
 

  

ZIUA STAFETEI ESTE O INITIATIVA A FUNDATIEI TERRE DES HOMMES-ELVETIA. PENTRU DETALII, ACCESATI: WWW.ZIUASTAFETEI.RO | 
WWW.FACEBOOK.COM/ACUMDECID.EU 

1 

 

Ghidul parintelui pentru Ziua Stafetei 

Ce este Ziua Stafetei  

 Cu totii am fost intrebati, la un moment dat, “ce vrei sa te faci cand vei fi mare?”.Pentru copilul dumneavoastra, 

raspunsul la aceasta intrebare este demonstrate prin fapte, doar – in cadrul Zilei Stafetei -  el/ea are sansa de a 

incerca meseria/profesia pe care si-o doreste pentru o zi; 

 Ziua Stafetei este o campanie-eveniment ce are loc in fiecare an, in preajma zilei de 20 Noiembrie, data la care 

Organizatia Natiunilor Unite a adoptat (in 1989) un document prin care sunt prevazute drepturile tuturor copiilor cu 

varste pana la 18 ani. Dreptul de a participa la luarea deciziilor in ceeace le priveste viitorul, de a-si exprima 

propriile opinii si de a fi ascultati de catre adulti sunt cateva dintre drepturile lor fundamentale, stabilite prin 

aceasta Conventie, care a fost ratificata in Romania prin Legea nr. 18/1990, la 28 septembrie 1990; 

 In Romania, Fundatia Terre des homes si partenerii sai cer ecunosc potentialul deosebit al copiilor tinerilor, 

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

 In acestan, in perioada 15-25 Noiembrie, in numeroasealtelocuri din tara, profesori, consilieriscolarisivoluntari din 

organizatii ii ajutapecopiisitinerisapreiameseriile la care viseazapentru o zi, gasindu-le mentoridispusisa le 

“predeastafeta” pentru o zi; la fel se vaintamplasi in comunitateadumneavoastra; 

 Mai multedetaliidespreZiuaStafeteiputetiaflaaccesandwww.ziuastafetei.rosauvizitandpagina de Facebook, aici: 

www.facebook.com/acumdecid.eu.  

 

Ce i se pregateste copilului dumneavoastra 

 Coordonatorul grupului l-a intrebat deja pe copilul dumneavoastra ce meserie/profesie ar vrea sa incerce; 

 In perioada urmatoare, coordonatorul grupului va cauta un mentor, o persoana care are deja meseria/profesia 

dorita de copil si care ii poate arata ce presupune aceasta intr-o singura zi din perioada 15-25 Noiembrie; 

 Este responsabilitatea viitorului mentor de a preciza data si intervalul orar in care va preda stafeta; 

 In cazul in care coordonatorul nu va putea gasi un mentor pentru copilul dumneavoastra, el va putea merge cu alti 

copii din grup la un alt mentor a carui meserie l-ar putea interesa; 

 Imediat ce a identificat mentorul, coordonatorul va va contacta pentru a va comunica identitatea acestuia si data 

propusa pentru preluarea stafetei. Va fi necesar sa-l insotiti pe copil, pentru a va asigura ca totul este in ordine, 

sau sa desemnati o alta persoana de incredere care sa-l insoteasca in ziua preluarii strafetei.  

 

 

http://www.ziuastafetei.ro/
http://www.facebook.com/acumdecid.eu
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Cum sa va pregatiti pentru Ziua Stafetei 

 Este necesar sa va dati acordul scris cu privire la participarea copilului la Ziua Stafetei – in momentul in care cititi 

acest document, coordonatorul va va fi trimis, prin intermediul copilului sau prin email, documentele pe care 

trebuie sa le cititi si/sau semnati; 

 Insotiti-l pe copil cand va prelua stafeta sau desemnati pe cineva de incredere care sa mearga in locul 

dumneavoastra; 

 Pastrati legatura cu coordonatorul– va va anunta cand a gasit un mentor, in ce zi si la ce ora va preda stafeta, 

care sunt datele sale de contact, ce este necesar sa faceti in ziua predarii-preluarii stafetei; 

 Ajutati-l pe copil sa pregateasca o lista de intrebari pentru mentor – ce ar vrea sa stir legat de profesia mentorui? 

Ce i-ar placea sa-i arate? 

 

Ce se intampla in ziua predarii-preluarii stafetei 

- In ziua si la ora stabilita, copilul trebuie sa fie insotit la locul de munca al mentorului sau; odata ajuns aici, este pe 

maine bune; 

- Insotitorul nu trebuie sa intervina in interactiunea dintre mentor si copil decat in masura in care este nevoie; lasati-

le spatiu sa faca schimb de intrebari-raspunsuri si sa discute asemeni unor colegi de munca; atunci cand este 

cazul, incurajati-l pe copil sa puna intrebarile pe care si le-a pregatit, dar fara a-l presa.  

 

Ce se intampla dupa Ziua Stafetei 

- Coordonatorul va va transmite un formular prin care va intrebam cum a fost, din perspectiva dumneavoastra,  

ziua stafetei; va rugam sa-l completati, ne va ajuta sa ne pregatim mai bine data viitoare.  

*** 

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

 

 

 


