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Ghidul participantului la Ziua Stafetei 

Ce este Ziua Stafetei  

 Ziua Stafetei este ocampanie-eveniment create pentru tine, pentru a le reaminti adultilor ca ai dreptul sa-ti spui 

opiniile despre propriul tau viitorinca de-acum. Probabil ai fost intrebat cel putin o data: “ce vrei sa te faci cand vei 

fi mare?” - "ZiuaStafetei" este ocazia perfecta de a raspunde prin fapte acestei intrebari. Pe cat de mult posibil, 

vei fi lasat sa alegi ce profesie vrei sa incerci si ti se va preda stafeta. Suntem entuziasmati pentru tine, speramsa 

fie o experienta frumoasa! 

 Ziua Stafetei are loc in fiecare an, in preajmazilei de 20 Noiembrie, ziua in care Organizatia Natiunilor Unite 

aadoptat un document ce specifica drepturile pe care tu si alti copii le aveti, indifferent unde traiti in lume.  

 In Romania, Fundatia Terre des homes si partenerii sai ce recunosc potentialul deosebit al tinerilor, celebreaza 

aceasta zi, precum si drepturile tale prin organizarea “Zilei Stafetei”; 

 In acest an, in perioada 15-25 Noiembrie, in numeroasealtelocuri din tara, profesori, consilieri scolari si voluntari 

din organizatii ii ajuta pe copiii si tinerii ca tine sa preia meseriile la care viseaza pentru o zi; 

 Pentru mai multe detalii despre Ziua Stafetei, poti intra www.ziuastafetei.ro sau ne potigasipe Facebook, aici: 

www.facebook.com/acumdecid.eu.  

 

Ce vei face in cadrul Zilei Stafetei 

 Coordonatorul grupului din care faci parte te-a intrebat deja ce meserie/profesie ai vrea sa incerci; 

 In perioada urmatoare iti va cauta un mentor, o persoana care are deja meseria/profesia pe care iti doresti sa o 

incerci si care iti poate arata ce presupune aceasta intr-o singura zi din perioada 15-25 Noiembrie; 

 Viitorul tau mentor va propune ziua si orele in care iti va preda stafeta; 

 In cazul in care coordonatorul tau nu va putea gasi un mentor doar pentru tine, vei putea merge cu alti copii din 

grup la un alt mentor a carui meserie te-ar putea interesa. 

 

Cum sa te pregatesti pentru Ziua Stafetei 

 Cere-le acordul parintilor tai sa participi la Ziua Stafetei – coordonatorul tau iti va da cateva documente pe care 

trebuie sa li le oferi si pe care trebuie sa le semneze; 

 Cere-i unuia dintre parinti sa te insoteasca atunci cand vei prelua stafeta sau sa aleaga pe cineva de incredere 

care sa vina in locul sau; 

http://www.ziuastafetei.ro/
http://www.facebook.com/acumdecid.eu
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 Pastreaza legatura cu coordonatorul tau – te va anunta cand ti-a gasit un mentor, in ce zi si la ce ora iti va preda 

stafeta; 

 Pregateste-ti o lista de intrebari pentru mentor – ce ai vrea sa stii legat de profesia lui? Ce ti-ar placea sa-ti arate? 

 

Ce se intampla in ziua predarii-preluarii stafetei 

- In ziua si la ora stabilita, insotit de parintele tau sau de alt adult ales de parintele tau, trebuie sa ajungi la locul de 

munca al mentorului tau; 

- Odata ajuns aici, esti pe maine bune; 

- Bucura-te de ceea ce se intampla, fii tu insuti/insati, pune intrebarile pe care le-ai pregatit, fa o poza cu mentorul 

tau. E ziua ta, ziua predarii stafetei.  

 

Ce se intampla dupa Ziua Stafetei 

- Coordonatorul tau iti va da un formular prin care te intrebam cum a fost, pentru tine, ziua stafetei; te rugam sa-l 

completezi, ne va ajuta sa ne pregatim mai bine data viitoare.  

*** 

Date de contact: ...[A se completa Numele coordonatorului – email – telefon]... 

 

 

 


