Am nevoie de informaţii!

Am nevoie să învăţ!



Activitățile I Can Be 

Fragmente importante din provocările  se adresează sarcinilor individuale, care permit 

accentueze încrederea în forţele proprii. 

includ momente de mişcare, muzică, dans, desen sau joc de rol. 

Cursul
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Cursul I Can Be 
Falcon Guild



 cum sună orașul?

de ce avem nevoie de legi?

din ce sunt făcute animalele?

cum arată orașul?

ce s-a întâmplat aici?

 în ce limbă vorbesc animalele?

cum stau clădirile?

cum putem elucida misterul?

cum avem grijă de animale?

cum construim o casă?

în ce direcție înclină balanța argumentelor?

cu ce se ocupă animalele?

I Can Be an Architect / de la comunitate la inginerie

        

I Can Be a Lawman / de la cuvânt la tribunal

I Can Be a Pet Doctor / de la mieunat la anatomie

Tematici I Can Be Falcon Guild

Copiii explorează câțiva dintre pașii pe care îi face un arhitect pentru realizarea unui proiect. Analizează contextul un rol 
de urbaniș�, devin designeri și testează primele idei, colaborează cu urbaniș�i și participă la construirea casei.

Legile, avocații, inves�gațiile, procesele, toate sunt pretexte de învățare în acest modul. Copiii emit ei înșiși legi noi, 
inves�ghează și susțin cazuri, analizează dovezi și iau decizii  în rol de judecători.

Modulul abordează într-o manieră inovatoare viața animalelor. Vom afla împreună dacă păsările pot zbura cu spatele, 
daca furnicile dorm sau când miaună pisicile. Cercetăm limba în care vorbesc, învățăm cum să avem grijă de ele și cum 
să le tratăm. Toate pentru a încuraja o a�tudine responsabilă față de natură.  

Antrenăm: 
percepția spațială • gândirea divergentă • comunicarea •
procesele de gândire logică • lucrul în echipă • gestionarea resurselor •
capacitatea de a planifica • gândirea analitică •

Tonifiem: 
procesele de gândire logică • capacitatea de a negocia • 
atenția la detalii • capacitatea de a colecta informații • abilitățile cogni�ve • 
comunicarea • capacitatea de a focaliza atenția •

Dezvoltăm: 
gândirea cri�că • abilitățile empa�ce • spiritul de observație •
comunicarea • atenția la detalii • cooperarea • gândirea în perspec�vă • 
spiritul de iniția�vă •



Tematici I Can Be Falcon Guild

unde, când și de ce intervine pompierul?

 

 plasăm acțiunea într-o pădure sau într-un parc de distracții?

 care sunt tehnicile de prim ajutor în caz de arsură sau tăietură?

 cum se împart rolurile în interiorul grupurilor de intervenție? 

I Can Be a Film Maker /

de la chibrit la sistemul de alarmă

  

 cine a învățat avionul să zboare?
 cum putem zbura până la Lună?

sunt avioanele înrudite cu păsările?
  să construim o rachetă sau o navă spațială?

I Can Be a Flight Expert / de la pene la ampenaje

I Can Be a Firefighter /

Pentru a face un film, trebuie să cunoș� un pic din meseria tuturor celor implicați. De aceea, copiii descoperă cum 
se creează un scenariu, apoi devin actori, pregătesc recuzita și platoul de filmare și, în final, FILMEAZĂ!

Dăm forță: 
capacității de a monitoriza și structura informația provenită
din surse variate • capacități decizionale • iniția�vei •
abilități de a transmite informațiile • ges�onarea �mpului •

Consolidăm: 
poziționarea în �mp și spațiu • potențialul crea�v • iniția�va •
capacitatea de a planifica • atenția la detalii • autocontrolul •
lucrul în echipă • gândirea anali�că • capacitățile imagina�ve

Instalăm: 
capacitatea de an�cipare • abilitățile de memorare • 
capacitatea de a descifra și u�liza instrucțiuni •
capacitatea de a colecta și împărtăși informații • 
atenția la detalii • abilitățile de comunicare



Module I Can Be Falcon Guild

cu 3 bani, ce piese pot achiziționa pentru jucărie?

 cu ce instrumente lucra Pitagora? 

cum îi poți face reclamă unui măr?

cum se pot repara becurile, fermoarele, ușile...?

pot face dintr-un triunghi o mașinuță?

 putem folosi o felie de portocală în loc de roată?

în ce domeniu să-mi deschid o afacere?

 montez eu șaibele. cine se ocupă de piulițe?

I Can Be an Economist / de la cifre la afacere

I Can Be a Mechanic / de la triunghi la linia de producție

    

Economia este domeniul cel mai potrivit să ne învețe atât despre resurse, cât și despre planificare, despre prudență, 
despre generozitate, despre riscuri și despre viziunile de ansamblu.

Noțiunile de geometrie, ap tudinile tehnice, lucrul cu unelte de tot felul, cunoș nțele solide de mecanică, electrică 
și hidraulică, ingeniozitate, toate fac parte din pachetul complex de cunoș nțe și abilități ale unui mecanic.

Montăm:
capacitatea de a u liza gândirea logică • abilitatea de a coordona •
abilitatea de a coopera • capacitatea de a ges ona resurse •
capacitatea de a inves ga cauze și efecte

Încurajăm:
dezvoltarea capacității de a interpreta informații de ordin financiar • 
dezvoltarea capacității de a ges ona resursele de mp •
dezvoltarea gândirii în perspec vă
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Materialele I Can Be

 

ex: câteva dintre materialele folosite în cursuri.
Materialele I Can Be sunt concepute și create de echipa noastră, în atelierul eematico.



 

Feedback către copii 

antrenate.



Pentru orice informaţii legate de curs, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail 
 sau ne auzim la telefon: 0725 850 723 - ioana.

Dacă preferi să ne trimiți o scrisoare sau să ne vizitezi, te așteptăm la adresa

Te așteptăm la I Can Be*!

* acest curs este 100% creat de echipa eema�co (adina, ion, luiza, andreea, caro, irina, vasi, bogdan, nicu, ioana, mihaela), 
iar materialele sunt produse în atelierul eema�co.


