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1. Introducere  

  

Acest studiu este o parte integrantă a proiectului 2017-2-BG01-KA205-036586 

„Sport, timp liber și inteligență emoțională - un model pentru diferențiere în 

societate”, implementat de fundația „Împreună pentru un viitor mai sigur” în 

parteneriat cu alte trei organizații din Irlanda, Lituania și România. 

Proiectul este co-finanțat de Programul Erasmus + al Uniunii Europene, Centrul 
de Dezvoltare a Resurselor Umane - Bulgaria 

 

2. Descrierea organizației de conducere și a partenerilor  

  

Bulgaria - Fundația „Împreună pentru un viitor mai sigur” este înființată în 
2008 ca organizație non-profit, înregistrată în interes public. 

Principalele sale obiective și activități sunt legate de: 

- Sprijinirea creării unei societăți civile democratice și promovarea participării 
active a tinerilor la viața economică, socială și politică; 

- Promovarea ideii de toleranță și promovarea și dezvoltarea valorilor 
fundamentale europene; 

- Difuzarea informațiilor și organizarea de evenimente care contribuie la 

dezvoltarea educației, culturii și sportului; 
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-  Drumarea de studii și cercetări în domeniul educației, dezvoltarea personală, 
promovarea culturii fizice și a sportului, promovarea cetățeniei active; 

 - Sprijin pentru crearea condițiilor pentru o dezvoltare locală durabilă și 
integrată, crearea condițiilor pentru ocuparea forței de muncă durabile, 
orientare pentru afaceri și stimularea antreprenoriatului local; 

- Sprijin pentru grupurile vulnerabile, inclusiv cei care provin din minorități 
prin sprijinirea dezvoltării culturale și educaționale prin activități sportive și de 
agrement, 

- Sprijinirea integrării lor sociale și realizării personale 

- Asistarea organizațiilor și instituțiilor care lucrează la crearea condițiilor 
pentru dezvoltarea educației, culturii fizice și sportului; 

- Sprijin și asistență pentru realizarea de activități și evenimente semnificative 
din punct de vedere social 

- Desfășurarea diverselor activități de animație sportivă, evenimente sportive, 
competiții etc. 

Prin diferitele sale inițiative și evenimente, fundația „Împreună pentru un 
viitor mai sigur” lucrează la îmbunătățirea incluziunii sociale a tinerilor și a 
activității sociale, participarea tinerilor la viața publică și dezvoltarea 
democratică a societății. Organizația își propune să descopere și să dezvolte 
noi modalități de promovare a dezvoltării tinerilor și incluziunii sociale prin 
sport și educație nonformală în activitățile de agrement. 

  

Irlanda - Consiliul Județean Mayo este o agenție guvernamentală locală cu 
sediul în vestul Irlandei. 



    Project: 2017-2-BG01-KA205-036586                             
„Sport, Leisure and Emotional Intelligence – A Model for Differences in the 

Society” 
 

                                                      
„Together for a safer future“ foundation 
 

5 
 

Consiliul Județean Mayo este o autoritate locală, care oferă servicii județului 
printr-o serie de birouri de zonă situate în 9 orașe. Consiliul este responsabil 
pentru furnizarea unui număr de servicii județului, inclusiv: forța de muncă și 
servicii sociale, sprijin social pentru persoanele defavorizate, dezvoltarea 

tineretului, servicii și programe pentru promovarea și susținerea incluziunii 
sociale într-o gamă largă varietate de comunități și minorități etnice, inițiative 
și măsuri pentru îmbunătățirea vieții culturale și sportive a comunității, etc. 
Are un rol principal în planificarea strategică și dezvoltarea diverselor strategii 
locale, planuri, foi de parcurs etc. 

Consiliul Județean Mayo gestionează și implementează o mulțime de proiecte 
la nivel local pentru a crește calitatea vieții comunităților locale. 

Consiliul Județean Mayo este unul dintre actorii principali la nivel local în ceea 
ce privește furnizarea de instruire pentru tineri și adulți pe teritoriul județului.  

Una dintre activitățile organizației este organizarea de programe, seminarii și 
cursuri pentru creșterea incluziunii sociale și dezvoltarea competențelor 
pentru traiul independent în rândul tinerilor locali aflați în situații 
defavorizate. Aceștia susțin și lucrează activ cu tineri aparținând minorităților 
etnice și cu tineri cu venituri mici. O experiență valoroasă a fost obținută în 
orientarea în carieră, formare și muncă în rândul tinerilor, măsurarea 
performanței, evaluări etc. Organizația a gestionat și a participat la o gamă 
variată de proiecte locale din diferite sectoare cu diferite grupuri țintă și în 
cadrul diferitelor programe și fonduri. 

Consiliul Județean Mayo lucrează continuu la dezvoltarea diferitelor noi forme 
de sprijin pentru tineri, în special pentru persoanele nevoiașe, în ceea ce 
privește integrarea socială și participarea activă. A dezvoltat cu succes diverse 
programe integrate și metode de lucru în acest domeniu. De asemenea, 
organizația sprijină și dezvoltă diverse structuri locale pentru munca în rândul 

tinerilor, dezvoltarea tinerilor și abilitarea tineretului. Unul dintre cele mai 
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mari rezultate ale eforturilor sale în acest domeniu este funcționarea cu succes 
a unui consiliu județean pentru tineret. Organizația implementează în acest 
moment un proiect în domeniul dezvoltării tinerilor prin sport. 

Toată această experiență și competența profesională a experților angajați în 
Consiliul Județean Mayo permite furnizarea expertizei profesionale în relația 
cu tinerii din comunități variate - necesare pentru unele dintre activitățile și 
produsele planificate din cadrul proiectului. De asemenea, acest partener 

poate contribui cu capacitatea sa în gestionarea financiară și tehnică eficientă 
a proiectelor și cheltuielilor fondurilor publice. Un aspect pozitiv suplimentar 

pentru parteneriatul actual îl constituie contactele stabilite și experiența 
acumulată de Consiliul Județean Mayo de la crearea de rețele la nivel național 
și internațional cu alte autorități locale / regionale, ONG-uri, instituții și părți 
interesate. Acest lucru poate contribui la implementarea calității a măsurilor 
planificate pentru promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului. 

  

Lituania - VSI Socialiniai paramos projektai (ONG „ Proiecte de sprijin 

social”) a fost înființată în 2004 de Consiliul Local al orașului Vilnius, Centrul 
Vilnius pentru Tulburări Addictive și o companie privată în scopul creării și 
testării unei metodologii de reintegrare socială pentru ex-dependenți de 
droguri și ex -prizonier prin antrenament și lucrează într-un bar de salate My 

Guru (Mano Guru). 

Reintegrarea în muncă este continuarea logică a procesului de reabilitare, prin 
care o persoană dependentă de droguri sau după întoarcerea din închisoare 
primește o gamă completă de servicii sociale (pregătire medicală, psihologică, 
socială, profesională și ocuparea forței de muncă) care îi permite să se îmbine 
în societate . 
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Restaurantul Mano Guru („Guruul meu”) se află pe una dintre principalele 
străzi ale capitalei lituaniene și oricine poate spune că este popular datorită 
atmosferei foarte elegante și la modă, a meniului bun și a serviciului 
excepțional. Se remarcă prin faptul că nu conține alcool și tutun și atrage 
clienți tineri, dinamici. 

Acesta este un model bun pentru integrarea persoanelor care se confruntă cu 
dificultăți în găsirea și ocuparea unui loc de muncă. Modelul este un 
instrument practic t pălărie ar putea fi folosit de orice întreprindere de afaceri, 

care urmărește să ajute persoanele marginalizate social să se reintegreze. De 
asemenea, este universal și, prin urmare, ar putea fi aplicat cu reprezentanții 
oricărui grup marginalizat social: suferind de dependențe diverse, exanimate, 
familii cu risc social etc., precum și implementat în diverse sectoare de 
prestare de servicii. 

Crearea și implementarea modelului au fost finanțate în cadrul EQUAL. „ 

Socialiniai paramos projektai” a implementat cu succes 5 proiecte finanțate 
din Fondul social european, a furnizat servicii de calitate la peste 400 de 

reprezentanți ai grupurilor țintă, dintre care 90% s-au reintegrat cu succes. 

Succesul „ Mano Guru” a fost recunoscut și de premiile primite: European 
Enterprise Awards 2011; în cadrul premiilor regionale de proiect novator „ 

Mano Guru“ a fost nominalizat unul dintre cele șase proiecte mai bune de 
integrare socială în Europa (RegioStars 2010), în „ Europos bures 2013” (vele 

europene 2013) contestă proiectul a câștigat în t el categoria „deschis căi 
pentru oameni „ .  

„ VSI Socialiniai paramos projektai” poate contribui cu experiența sa extinsă în 
lucrul cu persoanele marginalizate social pentru reintegrare. A dezvoltat un 

model universal de succes pentru integrarea persoanelor care se confruntă cu 
dificultăți în incluziunea lor socială activă, cu accent pe tinerii care provin din 

minorități, foști dependenți de droguri și foști deținuți. Organizația va 
contribui cu experiența sa extinsă în comunicarea și lucrul cu persoane excluse 
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social, în furnizarea de mentori pentru aceștia, în organizarea de cursuri de 
educație non-formală pentru învățarea abilităților lor sociale, în evaluarea și 
analizarea nevoilor lor, în studierea atitudinilor altor persoane față de acei în 
situații defavorizate în vederea dezvoltării instrumentelor practice pentru 
integrarea cu succes. Acest ONG a primit premii europene în cadrul proiectelor 

sale de integrare socială și are o experiență vastă în gestionarea și 
implementarea diferitelor proiecte finanțate de UE. Această organizație are o 
contribuție cu adevărat importantă la furnizarea de informații și expertiză în 
bune practici în ceea ce privește comunicarea și lucrul în paralel cu tinerii cu 
medii și culturi variate (în contextul unei varietăți de comunități). De 
asemenea, are o capacitate profesională de planificare strategică a canalelor și 
metodelor de comunicare pentru a ajunge la publicul țintă, precum și pe 
diverse contacte stabilite la nivel local, național și european, deci are o gamă 
largă de influență. 

ROMANIA – Asociaţia MERGI ÎNAINTE este o organizație non-profit fondată în 
iunie 2013 pentru a promova și dezvolta activități care duc la dezvoltarea 
resurselor umane în județul Brașov. Asociație care lucrează în dezvoltarea 
socială, culturală, educațională și ecologică a tinerilor. 

Grupul țintă sunt persoanele asistate social care părăsesc sistemul de îngrijire 

după vârsta de 18 ani, precum și persoanele excluse social în situații 
defavorizate, precum cele provenite din minorități și cu diferențe culturale. 

Organizația are expertiza pentru a conduce incluziunea socială și oferă sprijin 
și îndrumare pentru obținerea unui loc de muncă. 

Organizația are acreditarea furnizării de servicii sociale de bază, educație și 
sprijin pentru copii și tineri - oferite de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 
Colaborează cu autoritățile locale care oferă servicii sociale. Organizația a 
lucrat cu contribuția specialiștilor (asistenți sociali, psiholog, specialist în relații 
publice, specialist IT, profesori, inginer) , care au dezvoltat proiecte de 
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mentorat, activități care conduc la incluziunea socială, folosind psihologia 

socială și non - metode de învățare formale. 

Această organizație contribuie la proiect cu experiența sa vastă, după cum 
urmează: 

• În domeniul social:  

     -desfășurarea de activități destinate incluziunii sociale, inclusiv activități 
culturale, sportive și de agrement pentru tineri defavorizați 

• În domeniul educației:  

     -aferentizarea alternativei, cunoașterii și învățării copiilor și tinerilor, 
folosind psihologia socială și metode nonformale; 

• În domeniul susținerii tinerilor:  

    -promovarea activităților de tineret;  

    -desfășurarea de activități de orientare și consiliere profesională pentru 
tineri.  

Organizația a implementat diverse proiecte care vizează integrarea socială a 
persoanelor din minorități. Un exemplu este proiectul „ Combaterea 

discriminării și anti-țigănești în educație și ocuparea forței de muncă în UE 
(PAL)”. Acesta urmărește să dezvolte o abordare cuprinzătoare și să aprobe o 
serie de obiective în educație pentru a accelera integrarea romilor și a sprijini 
implementarea a strategiilor naționale de incluziune a romilor și a 
Recomandării Consiliului pentru integrarea romilor. 

Asociaţia MERGI ÎNAINTE contribuie activ cu cunoștințele și experiența sa în 
munca socială, oferind forme alternative de învățare a abilităților personale, 
sociale și de viață pentru cei cu medii defavorizate care folosesc psihologie 
socială, învățare nonformală, artă și sport. În acest sens, joacă un rol 
important în furnizarea de informații și expertiză în bune practici în ceea ce 
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privește metodele de educație nonformală, în special în domeniul animării 
sportive și al activităților de agrement, în abordarea câștig-pierdere și în 
principiile și metodele de formare a inteligenței emoționale și psihologie. 

 

 

 

 

 

 

3. Preparare 

  

Înainte de elaborarea acestui ghid, partenerii proiectului au efectuat un sondaj 

asupra atitudinilor tinerilor cu privire la problemele legate de primirea și 
interacțiunea oamenilor cu origini și culturi diferite din țările lor. 

Activitățile de cercetare au fost desfășurate de echipe specializate și au fost 
desfășurate în regiunea respectivă în care operează organizațiile. 

Problemele care au fost examinate și analizate sunt legate de gradul de 
implicare și de activitate (participarea la activități extracurriculare) a elevilor și 
a tinerilor, atitudinile lor față de semenii lor de diferite origini și culturi (de 
exemplu, cei care provin din minorități, refugiați etc. ), influențează modul lor 
de a privi diferențele culturale și modul în care își modelează comportamentul 
în raport cu „ diferitele” provocări principale cu care se confruntă tinerii cu 
dizabilități în viața de zi cu zi în ceea ce privește socializarea și alții. 
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Proiectul în ansamblu și în special prezentul studiu, se adresează tinerilor cu 
vârste între 15 și 30 de ani, reprezentanți ai comunităților locale de tineret 
care trăiesc în cele patru țări partenere. 

Activitățile de cercetare includ 222 de reprezentanți ai principalelor grupuri 
țintă ale proiectului, indiferent de sex, educație, statut social, cultură și religie. 

În scopul sondajului, a fost elaborat un chestionar care a cuprins 5 seturi de 

întrebări, după cum urmează: 

- Demografie (7 întrebări) 

- Cercetarea atitudinii (7 întrebări) 

- Explorarea relațiilor (6 întrebări) 

 - Timp liber (4 întrebări) 

- Concluzie (2 întrebări) 

Grupul de date demografice include informații de bază despre participanții la 
sondaj - vârstă, sex, locație, educație, formă de angajare, istoric și apartenență 
la organizații. 

În grupul de Cercetare a atitudinii, accentul este pus pe răspunsul 
respondenților la stereotipuri din societate, care vizează reprezentanții 
diferitelor grupuri sociale și etnice de natură generală. Grupul „ Cercetarea 

relațiilor ” include întrebări care arată gradul de pregătire pentru a 
interacționa cu reprezentanții diferitelor grupuri sociale și etnice. În afară de 
mediul prietenos, acest grup include și influența familiei ca factor de influență 
și determinarea valorilor specifice și a modelelor de comportament . 

Grupul de timp liber include întrebări care explorează interesele, tipul și forma 
de implicare a respondenților în timpul lor liber. 
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Grupul „ Concluzie ” urmărește disponibilitatea celor implicați în studiu să fie 
implicați în inițiative și activități relevante pentru subiectul proiectului.  

Studiul a fost realizat în paralel în țările participante la proiect - Bulgaria, 

Lituania, Irlanda și România, în perioada 8-18 iunie 2018. 

Măsuri și recomandări rezumate care vizează: 

Tineri 

Căutarea și utilizarea proactivă a informațiilor pe o varietate de 
subiecte, gândirea critică și compararea informațiilor ;       

Participarea la traininguri de abilități sociale și soft, alături de valori 
personale, naționale și europene, toleranță și respectarea diferitelor 
învățături ;       

Căutare activă și participare la activități organizate de timp liber - 

activități individuale și de grup, sport ;       

Creșterea implicării și implicării civice la activități pentru studenți, 
universități și organizații neguvernamentale .       

  

Liderii tineretului 

Dezvoltarea și modernizarea competențelor și competențelor în 
înțelegerea tinerilor din diferite comunități și culturi ;       

Realizări și muncă orientată cu tineri (inclusiv străini, marginalizați, cu 
risc și alții) ;       

Atragerea de sprijin public și adepți pentru munca activă cu tineri din 
diferite comunități și culturi .       

  

Organizații școlare și universitare 
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Atingerea și atragerea elevilor și studenților       

Lucrul cu părinții și familiile, construirea unei continuități a valorilor și a 
înțelegerii, desfășurarea de activități și inițiative comune ;       

Creșterea motivației copiilor și tinerilor de a participa activ la activități 
organizate, clarificând beneficiile ;       

Efectuarea campaniilor de informare în vederea sensibilizării pe diverse 

teme care afectează viața tinerilor ;       

Atragerea de experți și specialiști pentru munca individuală și de grup 
cu tinerii (abilități sociale pentru viața comunității, îndrumare în carieră 
și dezvoltare în carieră, inteligență emoțională etc.)       

Organizații neguvernamentale (inclusiv tineri și sport) 

Pregătirea strategiilor și planurilor de dezvoltare și de lucru cu 
grupurile țintă ;       

Explorarea nevoilor specifice de teren (informare) ;       

Organizarea și desfășurarea de activități, inițiative și campanii 
destinate tinerilor din diferite comunități și culturi ;       

Atragerea de experți și specialiști pentru munca individuală și de grup 
cu tinerii (abilități sociale pentru viața comunității, îndrumare în carieră 
și dezvoltare în carieră, inteligență emoțională etc.)       

  

Instituții și organisme de stat pentru auto-guvernare locală 

Dezvoltarea politicilor și programelor orizontale pentru sprijinirea și 
dezvoltarea tinerilor ;       

Conducerea evenimentelor publice pentru a discuta politicile și a 
împărtăși bunele practici ;       
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Reducerea distanței și asigurarea accesului gratuit al tinerilor la 

instituții;        

Participarea tinerilor din diferite comunități și culturi la procesul 
decizional - dialog structurat .       

Organizații de afaceri 

Dezvoltarea și / sau participarea la cauze sociale vizate tinerilor ;       

Asigurarea unui start și sprijin egal pentru tinerii din diferite comunități 
și culturi .       

Mass-media 

Atragerea și colaborarea cu mass-media ca partener în desfășurarea de 
campanii și inițiative ;       

Promovarea bunelor practici.       

 

  

4. 4.  Despre manual 

 

Manualul reprezintă o resursă deschisă pentru lucrătorii tineri care oferă o 
nouă abordare integrată care se adresează tinerilor cu fonduri defavorizate și 
mai puține oportunități în vederea facilitării și susținerii includerii lor active în 
societate. Acesta va oferi un nou set integrat de metode pentru a lucra în 

paralel cu tinerii cu medii și culturi variate, punând la dispoziție divertisment și 
animație sportivă în timpul liber, cu principii de inteligență emoțională și 
metodologie câștig-pierdere, transpunându-le într-un nou instrument integrat 

în activitatea de tineret pentru prevenirea și controlul comportamentelor 
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agresive față de „ celălalt” / „ diferit”. De fapt, acest produs oferă soluții 
inovatoare în activitatea de tineret legate de consolidarea cunoașterii și 
acceptării diversității în societate, de combatere a rasismului, discriminării și 
segregării cu privire la tinerii cu condiții defavorizate (în special, cei cu 
diferențe culturale aparținând unei minorități naționale / etnice) . Contribuie 
la o pregătire adecvată a lucrătorilor tineri pentru furnizarea de forme 
atractive de sport și activități de agrement pentru tineri cu medii variate, 

pentru soluționarea conflictelor și pentru crearea de relații productive între 
aceștia. Toate acestea pentru a încuraja incluziunea socială și egalitatea de 
șanse, pentru a combate intimidarea, rasismul și intoleranța. 

Obiectivul principal al proiectului este construirea de abilități pentru 
acceptarea diferențelor și un model de conviețuire tolerantă și reducerea 
comportamentului agresiv în rândul tinerilor din medii și culturi diferite. 

Poate că o parte din activități sunt lucrători tineri cunoscuți, dar echipa va 
oferi un aspect și o structură diferită. 

Tehnicile cuprinse în acest Ghid sunt o colecție de experiențe și bune practici 
care au atins organizațiile partenere din timpul său lung de lucru cu tinerii.  

În prezentarea lor este următoarea conexiune logică a grupurilor de tineri care 
lucrează și pentru a spori efectul și dinamica grupului. 

Cele mai multe dintre activitățile descrise pot fi utilizate cu diferite grupuri de 
tineri - număr de participanți, vârstă, sex, caracteristici specifice cu nevoi 

speciale. 

Conducerea a fost creată de o echipă formată din 20 de tineri care au 
experiență în lucrul cu studenții și tinerii cu vârsta sub 30 de ani în domeniul 
construirii de abilități personale și sociale pentru dezvoltare și realizare 
deplină și este rezultatul cooperării experților din Bulgaria, România cu 
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sprijinul financiar al programului Erasmus + al Comisiei Europene, Activitatea 

cheie 2. 

Manualul conține metode și tehnici interactive pentru lucrul cu grupurile de 

tineri. Unele dintre materiale sunt ale autorului, altele sunt interpretate prin 

experiența lucrătorilor de tineret obținuți în timpul practicii lor sau a 
instruirilor la care au participat. Selecția activităților descrise se bazează pe 
munca pe termen lung și observațiile membrilor echipei internaționale și 
reflectă experiența lor în domeniul învățării nonformale. 

Pentru a crea acest ghid, tinerii au avut ocazia să discute și să comunice 
subiectele implicate, să experimenteze și să își adapteze experiența la 
obiectivele proiectului și grupurile țintă.  

 Formatul manualului este adecvat atât pentru tinerii începători, cât și pentru 
cei mai experimentați, deoarece le oferă libertatea de a aplica metodele și 
tehnicile implicate în funcție de nevoile grupurilor cu care lucrează și în funcție 
de obiectivele procesului de instruire. 

Materialele pot fi folosite cu succes la școală și în timpul liber al grupurilor 
țintă. Ghidul include activități care se pot desfășura atât în interior cât și în aer 
liber. 

Oricine atinge manualul poate atrage idei și inspirație, poate folosi metode sau 
tehnici descrise sau le poate schimba, poate pune creativitate în interpretarea 

lor. 

Materialele incluse în ghid nu pretind unicitate sau autoritate, ci încearcă să 
provoace și să încurajeze lucrătorii de tineret să-și îmbogățească și să-și 
extindă câmpurile de activitate și instrumentele pe care le aplică în activitatea 
lor în domeniul învățării nonformale. 
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5. Cine sunt grupurile țintă ale Manualului? 

Organizații neguvernamentale, cluburi sportive, școli, centre de tineret 
și altele       

Muncitori și lideri, profesori, psihologi școlari, mediatori și alți experți 
în domeniul muncii pentru tineri       

  

 

6. În ce constă? 

  

Pentru a răspunde nevoilor tinerilor, lucrătorilor de tineret, liderilor de tineret, 
formatorilor și antrenorilor, echipa a elaborat acest manual într-o formă care 
permite o interpretare și adaptare ușoară a activităților în funcție de 
obiectivele muncii pentru tineri, temele și caracteristicile specifice ale 

participanților. 

În această secțiune veți găsi informații despre: 

Domenii tematice;       

Ce înţelege echipa despre educația și formarea nonformală și 
informală;       

Tehnicile interactive pe care se bazează activitățile;       

Care sunt lucrurile importante în pregătirea, organizarea și urmărirea 
activităților organizate;       

Idei din practică care sunt axate pe implicarea tinerilor în timpul lor 
liber și utilizarea timpului liber într-un mod rezonabil. 
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7. Teme și rezumat



 

 

 

Familiarizarea, înțelegerea, coeziunea și  

construirea de echipe, dinamica grupurilor, crearea încrederii 

  

  

 Jocurile care sparg gheața îi ajută pe oameni să se cunoască mai bine, în 
special dacă vă alăturați  la o echipă nouă. 

  

"Selfie"  

Numărul de 
participanți 

15 - 25 de participanți 

Durată 30 - 45 minute 

Loc Sala de lucru obișnuită 

Obiectiv / aplicare Prezentarea și introducerea participanților 

Siguranță Nu există cerințe speciale 
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Instrucțiuni pentru 
participanți 

Vei primi un formular pentru a completa personal 

pentru tine. Desenați-vă portretul și scrieți informațiile 
care vi se aplică în timp ce încercați să vă imaginați cel 
mai bine. Toți vor avea ocazia să se prezinte. 

Instrucțiuni către 
lideri 

Dați formularele participanților și determinați timpul 
de lucru în funcție de numărul de participanți. 

După finalizarea lucrării individuale, fiecare participant 
este reprezentat de echipă. 

Formularele completate sunt plasate pe perete sub 

formă de imagini. 

La sfârșitul antrenamentului, participanții își pot lua 
formularul. 

La sfârșitul activității, puneți întrebări relevante 
despre reflecție - ușor / dificil, ce am învățat despre 
mine și despre alții, există participanți cu interese 
similare cu ale mele și ale altora. 

materiale Formulare și pixuri în funcție de numărul de 
participanți. 

notițe Dacă nu ați tipărit formularele, puteți improviza pe o 
coală mare de hârtie pe care participanții o pot rescrie 
singuri. 

  

 

Formulsr printabil! 

SELFIE 
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Auto-portret 

Nume, prenume ________________________ 

____________________________________________ 

M-i se spune ________________________ 

 

Informatii: 

Zodie    ________________________ 

Îmi place   ________________________ 

Nu îmi place  ________________________ 

 

 

3 importante lucruri de care sunt mândru: 

- 

- 

- 

3 lucruri pe care vreau sa le fac / schimb: 

- 

-  

-  

 

Visul meu este: 

 

 

 

Портретна снимка
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„ Completați propoziția ” 

Numărul de 

participanți 
15 - 25 de participanți 

Durată 20 - 35 minute 

Loc Sala de lucru obișnuită 

Obiectiv / aplicare Prezentarea și introducerea participanților 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Pentru a face cunoștință cu toți participanții, vom 
folosi propoziții care ne vor ajuta. 

Trebuie să terminați propozițiile: 

1. Sunt .... (nume) 

2. Eu vin din ... (oraș, stat, organizație) 

3. Îmi place să ... (ceva ce vă place - activitate, 

activitate) 

4. Nu sunt fericit când ... (situație care nu-ți place) 

Instrucțiuni către 
lideri 

Pre-scrieți propozițiile pe o foaie mare de hârtie 

Setați instrucțiunile și timpul de funcționare. După 
finalizarea lucrării individuale, fiecare participant este 
prezentat. 

La sfârșitul activității, puneți întrebări relevante 
despre reflecție - ușor / dificil, ce am învățat despre 
mine și despre alții, există participanți cu interese 
similare cu ale mele și ale altora. 
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materiale A4 hârtie și stilouri în funcție de numărul de 
participanți. 

notițe Dacă există răspunsuri interesante legate de subiectul 
instruirii, acestea pot fi discutate în grup, la discreția 
conducătorului. 

  

„ Nume - compliment ” 

Numărul de 
participanți 

15 - 25 de participanți 

Durată 15 - 20 minute 

Loc Sala de lucru obișnuită 

Obiectiv / aplicare Prezentarea și introducerea participanților 

Siguranță Participanții sunt invitați să fie atenți atunci când 
predau și iau mingea . 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Pentru a face cunoștință cu toți participanții, vom 
folosi o minge. 

Mingea ne va ajuta să devenim mai aproape. 

Participantul care ține mingea selectează unul dintre 
cercuri. Îi dă mingea spunându-i numele și ceva ce îi 
place în el (ceva vizibil - păr, zâmbet, haine ...). 

Uită-te în jurul participanților și fii gata să treci mingea 

rapid atunci când este în tine. 

Să începem! 
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Instrucțiuni către 
lideri 

Participanții sunt într-un cerc. 

Liderii au stabilit mai întâi modelul. 

Cereți participanților să facă același lucru urmând 
instrucțiunile. 

Activitatea se încheie la discreția liderilor, dar este 

bine ca toți participanții să fie implicați cel puțin o 
dată. 

materiale 1 minge 

notițe Liderii urmăresc procesul și vizează porii care nu au 
participat la toate. 

  

„ Comorile ” 

Numărul de 
participanți 

15 - 25 de participanți 

Durată 20 - 25 minute 15-25 participanți 

Loc Sala de lucru obișnuită 

Obiectiv / aplicare Prezentarea și introducerea participanților 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Pentru a întâlni toți participanții, vom folosi un joc 
interesant și distractiv. 

Fiecare participant va scoate ceva din această geantă 
fără să vadă ce va trebui să se conecteze într-un fel cu 

el. 
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Mai întâi veți ridica, veți gândi aproximativ 1 minut și 
apoi toată lumea va veni cu numele său și articolul pe 
care l-a luat. 

Instrucțiuni către 
lideri 

Participanții stau într-un cerc. 

Lăsați fiecare participant să își ia subiectul, să 
stabilească timpul pentru gândire și să înceapă 
prezentarea de unul singur. 

Activitatea se încheie când au participat toți 
participanții. 

Puneți întrebări pentru discuții despre situație. 

materiale Articole mici în funcție de numărul de participanți 
(este mai bine să ai de ales din mai multe) - breloc, ruj, 

agrafe, cauciuc, creion, bandă, bomboane, bricheta, 
deschizător, lumânare mică, ... 

notițe Încurajarea participanților. 

  

„ Nume - gest ” 

Numărul de 
participanți 

15 - 20 de participanți 

Durată 15 - 20 minute 

Loc Sala de lucru obișnuită 

Obiectiv / aplicare Prezentarea și introducerea participanților 

Siguranță Nu există cerințe speciale 
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Instrucțiuni pentru 
participanți 

Pentru a întâlni toți jucătorii, vom folosi un joc 
interesant și distractiv cu numele lor. 

În consecință, fiecare dintre noi își va spune numele și 
va face un gest folosind corpul său. Într-o anumită 
direcție, fiecare participant ulterior repetă mai întâi 
numele și gestul participantului anterior, își spune 
numele și face un gest. Fiecare participant ulterior 
repetă numele și gesturile participanților precedenți 
(pornind întotdeauna de la primul) și apoi se prezintă. 
Activitatea se încheie atunci când toți participanții se 
prezintă. Ultimul participant repetă toate numele și 
gesturile. 

Instrucțiuni către 
lideri 

Participanții sunt într-un cerc. 

Imaginează-ți mai întâi și stabilește un model al 
gestului tău. Rugați participanții să facă același lucru 
urmând instrucțiunile, dar se pot ajuta și ei în 
dificultate. 

materiale Nu este necesar. 

notițe Încurajarea sprijinului în rândul participanților. 

  

 

 

„ Să te cunoaștem ” 

Numărul de 
participanți 

Orice număr de participanți 
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Durată În jur de 15-20 de minute, în funcție de mărimea 
grupului. 

Poartă Acesta este un exercițiu rapid care îi ajută pe membrii 
echipei să se cunoască. De asemenea, le poate oferi 
informații utile despre valorile, istoriile și personajele 
colegilor. 

Siguranță / 
spațiu 

O singură persoană la un moment dat are cuvântul 

Instrucțiuni 1. Explicați că doriți ca toată lumea să se cunoască mai 
bine unul pe altul și că ați dori ca fiecare persoană să 
împărtășească două momente grozave din viața sa. 
Aceste experiențe pot fi personale sau profesionale, dar 
ar trebui să fie semnificative.  

2. Dă-le oamenilor câteva minute să se gândească la ce 
le-ar plăcea să le împărtășească. 

Încurajează-i să își scrie poveștile. Rugați-i să se 
gândească la modul în care aceste experiențe și-au 

schimbat perspectiva asupra vieții sau a muncii lor.  

3. Când sunteți gata să începeți, înmânați obiectul primei 
persoane. Când a terminat de vorbit, ar trebui să o 
transmită altei persoane; acum este rândul acelei 
persoane să „ aibă cuvântul”.  

materiale  Un element mic pentru a arăta care membru al echipei „ 

are podeaua” Acesta ar putea fi ceva distractiv, cum ar fi 

un trofeu, minge sau panglică sau un obiect obișnuit. 

Un stilou și un caiet pentru fiecare participant. 
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notițe  Note pentru facilitator -  

Vorbeste cu grupul tau odata ce toata lumea a terminat. 

Ce au învățat oamenii? Au fost surprize? 

Rețineți că este posibil ca unii membri ai echipei să nu se 
simtă confortabil vorbind despre detalii personale din 
trecutul lor. Pentru a-i ajuta să-și depășească ezitarea, 
conduse de exemplu și să împărtășească două dintre cele 
mai semnificative povești cu grupul. Încercați să alegeți 
exemple care vă vor inspira echipa sau care se referă la o 
provocare actuală cu care vă confruntați cu toții. Acest 
lucru va ajuta echipa dvs. să vă cunoască mai bine și va 
crea încredere, deoarece sunteți dispus să vă deschideți 
către grup. 

  

„Și dacă? „ 

Numărul de 
participanți 

Orice grup de dimensiuni funcționează bine pentru acest 
exercițiu. 

Durată 10-15 minute. 

Poartă În acest exercițiu, participanții răspund la o serie de 
întrebări „ Ce dacă?” Pentru a se cunoaște. 

Siguranță / 
spațiu 

Cereți grupului dvs. să asculte cu adevărat în timp ce 
fiecare membru vorbește. Ar trebui să explicați 
importanța ascultării active în crearea încrederii și 
îmbunătățirea comunicării. 

Instrucțiuni 20 Întrebări „ Ce se întâmplă?” Pe fișele index 
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materiale  1. Cereți echipei dvs. să se așeze într-un cerc. Dă fiecărei 
persoane o carte index, cu fața în jos. 

2. Participanții trebuie să citească întrebarea de pe card, 
apoi să dea răspunsul lor grupului.  

notițe  „ What If? ” Exercițiul este un mod simplu și distractiv 
pentru membrii echipei de a se cunoaște. Puteți să-l 

utilizați în timpul ședințelor de îmbarcare sau de inducție 
sau la începutul unui exercițiu de antrenament pentru a 
ajuta toată lumea să se descarce. 

Luați în considerare a pune întrebări ca acestea: 

• Dacă ai putea călători oriunde pentru o vacanță, unde 
ai merge și de ce? 

• Dacă ai putea lua cina cu cineva din lume (trecut sau 
prezent), cine ar fi, și de ce?  

• Dacă ai putea trăi din nou o zi, ce zi ar fi și de ce? 

• Ce valori încerci să trăiești de cei mai mulți și de ce? 

• Ce vrei să știi și de ce? 

• Cum vrei să fie viața ta în cinci ani și de ce? 

• Ce te emoționează în legătură cu jobul tău și de ce? 

  

 

 

„ Ascultă! „ 
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Numărul de 
participanți 

Un grup chiar numerotat 

Durată 25-30 minute. 

Poartă „ Ascultă! ” Este un exercițiu în care oamenii vorbesc 
despre subiecte controversate. În perechi, o persoană 
trebuie să asculte pe cealaltă fără să vorbească și apoi, 
fără să respingă, să recapete pe cele spuse.  

Siguranță / 
spațiu 

Ascultă-ți partenerul 

Instrucțiuni 1. Cereți membrilor echipei dvs. să intre în perechi. 

2. Oferă fiecărei perechi 10 cărți index, câte cinci pentru 
fiecare persoană. 

3. Prima persoană trebuie să aleagă orbește un card și 
apoi să vorbească timp de trei minute despre cum se 
simte despre subiect. În timp ce vorbește, cealaltă 
persoană ar trebui să asculte doar.  

4. După trei minute, ascultătorul are la dispoziție un 
minut pentru a reculege cele spuse. Cu toate acestea, ea 

poate rezuma doar - nu trebuie să ofere o opinie, să 
dezbată sau să nu fie de acord cu informațiile.  

5. În continuare, cereți perechilor să schimbe rolurile și să 
înceapă din nou procesul. 

materiale  Cărți index 

notițe  • Cât de bine a rezumat părerea dvs.? A devenit mai bun 
ca? T el isi exercita progresat?  
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• Crezi că partenerul tău a ascultat cu mintea deschisă? 
Limbajul trupului ei a dat ceea ce gândea despre ceea ce 

spuneai?  

• Cum a fost să asculți fără să-ți împărtășești propriile 
păreri despre acest subiect? Ai reușit să păstrezi o minte 
deschisă?  

• Cum putem lua lecțiile pe care le-am învățat și le putem 
aplica la locul de muncă?  

  

  

„ Despre ce vorbești? „ 

Numărul de 
participanți 

Orice grup de dimensiuni funcționează bine pentru acest 
exercițiu. 

Durată 15-20 minute 

Poartă Exercițiul îi ajută pe membrii echipei să înțeleagă cum 
oamenii au propriile lor perspective unice asupra lumii. 

Acesta demonstrează modul în care pot schimba modul în 
care vorbesc cu oamenii pentru a se adapta diferitelor lor 

stiluri de comunicare. 

Siguranță Permitând oamenilor să vorbească într-un mediu în care 

se simt în siguranță 
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Instrucțiuni 1. Adunați-vă grupul într-un cerc și puneți mâna pe 
minge. Alegeți un cuvânt sau o frază aleatoare din 
teancul de cărți și citiți-l cu voce tare. Apoi, arunca 

mingea către altcineva. Când colegul tău îl prinde, trebuie 
să spună ce a crezut în momentul în care ai citit ce era pe 
card.  

2. Curățați ritmul pe măsură ce exercițiul continuă. Ideea 
este de a determina fiecare persoană să reacționeze fără 
să gândească prea mult. Acest lucru va ajuta la 
identificarea gândurilor subconștiente pe care le au 
despre cuvinte, fraze sau idei particulare.  

3. După ce mingea a fost în jurul grupului, cereți cuiva să 
aleagă un alt cuvânt și să înceapă din nou procesul.  

materiale  • O pasă. 

• Un teanc de cărți, fiecare cu un cuvânt sau o frază 
aleatoare, scrise pe ea. 

notițe  Trebuie să atingeți echilibrul corect cu acest exercițiu. Pe 
de o parte, doriți să stârniți o conversație despre reacțiile 
și perspectivele unice pe care fiecare persoană le are 
despre un anumit cuvânt sau idee. Cu toate acestea, nu 

doriți să faceți singuri persoane sau să alegeți subiecte 
polarizante care vor crea conflict în cadrul grupului dvs. 

Folosiți cuvinte sau fraze legate de muncă, cel puțin până 
când toată lumea s-a desprins și este confortabilă cu 
activitatea. 
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„ Vision Board ” 

Numărul de 
participanți 

Orice grup de mărime 

Durată 30-40 minute 

Poartă Un comitet de viziune este un instrument eficient pentru 

definirea viselor și obiectivelor dvs. și pentru menținerea 
motivați să lucrați spre ele. În acest exercițiu, participanții 
creează un grup de viziune de grup pentru a defini 

obiective colective pe termen mediu.  

Acest exercițiu ajută la consolidarea abilităților de 
planificare a echipei dvs., deoarece îi face pe membri să 
se gândească cu atenție la ce ar dori să obțină în 
următoarele 12 luni. 

Siguranță Oferind tuturor timpului și spațiului pentru a vorbi  

Instrucțiuni 1. Scrieți declarația organizației sau a echipei Misiune și 
Viziune pe care grupul trebuie să o ia în considerare 
atunci când își stabilește obiectivele.  

2. Oferă-ți echipei 10 minute pentru a vorbi despre ce ar 

dori să obțină în următoarele 12 luni. Aceasta poate 
include „ hard“ obiective, cum ar fi lovind o anumită țintă 
de vânzări, sau „ goluri soft“, cum ar fi comunicarea mai 

bine ca un grup. Scrieți- le pe flip chart.  

3. Acum, cereți oamenilor să caute imagini sau cuvinte și 
să le imprime . Instruiește-ți echipa să decupeze imagini 
sau cuvinte care reprezintă obiectivele sale pentru anul 
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următor.  

4. Instruiți grupul să facă imaginile și cuvintele într-un 

colaj. 

materiale  • Laptopuri și o imprimantă. 

• Panou afișaj. 

• Foarfece și lipici. 

• Flip chart și pixuri pentru marker. 

notițe  - 

  

„ Puzzle-ul incomplet “ 

Numărul de 
participanți 

Suficient pentru cel puțin două echipe de trei până la șase 
membri. 

Durată 20 min 

Poartă Exercițiul arată importanța cooperării și a lucrului în 
echipă, chiar și atunci când pare să existe un element de 
competiție. Ajută la încurajarea membrilor echipei să se 
gândească la modul în care se bazează pe colegii lor la 
locul de muncă. 

Siguranță Conștientizarea spațiului personal reciproc 
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Instrucțiuni 1. Înainte de activitate, scoate puzzle-urile din cutiile lor 

și pune-le pe fiecare în geantă. Scoate trei bucăți din 
fiecare puzzle și distribuie-le printre celelalte pungi.  

2. După ce v-ați asociat membrii echipei, cereți-le să intre 
în grupuri între trei și șase.  

3. Dă fiecărei echipe o geantă de puzzle. Nu ar trebui să 
spuneți că ați eliminat piese.  

4. Instruiți echipele să aibă 10 minute pentru a-și pregăti 
puzzle-urile. 

materiale  Un puzzle pentru copii, care conține între 20 și 50 de 
piese, pentru fiecare echipă. 

notițe  Sfaturi pentru facilitator - 

În cazul în care grupurile dau seama că există lipsesc 
bucăți, s - ar putea cere ajutorul. Tot ce trebuie să le 
spuneți este că toate piesele sunt disponibile în cameră și 
trebuie să facă tot ce este necesar pentru a-și finaliza 
sarcina. Nu mai dați sfaturi, deoarece participanții ar 
trebui să încerce să rezolve singuri. Asigurați-vă că evitați 
să încurajați echipele să concureze între ele. Scopul 

acestei activități este ca aceștia să conștientizeze 
importanța de a lucra cu diferite echipe, chiar și atunci 
când au fiecare agenda lor. Orice element de competiție 
pe care oamenii îl simt se datorează propriilor 
presupuneri despre scopul sarcinii. După activitate, 
contestați acest lucru și subliniați modul în care echipa 
dvs. ar trebui să fie atentă să creadă că concurează cu 
ceilalți la locul de muncă - la urma urmei, toți lucrați la 
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același obiectiv. După ce exercițiul este încheiat, discutați 
cu membrii echipei dvs. despre ceea ce au învățat din 
experiență. Luați în considerare punerea acestor 
întrebări:  

• Ce credeți că a fost exercițiul atunci când a început? 

• Credeți că sunteți menit să concurați cu celelalte echipe 
sau să lucrați cu ele? De ce?  

• Când ți-ai dat seama că unele dintre piese lipseau? Care 
a fost reacția ta?  

• Cum ați răspuns celorlalte echipe care au cerut piesele 
dvs. de puzzle sau oferindu-vă să vă ofere o parte din a 
lor?  

• Ce poți lua din acest exercițiu și să aplici înapoi la 

serviciu? 

  

„ Bucăţi de hârtie ” 

Numărul de 
participanți 

8 plus persoane 

Durată 15 minute (poate varia în funcție de dimensiunea 
grupului) 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare introduceri 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru Explicați-le participanților că sesiunea dvs. de 
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participanți antrenament va fi dezordonată și că va trebui să aibă 
hârtie pentru a-și păstra zona curată. Această 
activitate poate fi cunoscută în rândul grupului dvs., ar 
ajuta să aveți cupe sau vopsele așezate pe o masă 
pentru a da iluzia că întâlnirea va implica meșteșuguri 
(culori de apă, pictură etc.) Puteți oferi chiar și o scurtă 
descriere a o activitate (puteți avea o activitate care ar 
folosi materialele planificate sau nu) . 

Instrucțiuni către 
lideri 

După ce fiecare persoană își alege cantitatea de „ 

hârtie”, anunțați-le că veți începe întâlnirea, făcând ca 
fiecare să se prezinte, cu o răsucire. Concluzia este că 
numărul de „ hârtii” selectate este numărul de lucruri 
pe care trebuie să le spună despre ele în timpul 
prezentărilor. 

materiale Rolă de hârtie igienică (de asemenea, șervețele sau 

prosoape de hârtie) 

notițe - 

  

„ Adevăruri și minciuni ” 

Numărul de 
participanți 

Număr par  

Durată Aproximativ 15 minute  

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Acesta este un joc minunat de rupere, mai ales pentru 

echipele noi. Vă ajută să eliminați judecățile rapide ale 
colegilor și le oferă introvertiților o șansă egală de a 
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împărtăși unele fapte despre ei înșiși. 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Stați pe toți într-un cerc față unul cu celălalt. Fiecare 
persoană să vină cu trei fapte despre sine și o 
minciună. Minciuna ar trebui să fie realistă în loc de 
extravagantă. Mergeți în jurul cercului și cereți fiecărei 
persoane să precizeze cele trei fapte și minciuna într-o 

ordine aleatorie, fără să dezvălui care este minciuna. 
După ce cineva se împărtășește, ceilalți trebuie să 
ghicească care este minciuna. 

Instrucțiuni către 
lideri 

Facilitatorul trebuie să modereze activitatea  

materiale Nu este necesar 

notițe - 

  

„ Imaginea “ 

Numărul de 
participanți 

Orice  

Durată 15 minute (poate varia în dimensiunea grupului)  

Loc Sala de întâlnire obișnuită  

Obiectiv / aplicare Pentru a ajuta participanții să se cunoască mai bine 

Siguranță Fără cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 1. Fiecare participant scrie un fapt despre el, 

interesele sau istoria sa pe care majoritatea 
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participanți oamenilor nu o cunosc.  

2. Participanții apoi pliază foile și le așează în 
mijlocul cercului.  

3. Un lider de grup deschide foile și le citește 
pe rând.  

4. Participanții notează care persoană din 
cercul crede că se adresează cardul.  

5. Fiecare persoană își citeşte foaia și apoi 
scriitorul o dezvăluie. 

Instrucțiuni către 
lideri 

Discutați cu grupul de ce au asociat anumite trăsături 
cu anumite persoane. 

materiale - 

notițe - 

  

„ Bârfe “ 

Numărul de 
participanți 

De la 8 persoane  

Durată Aproximativ 20 de minute  

Loc Sala de întâlnire obișnuită  

Obiectiv / aplicare Acesta este un joc amuzant care arată cât de ușor 
poate fi răsucit adevărul 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru Grupul stă în cerc în momentul în care prima persoană 
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participanți începe jocul șoptindu-i vecinului o observație destul de 

lungă, precum „ Ai auzit de Adam, care a încercat 

droguri cu Liam aseară la bar? „ Primitorul știrilor 
repetă observația cu cel mai apropiat vecin, iar știrile 
circulă în cameră. Când mesajul ajunge la ultima 
persoană din cerc, el trebuie să stea și să transmită 
mesajul întregului grup. 99% șanse ca mesajul său să 
fie complet diferit de mesajul inițial.  

Instrucțiuni către 
lideri 

Facilitatorul trebuie să modereze discuțiile. 

materiale Nici unul 

notițe Solicitați persoanei care a transmis mesajul original să 
confirme mesajul original (mai bine să-l scrieți mai 
întâi) 

  

„ Numele trenului ” 

Numărul de 
participanți 

10 -30 

Durată 15 minute 

Loc Sala de întâlnire obișnuită  

Obiectiv / aplicare Puneți numele participanților la grup în sine într-o 

formă dinamică și integrală. 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru Toți jucătorii sunt în cerc. Un jucător este „ trenul, 

simulând sunetele și mișcările respective, mergând în 



    Project: 2017-2-BG01-KA205-036586                             
„Sport, Leisure and Emotional Intelligence – A Model for Differences in the 

Society” 
 

                                                      
„Together for a safer future“ foundation 
 

40 
 

participanți cerc până se oprește în fața unei persoane și dacă știe 

numele său, îl spune cu voce tare , făcând simultan 
gesturile unui semafor cu bariere de la traversarea 

cale ferată. Apoi întoarce spatele către participant și 
apucă mâinile ca un vagon nou. Începând împreună, se 
mută în cercuri către un alt participant. „ Echipajului “ , 

de asemenea , strigă numele persoanei care se alătură 
următor și continuă călătoria sa. Jocul se încheie când 
s-au alăturat tot grupul  

Instrucțiuni către 
lideri 

- 

materiale - 

notițe În cazul unui grup mai mare, se poate introduce un 

număr „ v ” limită, de fiecare dată când persoana din 
cap este detașată de celelalte.  

  

„ Inițiative de calitate ” 

Numărul de 
participanți 

15 -30 

Durată 15 minute 

Loc Sala de întâlnire obișnuită  

Obiectiv / aplicare Pentru a informa participanții numele și pentru a crea 
o atmosferă plăcută de la început. 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru Fiecare strigă numele și două calități pozitive care îl 
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participanți caracterizează al căror nume începe cu aceleași inițiale 
ca și numele. De exemplu: Vasil Bocu - „ Plăcut și 
amabil”. Toată lumea vorbește când vine, nu prea 
repede, așa că alții au timp să își memoreze numele. 

Instrucțiuni către 
lideri 

- 

materiale - 

notițe EVALUARE: De exemplu, puteți începe cu întrebarea: 
Cum v-ați simțit „ obligat ” să găsiți și să prezentați 
două calități ale voastre?  

  

„ Cutia cu surprize ” 

Numărul de 
participanți 

10 - 30 

Durată 15 minute 

Loc Sala de întâlnire obișnuită  

Obiectiv / aplicare Pentru a numi rapid și dinamic toți participanții 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Întregul grup este dispus într-un cerc. Cineva se ridică 
și spune: „ Eu sunt Mihai ”. Apoi arată patru oameni 
care stau în stânga lui, începând cu cel mai îndepărtat : 
„ Vasilica, Ionel, Maria, George". În ordinea în care au 

fost prezentați, cei numiți se ridică și se așează, creând 
brusc impresia unei cutii. de surprize. Apoi, persoana 
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din dreapta lui Mihai face același lucru.  

Instrucțiuni către 
lideri 

- 

materiale - 

notițe În conformitate cu vârsta și numărul de participanți, 
pot fi mai mulți sau mai puțini jucători de fiecare dată. 

  

„ Sunt îndrăgostită și nimeni nu-mi cunoaște secretul ” 

Numărul de 
participanți 

10 -30  

Durată 15 minute 

Loc Sala de întâlnire obișnuită  

Obiectiv / aplicare Aflați toate numele, pentru a „ anima ” și a relaxa 
grupul.  

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Jocul trebuie să aibă loc într-un ritm rapid. Toată 
lumea este în cerc, lăsând un loc liber. Cel care stă în 
stânga scaunului se vede repede spunând „ sunt 

îndrăgostit ” ; următorul, la rândul său, ocupă scaunul 
din stânga, spunând „ și iubesc ” ; următorul ocupă 
scaunul eliberat spunând „ fără a spune nimănui ” ; 

următoarea persoană, așezată pe scaun, numește 
persoana sau numele unei persoane din cercul care 

aleargă să stea pe scaunul liber. Cele două persoane 
care stau lângă persoana chemată vor încerca (să nu le 
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lase să stea). Jocul continuă, în ambele cazuri, cu 
persoana din stânga scaunului liber. 

Instrucțiuni către 
lideri 

- 

materiale Locuri cu unul mai mult decât numărul de participanți. 

notițe - 

  

„ Nume ” 

Numărul de 
participanți 

10 -30  

Durată 15 minute 

Loc Sala de întâlnire obișnuită  

Obiectiv / aplicare Deține numele tuturor jucătorilor. 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

- 

Instrucțiuni către 
lideri 

Animatorul afirmă că scopul jocului este prezentarea 
fiecărui participant prin asocierea fiecărui nume cu un 
gest. Își spune numele și face un gest care i-ar 

caracteriza personalitatea (de exemplu, cântă la 
chitară sau doarme, etc.) Persoana din stânga sau din 

dreapta facilitatorului continuă, repetând toate 
numele și gesturile anterioare. Jocul continuă până la 
prezentarea tuturor oamenilor. După aceea, poate 
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continua cu unele modificări. Facilitatorul face un gest 
care caracterizează o persoană. Grupul trebuie să-și 
amintească numele. Persoana numită face același 
lucru. Facilitatorul sau spune numele cuiva și grupul 
trebuie să repete gestul legat de persoana respectivă. 

materiale - 

notițe În loc de gesturi, evaluările pot fi utilizate de 
participanți. 

  

„ Mingea fierbinte ” 

Numărul de 
participanți 

10 -30  

Durată 15 minute 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Pentru a cunoaște numele participanților. Pentru a 
iniția cunoștințe reciproce în cadrul grupului. 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

- 

Instrucțiuni către 
lideri 

Jocul trebuie finalizat cât mai rapid. Mingea este 

foarte „ fierbinte ” . Toată lumea stă sau stă în cerc. 
Facilitatorul explică faptul că persoana care prinde 
mingea trebuie să spună: - numele său (așa cum i-ar 

plăcea să i se spună), - de unde provine, - unele 

preferințe - unele dorințe. Toate acestea trebuie 
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făcute cât mai curând posibil, pentru a nu se prăji. 
Imediat ce se face prezentarea, mingea este aruncată. 
Jocul continuă până când toți oamenii sunt prezenți. 

materiale o minge sau un alt obiect care să o arunce 

notițe - 

  

  

 

 

 

Abilități de comunicare - comunicare verbală și non-verbală, 

comunicare și interacțiune interculturală 

 

Una dintre cele mai bune și mai plăcute modalități de a construi încrederea și 
empatia unui grup este de a le implica într-o serie de jocuri și activități de grup 
bazate pe experiență. Aceste tipuri de activități sunt în mod natural distractive 
și antrenante, iar atunci când sunt prezentate ca parte a unui program de 
experiențe secvențiat cu atenție, pot construi și consolida relații pozitive. 

Cercetările arată clar că grupurile care investesc timpul și resursele pentru a-și 
construi în mod intenționat încrederea și empatia vor vedea o îmbunătățire 
semnificativă a performanței lor generale. Din fericire, majoritatea grupurilor 
raportează, de asemenea, creșteri ale satisfacției lor pe mai multe niveluri - o 

participare mai mare, un moral și o bunăstare îmbunătățite. 
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„ Om de zăpadă “ 

Numărul de 
participanți 

12 - 24 de participanți 

Durată 30 - 45 minute 

Loc Sala de lucru obișnuită 

Obiectiv / aplicare Abilități de comunicare 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Acum ne vom împărți în perechi. 

(Divizare de grup) 

Fiecare pereche se va așeza cu spatele. Unul va putea 
vorbi, iar celălalt nu are dreptul să scoată sunete, să 
pună întrebări sau să se uite la partenerul său. Această 
condiție este foarte importantă! 

Alege-ti rolurile. De acum nu mai aveți dreptul să vă 
comentați unul pe celălalt! 

Toată lumea va primi hârtie și un marker. 

Sarcina ta este ca fiecare dintre voi să picteze o 
jumătate de om de zăpadă. 

Cum se va întâmpla? 

Participantul care vorbește va picta și va explica 
partenerului său care trebuie să facă ceea ce i-a spus 

vorbitorul. Durează până când desenul este complet, 
care trebuie să aibă cel puțin 10 elemente (om de 
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zăpadă cu 3 bile, pălărie, ochi, nas, gură, nasturi, 
mâini, picioare). Nu vă puteți vorbi tot timpul! 

După ce s-au terminat desenele, le vom alătura 
acestora pentru a vedea cum arată omul dvs. de 
zăpadă general. 

Vorbitori - Fii atent la explicații! Partenerul tău va 
atrage ceea ce îi spui! 

Noi incepem! 

Instrucțiuni către 
lideri 

Alegeți o modalitate interesantă de a împărți grupul în 
perechi. Distribuie materialele. 

Sarcina ta este să urmezi instrucțiunile și participanții 
să nu vorbească între ei! 

După ce ați terminat, puteți asocia jumătățile fiecărei 
perechi și să comentați rezultatul oferind mai întâi 
posibilitatea participanților de a împărtăși modul în 
care au funcționat și cum se simt acum. 

După prezentarea tuturor desenelor - aranjați o galerie 
pe perete. 

Accesați teoria comunicării verbale. 

materiale A4 hârtie, markere, recomandate - tablă de clipuri 
pentru fiecare participant 

notițe Întotdeauna un număr egal de participanți. Este posibil 
ca o gazdă să ia un loc dublu pentru a nu trece un 
participant pasiv. 
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„ Cupă - pălărie ” 

Numărul de 
participanți 

15 - 25 de participanți 

Durată 1 0 - 1 5 minute 

Loc Sala de lucru obișnuită 

Obiectiv / aplicare Abilități de comunicare 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Instrucțiunea 1 - Desenați o pălărie pe o foaie! Este! 
Nu aveți întrebări, faceți-o! 

Acum să vă vedem pălăriile ... ce vă face să arătați? 

Instrucțiunea 2 - Luați cealaltă foaie pe orizontală și la 
mijloc desenați o ceașcă de cafea cu o formă conică de 
aproximativ 15 cm lățime și înaltă, care are o farfurie 
cu un diametru egal cu cea mai largă parte a conului. 
În partea dreaptă a mijlocului paharului desenați un 
mâner ca o emisferă. Desenați mirosul și ieșiți din 
pahar cu 3 linii ondulate. 

Observă diferențele dintre cele două desene? 

Instrucțiuni către 
lideri 

Activitatea se desfășoară în 2 etape. 

Înmânează materialele și stabilește instrucțiunile 1. 

După performanță, rugați participanții să își arate 
desenele - discutați rezultatul (pălăriile sunt diferite, 
care sunt motivele pentru ce pot face - lucrați într-un 

ritm rapid, fără analize minuțioase). 
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Setați instrucțiunea 2 și, dacă este necesar, repetați 
instrucțiunile și discutați rezultatul (ochelarii sunt 
aproape aceiași, diferiții, concluziile). 

Rezumați rezultatele activității și treceți la teoria 
comunicării verbale. 

materiale A4 hârtie - 2 coli pentru fiecare participant, markere în 

funcție de numărul de participanți, bandă 

notițe Exercițiul este rapid și nu este nevoie de discuții de 
către fiecare participant. Accentul se concentrează pe 
exprimarea și vorbirea corespunzătoare. 

Poate fi folosit și în inteligența emoțională pentru a 

înțelege importanța vorbirii și a gândirii. 

  

„ Întâlnirea “ 

Numărul de 
participanți 

15 - 25 de participanți 

Durată 3 0 - 4 5 minute 

Loc Sala de lucru obișnuită 

Obiectiv / aplicare Abilități de comunicare 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Pentru această sarcină am nevoie de 2 grupuri de 3 
voluntari. (Formarea grupurilor) 

Grupurile au 1 minut de pregătit - acestea sunt 

sarcinile tale. Vă rugăm să părăsiți camera și să lucrați 
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individual. Voi invita primul grup după 1 minut, apoi 
cel de-al doilea. Vei intra succesiv. 

Sarcina celorlalți participanți este de a observa cu 
atenție comportamentul , discursul, gesturile actorilor, 

astfel încât să putem comenta după fiecare situație 
care va fi prezentată. Puțină răbdare și începem. 

(Așteptați un minut și trupa intră în grupul 1 și își joacă 
faza, Grupul 2 intră și își prezintă scena) 

Există o discuție. 

Instrucțiuni către 
lideri 

Fiecare grup are un ascultător și doi naratori. 

Odată ce grupurile au fost alocate, dați participanților 
sarcinile și scoateți-le din sală. Lasă-i să lucreze singuri. 

După timp - urmați instrucțiunile pentru participanți. 

În discuție, voluntarii primesc primul cuvânt pentru a 
spune cum se simt și cum au îndeplinit sarcina. Apoi se 
trece la o discuție generală cu publicul cu privire la 
parametrii stabiliți. 

Rezumați rezultatele și treceți la teoria comunicării 
verbale și non-verbale. 

materiale Sarcini tipărite pentru participanți (distribuite la 
întâmplare): 

Ascultători (aceeași misiune pentru cei doi) - 2 piese 

Întâlnește-te cu prietenii pe care nu i-ai văzut de 1 an. 
Te bucuri să le vezi! Te străduiești să le urmărești 
poveștile și să le acorde atenție amândurora. Puteți 
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vorbi cu fiecare dintre ei fără să-l ignorați pe celălalt! 
Încercați să aflați cât mai multe despre subiectul pe 
care îl vor împărtăși cu dvs.! 

Grupa 1, N arrator 1 

Întâlnește-te cu prietenii pe care nu i-ai văzut de 1 an. 
Te bucuri să le vezi! În acest timp, sunteți căsătorit și 
sunteți foarte fericiți, aveți o casă nouă, o mașină și ați 
fost în vacanță în Hawaii. Spune-le prietenilor tăi 
momente fericite în detaliu! Încercați să-i faceți să 
experimenteze fericirea voastră! Fii emoțional și 
insistent în atenția lor! 

  

Grupul 1, Naratorul 2 

Întâlnește-te cu prietenii pe care nu i-ai văzut de 1 an. 
Te bucuri să le vezi! În acest timp, ați avut multe 
dificultăți - v-ați pierdut câinele și îl căutați în 
continuare. Spune-ți cum te-ai simțit în momentul 
pierderii, ce ai făcut pentru a găsi, câți alți câini 
pierduți ai văzut, dar niciunul dintre ei nu era al tău, 
plânge și caută simpatie și compasiune din partea 
prietenilor tăi. Încearcă să-i convingi cât de mult suferi 

și cum acesta este cel mai rău lucru care s-a întâmplat 

în viața ta! 

Fii emoțional și insistent în atenția lor! 

notițe Liderii decid când să încheie stadioanele și nu ar trebui 
să permită comentarii între cele două etape. 
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În funcție de subiectul învățării, poveștile se pot 
schimba după cum este necesar. 

  

  

„ Ce sunt eu ? „ 

Numărul de 
participanți 

15 - 25 de participanți 

Durată 2 0 - 30 minute 

Loc Sala de lucru obișnuită 

Obiectiv / aplicare Abilități de comunicare 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Fiecare dintre voi va trage o foaie de emoție sau 
emoție, pe care trebuie să o spuneți fără cuvinte, iar 
ceilalți participanți să știe despre ce este vorba. 

( Fișele sunt înmânate și încep să joace și să știe 
succesiv) 

Instrucțiuni către 
lideri 

Fișele sunt distribuite și, după o scurtă pauză pentru 
pregătire, cineva începe cu prezentarea până când 
restul participanților o știu - faldurile se întorc pentru 

a vedea toată lumea. Dacă nu există niciun rezultat 
pentru o perioadă mai lungă de timp, ghidurile 
întrerup procesul și trec la următorul participant. 

Faceți o scurtă discuție, rezumați rezultatele și treceți 
la teoria comunicării non-verbale. 
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materiale Foi pregătite în prealabil, tăiate și pliate cu sentimente 
și emoții - fericit, fericit, flămând, trist, furios, confuz, 
vesel, indiferent, durere de cap, conceput, euforic, ... 

notițe Este foarte important să sprijiniți participanții, în 
special pentru cei care nu au fost recunoscuți. 

  

„ 1 minut de  glorie ” 

Numărul de 
participanți 

12 - 18 participanți 

Durată 3 0 - 40 minute 

Loc Sala de lucru obișnuită 

Obiectiv / aplicare Abilități de comunicare 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Fiecare participant va avea 1 minut pentru a vorbi cu 

alții pe un subiect care îi place - poate spune ceva din 

viața sa (o poveste plăcută), despre familia sa, natura, 
animalul de companie ... 

Alege-ți tema și începe! 

Încercați să vă aranjați gândurile pentru ca timpul să 
vă ajungă! 

Este important să folosiți un minut complet! 

Instrucțiuni către 
lideri 

După ce sarcina este îndeplinită de toți participanții, 
discuția și reflecția sunt făcute - dificile / ușoare, 
emoții, discuții despre experiența personală, schimb 
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de situații, ... 

materiale Cronometru sau ceas de nisip pentru detectarea 

timpului. Puteți utiliza un clopot de timp. 

notițe Un minut trebuie respectat cu strictețe, chiar dacă 
participantul care a vorbit s-a oprit - este susținut să 
continue până la sfârșitul timpului rămas. 

  

„ Mersul orbului ” 

Numărul de 
participanți 

4 - nelimitat (număr de participanți) 

Durată Aproximativ. 10 - 20 minute 

Poartă Pentru a construi încredere orbind un partener și apoi 
ghidați-le pe un traseu stabilit  

Siguranță / 
spațiu 

De preferat spații deschise mari, interioare sau 

exterioare. Asigurați-vă că zona este liberă de pericole, 

cum ar fi cabluri, etc. Aveți un contur a unei limite / 

perimetru configurate. 

Instrucțiuni Formaţi un grup și lăsați un participant din fiecare grup să 
țină mâinile unul cu celălalt pentru a forma o pereche. 
Fiecare pereche ar trebui să aibă un participant care are 
ochiul orb și unul care nu. În funcție de nivelul și 
intensitatea activității, puteți lăsa traseul să fie regulat 
sau să adauge obstacole. Participantul care nu este legat 

la ochi trebuie să-și ghideze partenerul cu atenție pe 
traseu și să ajungă într-o zonă sigură. Odată ce toți 
participanții sunt în zona sigură, comutați orbul și puneți-l 
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pe participantul care nu l-a purtat mai devreme și 
repetați exercițiul. 

materiale  Fulare, eşarfe. Diverse obiecte , cum ar fi cupe, scaune, 

mese , etc . 

notițe  Configurarea o limită pentru joc și un „ seif zonă “ zonă. 
Decideți diverse obstacole care trebuie plasate strategic 
de-a lungul traseului.    

  

„ Hula Hoop / Stick “ 

Numărul de 
participanți 

2 - 8 

Durată 10 minute aprox. 

Poartă Dezvoltarea încrederii și crearea încrederii între semeni. 

Siguranță / 
spațiu 

În interior. Nu există alte cerințe speciale de siguranță 
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Instrucțiuni Pentru a coborî un obiect, cum ar fi un hula hoop sau 

lipirea la pământ în mod colectiv, fără a rupe contactul cu 
obiectul 

Rugați grupul să își țină mâinile paralele cu pământul. De 
asemenea, trebuie să-și lipească degetele index. Așezați 
ușor un obiect pe degetele lor colective index, cum ar fi 

un cercul de hula sau un băț. Acum cereți-le să coboare 
obiectul la sol, dar asigurați-vă că degetele lor nu pierd 
contactul cu obiectul. Ideea este că trebuie să formuleze 
o strategie prin care să poată lucra în mod colectiv și să 
plaseze obiectul pe pământ, asigurând în același timp că 
degetele sunt în contact. 

materiale  Hula hoop sau stick 

notițe  - 

  

„ Desenați un geaman ” 

Numărul de 
participanți 

2 - 10 

Durată 30 minute 

Poartă Pentru a reproduce un desen folosind comenzi vocale 

creând încredere între perechi 

Siguranță / 
spațiu 

În interior. Nu există cerințe speciale de siguranță 
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Instrucțiuni Înmânează un stilou și hârtie unui membru al fiecărei 
echipe și roagă-i să deseneze ceva fără să-i arate 

partenerului. După ce au terminat, trebuie să-l ascundă și 
să-i ofere partenerului lor instrucțiuni pentru a face 
același desen, fără a spune vreun indiciu. De exemplu, 

dacă au desenat o față, pot spune lucruri precum „ 
desenați un cerc mare, apoi desenează încă două cercuri ” 

și așa mai departe. Odată terminat, partenerii trebuie să 
compare desenele. Cele mai apropiate desene de 

împerechere câștigă .  

materiale  Stilouri și hârtii. 

notițe  Pentru a realiza o imagine bazată doar pe comenzile 
vocale ale partenerului. 

  

„ Slice 'n Dice “ 

Numărul de 
participanți 

20  

Durată 15 minute 

Poartă Pentru a construi încredere folosind un grup mai mare  

Siguranță În exterior - Nu există cerințe speciale de siguranță 
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Instrucțiuni Participanții trebuie instruiți să formeze două linii egale 
orientate unul față de celălalt (creând un coridor) și să își 
pună brațele drept în fața lor. Brațele lor ar trebui să se 
intersecteze, suprapunându-se cu aproximativ o mână cu 
brațele oamenilor opuse. Persoana de la capătul 
coridorului va merge pe coridorul brațelor. Pentru a lăsa 
persoana să treacă, ceilalți participanți vor trebui să ridice 
și să coboare brațele. Persoana respectivă se va alătura 
din nou pe coridor și apoi urmează persoana următoare. 

Acest proces va continua până când toată lumea va avea 
rândul. Acum, când grupul este mai încrezător, 
participanții ar trebui să fie instruiți să meargă repede, să 
alerge sau să stropească pe coridor, având încredere că 
ceilalți participanți îi vor lăsa să treacă fără a-i face pauză. 
Pentru ultima tura, participanții care fac coridorul ar 
trebui să fie instruiți să își taie brațele în sus și în jos, în 
timp ce oamenii trec. Acest exercițiu permite 
participanților să își creeze încredere în coechipierii lor, 

distrându-se, de asemenea. 

materiale  Nici unul 

notițe  - 

  

„ Contact cu ochii “ 

Numărul de 
participanți 

Chiar și numărul de participanți 

Durată 5 minute 
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Poartă Realizarea contactului vizual este uneori dificilă pentru 
oameni, deoarece necesită o anumită încredere și 
respect. Unii oameni o evită, în timp ce alții pur și simplu 
nu sunt prea buni la ea; ele fac priviri deseori sau apar 

incomode sau incomode, uneori se amintesc de alte 

obiecte. Acest exercițiu, deși simplu, poate ajuta 
participanții să devină mai confortabili și să aibă 
încredere unul în celălalt prin practicarea contactului cu 
ochii. 

Siguranță În interior - nu există cerințe speciale de siguranță 

Instrucțiuni Pentru această activitate, invitați oamenii să se grupeze 
în perechi și să stea în față unul cu celălalt. Ideea este de 
a le face să privească în ochii partenerului lor cel puțin 60 
de secunde. Niciun participant nu trebuie să poarte 
ochelari sau ochelari de soare de niciun fel. La început pot 

apărea câteva chicote, deoarece se poate simți oarecum 
incomod în timpul primei încercări, dar, pe măsură ce 
participanții obțin blocajul, ar trebui să le devină mai ușor 
contactul vizual pentru o perioadă lungă de timp. 

materiale  Acest exercițiu de încredere nu necesită echipament 
special 

notițe  - 

  

„ Nodul uman “ 

Numărul de 
participanți 

8 - 20  
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Durată 15 - 30 minute 

Poartă Pentru a debloca nodul uman într-o anumită perioadă de 
timp. 

Acest joc pentru construirea echipei și încredere se 
bazează foarte mult pe o bună comunicare și munca în 

echipă. 

Siguranță Nu există cerințe speciale de siguranță 

Instrucțiuni Puneți-i pe toți să stea într-un cerc orientat unul față de 
celălalt, umăr până la umăr. Instruiți-i pe toți să-și pună 
mâna dreaptă afară și să prindă mâna la întâmplare a 
cuiva din fața lor. Apoi, spuneți-le să-și pună mâna stângă 
și să apuce o altă mână aleatorie de la o altă persoană de-

a lungul cercului. Într-un termen stabilit, grupul trebuie 

să deblocheze nodul brațelor fără a-și elibera mâinile. 
Dacă grupul este prea mare, faceți mai multe cercuri mai 
mici și faceți ca grupurile separate să concureze. 

materiale  Nici unul 

notițe  - 

  

 

 

„ Pe cine  lăsăm în urmă? „ 

Numărul de 
participanți 

Destul de participanți pentru a forma grupurile  
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Durată Aproximativ 20 de minute  

Loc Sala de întâlnire obișnuită  

Obiectiv / aplicare Luarea deciziilor, comunicarea în echipă  

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Cele 12 persoane enumerate mai jos au fost selectate 

ca pasageri pe o navă spațială pentru un zbor către o 
altă planetă, deoarece mâine planeta Pământ este 
sortită distrugerii. Din cauza schimbărilor în limitele de 
spațiu, acum s-a stabilit că pot merge doar opt 
persoane. Orice opt se califică. 

Sarcina ta este să selectezi cei opt (8) pasageri care vor 

face călătoria. Pe cont propriu, luați aproximativ 5 
minute și ordonați clasamentul pasagerilor de la unu la 
douăsprezece pe baza celor care simțiți că merită cel 
mai mult să efectuați călătoria cu unul fiind cel mai 
meritat și doisprezece fiind cel mai puțin meritat. 

În continuare, întregul grup se va reuni și va decide ca 
grup cei opt (8) pasageri care vor face călătoria.  

VĂ RUGĂM NOTĂ: Când vă luați decizia ca grup, 
TOTUL trebuie să fie de acord cu ultimii opt pasageri și 
să ajungă la un consens. Tu nu au voie să voteze sau să 
ia o „ majoritate reguli “ decizie.  

Instrucțiuni către 
lideri 

Facilitatorul trebuie să modereze discuțiile 

materiale Lista cu lista originală de pasageri:  
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____un contabil cu o problemă de abuz de substanțe  

____un student militant afro-american în medicină  

____o femeie în vârstă de 33 de ani, manager 
american nativ, care nu vorbește engleză 

____ soția contabilă a contabilului  

____ un romancier celebru cu un handicap fizic  

____o 21 de ani, femeie, studentă internațională 
musulmană  

____un cleric hispanic care este împotriva 

homosexualității  

____o vedetă în mișcare de sex feminin care a fost 
recent victima unui atac sexual 

____un polițist armat rasist care a fost acuzat că a 
folosit forță excesivă 

____un homosexual homosexual, sportiv profesionist  

____un băiat asiatic, orfan de 12 ani 

____ Administrator universitar evreu de 60 de ani 

notițe - 

  

 

„ O viziune a valorizării unei comunități diverse ” 

Numărul de 8 - 20  
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participanți 

Durată 25 de minute 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Această activitate ajută personalul să își folosească 
creativitatea și conștientizarea pentru a-și imagina o 
comunitate care valorizează cu adevărat diversitatea și 
pentru a crea pași de acțiune în atingerea acestei 
viziuni. 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

1. Brainstorm ca grup cum ar fi această comunitate 
dacă ar avea un mediu care să valorizeze cu adevărat 
diversitatea. 

2. Creează o imagine grafică a viziunii lor și desenează-

o pe flipchart, folosind markere multicolore. (S-ar 

putea să dorească să-și ascundă imaginea de celelalte 
grupuri pentru o „ dezvăluire” mare)  

3. Creează doi-trei pași de acțiune pe care ei, ca individ 

sau grup de personal, îi pot pune în aplicare, care vor 

contribui la atingerea acestei viziuni. 

Instrucțiuni către 
lideri 

Împărțiți personalul în grupuri de patru până la șase 
persoane. Rugați-i să facă lucrurile descrise mai sus în 
secțiunea „ Instrucțiuni pentru participanți”. 

Cereți fiecărui grup să-și prezinte viziunea și imaginea 
grafică întregului grup. Apoi, cereți-le să enumere pașii 
de acțiune. Celelalte grupuri pot să pună întrebări sau 
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să facă comentarii. 

Rezumăm afirmând că toți vrem să muncim și să trăim 
într-un mediu în care suntem liberi să fim cine suntem 
și să fim apreciați pentru contribuția noastră unică. 
Doar lucrând împreună, îngrijindu-ne de acest subiect 

și dorind să creăm comunități deschise care să 
îmbrățișeze diversitatea, putem face asta. 

În cele din urmă, cereți fiecărui participant să plece pe 
cont propriu și să completeze fișa de lucru „ Breaking 

Down Barriers” (vezi mai jos). Facilitatorul trebuie să 
le ceară să se concentreze asupra acțiunilor individuale 
și ale grupului de personal pe care le pot întreprinde 

pentru a descompune barierele pentru crearea de 

comunități diverse pe etajele lor. Acest fișă de lucru ar 
trebui să fie un subiect de discuție continuu pentru 
membrii personalului atât la reuniunile de personal, 

cât și la întâlnirile individuale cu supraveghetorii în 
următoarele zile / săptămâni. 

materiale - Flipcharts în gol (un grafic sau o pagină pentru fiecare 
grup) 

- Markeri multicolori 

- Ruperea barierelor (fișă de lucru) 

notițe - 

  

 

 



    Project: 2017-2-BG01-KA205-036586                             
„Sport, Leisure and Emotional Intelligence – A Model for Differences in the 

Society” 
 

                                                      
„Together for a safer future“ foundation 
 

65 
 

Spargerea barierelor 

Fisa de lucru 

ACȚIUNI individuale pot lua pentru a sparge  barierele şi de a crea o 

comunitate diversă sunt: 

Câteva idei de acțiune-tip ar putea fi ... 

• Vorbește cu cineva cu care nu ai vorbit niciodată. 

• Luptă împotriva stereotipurilor prin cunoașterea diferitelor tipuri de oameni. 

• Ajungeți la oamenii care sunt singuri. 

• Voluntariat cu o organizație comunitară. 

• Mentor copii mai mici; dați-le o mână sau sfaturi atunci când au nevoie. 

• Alăturați-vă unui nou club sau organizație. Cunoașteți diferite tipuri de 

oameni. 

• Vorbiți când auziți pe cineva făcând o observație nedreptățită sau nedreaptă. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 Acțiunile pe care le putem lua pentru a descompune barierele şi creării unei 
comunități diverse sunt: 

Câteva idei de acțiune-tip ar putea fi ... 

• Începeți cu un club / sală care reunește oameni din diferite grupuri. 
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• Lucrează cu instituţiile din zonă pentru a sponsoriza o activitate comunitară 
în fiecare săptămână, cu sport, ajutor pentru acasă sau alte activități.  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  

  

  

„ Povestea trenului “ 

Numărul de 
participanți 

Oricâţi 

Durată 20 de minute  

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare A sublinia că ceea ce ni se cere să facem nu este 
întotdeauna ceea ce se așteaptă 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Vezi secțiunea de mai jos (instrucțiuni către lideri) 

Instrucțiuni către 
lideri 

1. Spuneți participanților că aveți de gând să 

le citiți o scurtă poveste despre un tren și că 
trebuie să acorde o atenție deosebită, deoarece 
veți pune o întrebare cu privire la situația 
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descrisă. Sfătuiți-le participanților că ar putea 
dori să ia note în timp ce citiți povestea. 

2. Citiți următoarea poveste pentru 

participanți: Un tren pleacă din stație cu 3 
pasageri și se oprește la Londra și încă 5 urcă. 
Urmează să se oprească și Albany și 2 pasageri 
coboară. Următoarea oprire este Pleasantville și 
23 de noi pasageri se îmbarcă. Trenul își face 
următoarea oprire în Dallas, unde 21 coboară și 
nimeni nu merge mai departe. Trenul se apleacă 
până ajunge la Hollywood, unde încă 3 pasageri 
se urcă. Următoarele opriri sunt Buffalo unde 6 
urcă și 4 coboară, Moosehead unde nimeni nu 
coboară sau coboară și Clarksburg unde 24 de 

pasageri urcă la bord. Trenul ajunge la finalul 
traseului în Los Angeles, unde toată lumea 
coboară. 

3. După ce ai terminat de citit povestea, 
pune această întrebare: Câte opriri a făcut 
trenul?  

4. Este probabil ca participanții să fie mai 
concentrați pe câți pasageri au rămas în tren 
atunci când a ajuns la destinația finală. Întrebați 
participanții câți au fost mai concentrați pe acest 
aspect decât numărul de opriri. 

5. Întrebați dacă cineva poate răspunde la 
întrebarea cu cât de multe opriri au făcut trenul. 

De asemenea, întrebați dacă cineva poate 
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răspunde câți pasageri erau în tren atunci când a 
ajuns în Los Angeles. 

6. Răspunsul la întrebarea cu privire la câte 
opriri a trenului este 9, inclusiv destinația finală.  

7. 37 de pasageri erau în tren când a ajuns în 

Los Angeles. Poate doriți să recunoașteți că acest 
tren a parcurs un drum lung în jurul destinației 
către Los Angeles. 

materiale - 

notițe Discutați de ce este posibil ca participanții să se fi 
concentrat pe criterii greșite în timp ce ascultați 

această poveste. Răspunsurile probabile ar putea fi că 
au presupus doar că întrebarea ar fi câți pasageri au 
rămas la sfârșitul călătoriei cu trenul. Subliniază că de 
multe ori presupunerile noastre ne determină să ne 
concentrăm asupra lucrurilor greșite atunci când 

comunicăm cu ceilalți și că trebuie să ținem mintea 
deschisă despre ceea ce poate fi cel mai important și 
cel mai important comunicare. 

  

„ Dimensiunile Hofstede “ 

Numărul de 
participanți 

Cel puțin 4  

Durată 1 oră  

Loc Sala de întâlnire obișnuită 
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Obiectiv / aplicare Pentru a permite cursanților să practice să folosească 
modelul cu cinci dimensiuni al lui Hofstede pentru a 

explica o serie de neînțelegeri interculturale și 
diferențe culturale.  

Siguranță Fără cerințe speciale. 

Instrucțiuni pentru 

participanți 
Citiți modelul de cinci dimensiuni al lui Hofstede și 
patru studii de caz scurte. Subliniați orice propoziții 
care sugerează diferențe culturale au fost la locul de 
muncă și răspundeți la următoarele întrebări: 

• Cum ați explica aceste diferențe în ceea ce privește 
dimensiunile culturale ale lui Hofstede?  

• Ce sfaturi sau sfaturi le-ați da fiecăruia dintre 
oamenii de mai jos pentru a depăși barierele 
culturale?  

Instrucțiuni către 
lideri 

1. Oferiți cursantului o copie a fișei cu cinci dimensiuni 
a Hofstede.  

2. Discutați cel mai bun răspuns la fiecare scurt studiu 
de caz. Răspunsurile sugerate sunt: 

Sarah. Ajunsă la Bogota cu o zi înainte, este puțin 
probabil ca Sarah să fi avut timp să-și construiască 
genul de încredere personală care ar fi putut fi 
importantă pentru contactele columbiene. 

Richard. Persoanele din culturi la distanță mică de 
putere, cum ar fi Australia, sunt adesea surprinși de 
necesitatea unor omologi din culturi la distanță relativ 
mare de putere pentru a menține formalitatea în 
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situații de muncă. 

Karl. Se poate ca Karl să fi dezvoltat relații sociale 
bune cu colegii săi. Totuși, acest lucru nu i-a permis să 
facă lucruri care i-ar putea determina pe alții să-și 
piardă fața în culturile colectiviste. Propunerea lui 

poate a adus probleme pe care alții și-au dorit-o 

ascunse, așa că amenințându-le să stea în fața restului 
grupului. 

Rebecca. Evitarea scăzută a incertitudinii poate fi 
uneori întâlnită ca o lipsă de pregătire sau de structură 
celor care provin din culturi de evitare a incertitudinii 

ridicate. 

materiale „ Modelul celor Cinci-Dimension Hofstede Modelul “   

notițe Modelul „ cinci dimensiuni ” al lui Geert Hofstede a 

fost extrem de influent în mediul de formare 

intercultural. Modelul oferă o structură pentru a 
înțelege și descrie diferențele cheie de valori între 
culturi diferite și permite persoanelor din medii 
diferite să înțeleagă împărtășit de ce și cum diferă.  

  

„ Cinci-Dimension Hofstede Modelul “  

Probabil cel mai influent dintre „ dimensioniștii ” , Hofstede folosește 
următoarele cinci dimensiuni pentru a analiza caracteristicile culturale. 

  

Distanta de putere  
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Distanța de putere reflectă gradul în care o societate acceptă ideea că puterea 
trebuie distribuită inegal prin distincții ierarhice. Cu cât acest lucru este 
acceptat cu atât mai mult, cu atât este mai mare clasamentul țării la distanță 
de putere. Cultura de mare distanță a puterii poate fi caracterizată printr-o 

structură ierarhică puternică în cadrul organizațiilor lor. În astfel de societăți, 
managerii sunt respectați în și din organizație și sunt rareori contrariați public. 

În schimb, societățile cu putere mică de distanță tind să valorizeze noțiunile de 
abilitare pentru angajați și luarea de decizii consensuale. În Europa, nivelurile 
actuale ale distanței de putere se potrivesc destul de bine cu limitele fostului 
Imperiu Roman. Fostele sfere de influență romane tind să rezolve tensiunea 

esențială dintre distanța de putere mică și mare în favoarea acesteia din urmă. 
Contrariul este valabil în zonele care nu au fost influențate de valorile romane. 

Individualism versus colectivism  

Individualismul reflectă gradul în care credințele și acțiunile individuale ar 
trebui să fie independente de gândirea și acțiunea colectivă. Individualismul 
contrastează cu colectivismul, care este convingerea că oamenii ar trebui să-și 
integreze gândurile și acțiunile cu cele ale unui grup (de exemplu, o familie 

extinsă sau un angajator). În societățile individualiste, oamenii sunt mai 
susceptibili să își urmeze propriile obiective. 

În societățile colective, oamenii au mai multe șanse să-și integreze propriile 
obiective cu cele ale altor membri ai grupului și tind să evite a pune oamenii în 
situații în care s-ar putea pierde. Coeziunea grupului joacă un rol mai 
important decât urmărirea propriei realizări individuale. 

• Evitarea incertitudinii  

Evitarea incertitudinii reflectă gradul în care o societate se simte amenințată 
de situații ambigue și încearcă să le evite formulând reguli și refuzând să 
tolereze devianța. În esență, se referă la o tensiune esențială cu privire la 
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natura „ adevărului ” . Cu cât o societate acceptă că adevărul este „ absolut ” , 

cu atât ea se bazează mai mult pe evitarea incertitudinii. Societățile care se 
situează la nivel ridicat în ceea ce privește evitarea incertitudinii au medii de 
lucru foarte structurate. Angajații și managerii acordă atenție obiectivelor 
precise și regulilor clare, sarcinilor detaliate și programelor stabilite cu mult 
timp în avans. 

Masculinitate versus feminitate  

Această dimensiune se referă la tensiunea esențială dintre atitudinile față de 
gen. Masculinitatea descrie gradul în care se pune accentul pe asertivitate, 

realizarea sarcinilor și achiziția de bunuri materiale. Acest lucru este contrastat 
cu feminitatea în care sunt apreciate aspecte legate de calitatea vieții, precum 
îngrijirea altora, solidaritatea de grup și ajutorarea celor mai puțin norocoși. 

CDI de orientare pe termen lung versus termen scurt (Index de dinamism 

confucian)  

Conflictul esențial în această dimensiune se referă la atitudinile față de ceea ce 
este și ceea ce nu este considerat „ virtuos ” . Culturile pe termen lung se 

concentrează asupra viitorului îndepărtat și subliniază importanța 
economisirii, persistenței și realizării unor obiective care pot fi realizate numai 
după câteva generații. Culturile pe termen scurt accentuează trecutul și 
prezentul și există respect pentru îndeplinirea obligațiilor sociale și o 
înțelegere constantă a moralității. 

  

Hofstede a afirmat că poporul chinez are o valoare a indicelui de dinamism 
confucian relativ ridicat, în timp ce americanii au o valoare relativ mică a 
indicelui de dinamism confucian. El a sugerat că această distincție se reflectă în 
afaceri. În China, managementul de vârf accentuează perseverența și respectul 
pentru tradiție și menține, de asemenea, o orientare pe termen lung (adică 
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compania este considerată o familie). În schimb, în SUA, se spune că 
managementul de top se concentrează pe nevoile curente, creativitatea și 
adoptând o orientare pe termen scurt. 

 STUDII DE CAZ  

Sarah  

Sarah Marshall este șefa grupului de dezvoltare a afacerilor la o firmă de 
avocatură din SUA. Recent i s-a atribuit sarcina de a câștiga un contract pentru 
un nou proiect cu guvernul columbian. Ea concura cu echipe din Spania și 
Franța. 

Sarah avea o mulțime de informații despre proiectul propus și pachetele 
oferite de concurenții ei. Pe baza acestor informații și a resurselor extinse ale 
organizației sale, s-a simțit încrezător că compania va câștiga contractul. 

Sarah a elaborat o propunere care a fost eficientă din punct de vedere al 
costurilor și a conceput o prezentare bazată pe numere convingătoare și un 
argument persuasiv. Ajunsă la Bogota cu o zi înainte, Sarah a făcut personal 
pitch-ul de vânzări în care a detaliat toate faptele relevante, a evidențiat 
diferitele căi de urmat și a făcut o recomandare clară a celei mai bune soluții. 
În cele din urmă, ea a pierdut proiectul în fața echipei spaniole, chiar dacă 
omologii ei columbieni au recunoscut calitatea propunerilor sale. 

Richard  

Richard, un australian, face parte dintr-o echipă de avocați cu sediul la Paris. 
Claude, 48 de ani, este directorul echipei. Claude lucrează de la 9 dimineața 
până la 6 seara, cu o oră și jumătate pentru prânz. 

Richard este foarte mulțumit de calitatea lucrului lui Claude, de munca și de 
angajamentul ei față de echipă. Din păcate, din cauza angajamentelor sale 
extinse de călătorie în străinătate, nu a avut niciodată ocazia să ia masa cu ea 
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sau să petreacă timp cu ea și cu echipa din afara mediului de muncă. După un 
timp, Richard cere să i se adreseze prenumele și cel informal 712. Câteva luni 
mai târziu, totuși, Claude îl tot sună „Monsieur Lafleur” și i se adresează cu 
Voulez-vous bien ... ”deși Richard o sună„ Claude 'și se adresează ei cu Veux-tu 

Richard este nedumerit și decide să vorbească cu Claude despre această 
problemă pentru a clarifica situația .. Spre uimirea lui, Claude îi răspunde că 
preferă să-l cheme după numele de familie și să se refere la el cu doamna 
formală.  

Karl  

Karl, un avocat olandez, a considerat că prima sa călătorie de afaceri în Japonia 
a mers destul de bine. El a fost hotărât să-și cunoască mai bine colegii și a fost 
deosebit de mulțumit că a fost invitat la băuturi după lucrul cu majoritatea 
echipei, inclusiv cu managerii superiori. 

La bar, toată lumea era de așteptat să se distreze; chiar personalul senior a 
ajuns să cânte cântece karaoke sau să spună glume. Totul părea destul de 
informal și cooperant, cu versiunea karaoke a lui Karl din „Imaginea” câștigând 

aplauze răpitoare din partea grupului. Unul dintre managerii superiori i-a cerut 

chiar lui Karl o repetare repetată mai târziu seara. 

Ținând cont de această informație, Karl a folosit o întâlnire a echipei în 
dimineața următoare pentru a prezenta o propunere de soluționare a unei 
probleme logistice minore pe care a observat-o. El a fost surprins că a fost 
întâmpinat cu un zid de liniște stânjenit și a fost exclus vizibil exclus din 
schimburile informale în timp ce oamenii părăseau întâlnirea. 

Rebecca  

Rebecca, un executiv britanic recent recrutat într-un cabinet de avocatură 
internațional, a fost solicitată să prezidă o întâlnire cu colegii ei francezi și 
britanici.  
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Din punctul de vedere al Rebecca, întâlnirea a decurs bine. A făcut tot posibilul 
să se asigure că toată lumea a fost ascultată și că problemele relevante au fost 
discutate și rezumate într-un mod diplomatic. Ea a schimbat chiar agenda și a 
extins întâlnirea pentru a găzdui noi probleme pe care unii delegați britanici le-

au adus în discuție. 

La finalul întâlnirii, Rebecca a fost șocată auzind un coleg francez șoptind altuia 
„ ... tipic britanic, doar tipic. Nicio pregătire adecvată ... ” . A fost și mai 
surprinsă când a auzit răspunsul: „ Da, și ei nu spun niciodată ce înseamnă, nu-i 

așa? “ 

„ Doar asculta ” 

Numărul de 
participanți 

În mod ideal, un număr egal de membri ai echipei  

Durată 25- 30 minute  

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Această activitate consolidează abilitățile de ascultare 
ale membrilor echipei tale. Ascultarea este o parte 

incredibil de importantă a unei bune comunicări și 
este o abilitate pe care oamenii o ignoră adesea în 
activitățile echipei. Această activitate le arată, de 
asemenea, cum să asculte cu o minte deschisă. 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

1. Membrii echipei dvs. s-au așezat în 
perechi? 

2. Dă fiecărei perechi opt cărți index. 

3. Un partener va alege orbește o carte și 
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apoi vorbește timp de trei minute despre cum se 
simte despre subiect. În timp ce vorbește, 
cealaltă persoană nu poate vorbi - scopul său 
este să asculte. 

4. După trei minute, ascultătorul are la 
dispoziție un minut pentru a reculege ceea ce a 
spus partenerul său. El nu poate dezbate, să nu 
fie de acord sau să nu fie de acord - doar să 
rezume. 

5. În continuare, rolurile comută și procesul 
începe din nou. 

Instrucțiuni către 
lideri 

Vorbeste cu membrii echipei tale despre cum s-au 

simțit despre acest exercițiu. Discuta aceste intrebari: 

1. Cum au simțit vorbitorii despre 
capacitatea partenerilor lor de a asculta cu 

mintea deschisă? Limbajul corpului partenerilor 
lor a comunicat cum se simțeau despre ceea ce se 
spunea?   

2. Cum au simțit ascultătorii să nu poată 
vorbi despre propriile lor păreri pe această temă? 
Cât de bine au putut să păstreze o minte 
deschisă? Cât de bine au ascultat? 

3. Cât de bine au rezumat partenerii 

ascultători opiniile vorbitorilor? S-au îmbunătățit 
pe măsură ce exercițiul a progresat? 

4. Cum pot folosi lecțiile din acest exercițiu 
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la serviciu? 

materiale - Opt cărți index pentru fiecare echipă din două 
(fiecare carte ar trebui să enumere un subiect. 
Subiectele ar trebui să fie interesante, dar nu prea 
controversate)          

notițe - 

  

„ Este prietenul meu “ 

Numărul de 
participanți 

10 -30 

Durată 15 minute 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Pentru a integra toți jucătorii într-un grup 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Participanții stau într-un cerc cu mâinile împreună. 
Cineva începe jocul, prezentând persoanei din stânga 

formula „ acesta este prietenul meu x ”, iar când îi 

cheamă numele, ridică mâna prietenului său. Jocul 
continuă până când sunt prezentați toți oamenii.  

Instrucțiuni către 
lideri 

Evaluarea are ca scop integrarea grupului tuturor 

participanților. Este foarte important să cunoaștem 
numele tuturor participanților. 

materiale - 
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notițe Pentru participanții mai în vârstă, alte date pot fi 
introduse pentru o mai aprofundată familiarizare 

  

„ Spune-ne „ 

Numărul de 
participanți 

10 -30 

Durată 50 min 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Permițând participanților să cunoască numele tuturor 
persoanelor din grup și să creeze o primă impresie a 
personalității fiecărui participant, precum și a 
facilitatorului. 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 

participanți 
- 

Instrucțiuni către 
lideri 

Jocul se desfășoară în trei etape: a) fiecare scrie 
individual - ¼ de oră. b) Prezentare în perechi - ¼ oră. 
c) Prezentarea perechii în grup. Participanții primesc o 
foaie albă și, aranjând-o pe orizontală, o împart cu o 

linie în două părți egale. Fiecare scrie în partea de sus 
a foilor evenimente pozitive (non-violente) din viața 
sa, începând, dacă dorește, cu evenimente din 
copilărie. În partea de jos a foii, observați toate 
evenimentele negative sau violente, brutale care se 

potrivesc sau nu cu ceea ce a fost notat în partea de 

sus a paginii. Laminatorul specifică condițiile. Fiți 
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atenți, este important să fie bine înțeleși pentru a 
evita întrebările suplimentare. Pe de altă parte, este 
absolut necesar să ai timp pentru sfârșitul jocului. 
Individul participantului, scrie evenimente importante. 

Facilitatorul oprește procesul solicitând participanților 
să se împerecheze (jucătorii pot ține foaia atașată la 
piept). În perechi, fiecare participant are 10 minute 

pentru auto-prezentare. După 20 de minute, 
facilitatorul oprește această fază a exercițiului. 
Participanții se reunesc în grupul mare, fiecare 
prezentându-și perechea. În această etapă, 
facilitatorul trebuie să țină cont de necesitatea de a 
facilita prezentarea, permițând membrilor perechilor 
să intervină în povestea celeilalte persoane (pentru 
completări, corecții). 

Evaluare - Este important ca toată lumea să spună cum 
au evoluat emoțiile în timpul jocului, pentru a evita 
frustrările sau posibilele rezerve în următoarea 
activitate. 

materiale O foaie albă și un creion sau un stilou. 

notițe NOTE Acest exercițiu poate servi drept punct de 
plecare pentru o dezbatere sau o altă activitate privind 
violența și nonviolența, specificând sensul acestor 
noțiuni. Subiectul descris în foaie poate fi schimbat, de 

exemplu, răspunzând la întrebarea „ cine sunt eu ” 

  

„ Papagal ” 
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Numărul de 
participanți 

10 -30 

Durată 10 minute 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Stabilirea relațiilor personale. Fiți conștienți de 
caracteristicile fiecărei persoane. Pentru a integra 
colegii în viața de grup. 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Facilitatorul distribuie înregistrările fiecărui participant 

și le oferă următoarele instrucțiuni: „ În colțul din 
dreapta sus scrieți ceea ce faceți duminică seara, în 
colțul din stânga, care este hobby-ul vostru preferat, în 

colțul din stânga jos scrieți ce îți place să găsești la 
bărbați, în colțul drept, dorința de a te ruga pentru un 
zeu sau o zână. Acest lucru se face în 8 minute. Odată 
completate, acestea sunt adunate pentru a fi 

amestecate și redistribuite din nou, nimeni nu coincide 
cu primul „ autor ” . Apoi, fiecare jucător începe să 
caute primul titular. Dacă are îndoieli, poate pune 
întrebări fără a arăta nimănui foaia. Participantul va 
pune întrebările din fișă pentru a vedea dacă 
răspunsurile se potrivesc sau nu. Dacă găsește primul 
deținător al cardului, își scrie numele pe foaie și îl 
lipește de un loc vizibil (perete sau tablă amenajat 
anterior) 

Instrucțiuni către 
lideri 

- 
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materiale Foi (hârtie sau carton), stilouri, scotch și hârtii sau lipici 

notițe Evaluare: Cum te simți? Ați îndeplinit sincer și corect 
faza de căutare? 

  

„ Lumea, țara, locul meu ” 

Numărul de 
participanți 

10 -30 

Durată 30 minute 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Să cunoaștem simbolurile și valorile locului în care 
trăim, cu care ne identificăm sau ne mândrim. Să 
învețe să evite atitudinile șovine și să cunoască alte 
valori și valorile lor. 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Fiecare participant scrie pe hârtie cele cinci lucruri pe 

care le-ar lua de pe planetă, din țară și regiune, 
mergând spre celălalt, similar cu primul. După ce acest 
lucru a fost realizat, toate grupurile se vor întâlni 

pentru a contracara elementele selectate și pentru a 
face o listă comună, unică pentru toți participanții. 
Urmează apoi o expoziție cu introducere explicativă. 

Instrucțiuni către 
lideri 

- 

materiale Markere, carioca, creioane colorate, stilouri 
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notițe Evaluare: comparați ideile și părerile dvs. despre țara, 
regiunea, localitatea și planeta dvs. cu opiniile 
celorlalți. Această activitate poate servi ca o sursă de 
dezbateri asupra identităților culturale, naționalism, 
xenofobie, etc . 

  

„ Spion “ 

Numărul de 
participanți 

10 -30 

Durată 25 min 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Pentru a facilita cunoașterea membrilor grupului. Ia 
legătura 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Jocul se ține în pace și cu ochii închiși. Acesta va 
restricționa un spațiu din care nu poate ieși nimeni. 
Participanții au ochii închiși. În tăcere, toată lumea 
începe să meargă prin hol. Când se întâlnesc două 
persoane, vor încerca să-și ghicească identitatea 
atingându-și hainele, coafura etc. Primul reușește să 
ghicească corect, spune celuilalt participant numele 
său și trece în urma lui. Ei continuă împreună. Dacă 
niciuna dintre ipoteze nu este corectă, toată lumea își 
spune numele, atunci se separă. Atunci când rândurile 
întâlni, de „ liderii “ sunt parte activă, și unul dintre 
cele două ghicește numele celuilalt, el de asemenea 
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nume numele lui, îl separă de linia lui, și ambele du - 

te la sfârșitul „ descoperitor “ rândul . Facilitatorul se 

apropie de unul dintre participanți, declarându-l spion. 

Merge și el prin cameră. Când o persoană întâlnește 
un spion și reușește să-i ghicească numele, nu se 
întâmplă nimic. În caz contrar, persoana este declarată 
spion, iar dacă are o sfoară, aceasta este împrăștiată.  

Instrucțiuni către 
lideri 

- 

materiale Un număr de eșarfe (broșe, benzi de pânză) egale cu 
numărul de participanți 

notițe Evaluare: Cum te simți? Ce fel de senzație a făcut 
plimbarea ta în întuneric și în tăcere? Și contactul fizic? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Munca în echipă - roluri de echipă, leadership  
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„ Ceva mare și frumos ” 

Numărul de 
participanți 

15 - 25 de participanți 

Durată 50 - 60 minute 

Loc Cameră de lucru 

Obiectiv / aplicare Munca în echipă, interacțiunea echipei, rolurile 
echipei, comunicarea 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Sunteți o echipă și sarcina dvs. este să construiți un 
turn cu materialele pe care le aveți. 

Nu puteți utiliza alte materiale sau utilizați o cantitate 
suplimentară. Lucrezi doar cu ceea ce vezi în fața ta. 

Criteriile sunt - cel mai înalt și mai stabil turn. Trebuie 
să păstreze acest lucru după încheierea echipei. 

Timp de lucru - 25 minute 

Instrucțiuni către 
lideri 

Participanții sunt împărțiți în grupuri de 4-6 persoane - 

număr întotdeauna egal. 

Materialele și instrucțiunile sunt distribuite. 

Urmăriți timpul. 

Rezultatele sunt prezentate și un câștigător selectat. 

Se discută - cum a funcționat grupul, ce abordare au 
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ales, toți membrii echipei au fost implicați, ce roluri 
recunosc în activitatea lor, există un lider care are un 
rol de lider. Dacă ar trebui să facă din nou același 
lucru, ce ar schimba și ce nu ar face . 

Rezultatele sunt rezumate. 

materiale Opțiunea 1 - 1 pachet de spaghete, 1 pachet de 

marshmallow, bandă de 3 metri , 1 foarfece 

Varianta 2 - 10 ziare (același - număr de pagini și 
dimensiune), 1 rolă de bandă, 1 foarfece 

În plus, se pot folosi hârtii colorate și alte hârtii 
decorative. 

notițe Materialele trebuie să fie exact aceleași pentru toate 
grupurile! 

Liderii ar trebui să monitorizeze activitatea grupurilor 
și să dea feedback în timpul discuției. 

Este bine să acordați un premiu câștigătorilor. 

Activitatea poate deveni complicată, făcând o regulă 
pentru participanți să nu vorbească. 

  

„ Puzzle “ 

Numărul de 
participanți 

15 - 25 de participanți 

Durată 30 - 45 minute 
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Loc Cameră de lucru 

Obiectiv / aplicare Munca în echipă, interacțiunea echipei, rolurile 

echipei, comunicarea 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Sunteți o echipă și sarcina dvs. este să aranjați puzzle-

ul. 

Muncește pentru timp! 

Instrucțiuni către 
lideri 

Participanții sunt împărțiți în grupuri de 4-6 persoane. 

Sunt date puzzle-uri și instrucțiuni. 

Urmați succesiunea sarcinii verificând dacă puzzle-

urile sunt aranjate corect. 

Un câștigător este determinat. 

Se discută - cum a funcționat grupul, ce abordare au 
ales, au fost implicați toți membrii echipei, ce roluri 
recunosc în activitatea lor, există un lider care are un 
rol de lider. Dacă ar trebui să facă din nou același 
lucru, ce ar schimba și ce ar lăsa la fel. 

Rezultatele sunt rezumate. 

materiale Puzzle cu bucăți mari (40 - 50 bucăți) în funcție de 
numărul de grupuri . 

notițe Liderii ar trebui să monitorizeze activitatea grupurilor 
și să dea feedback în timpul discuției. 

Este bine să acordați un premiu câștigătorilor. 
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Activitatea poate deveni complicată, făcând o regulă 
pentru participanți să nu vorbească. 

  

„ Într-o zi ... ” 

Numărul de 
participanți 

15 - 25 de participanți 

Durată 60 - 90 minute 

Loc Cameră de lucru 

Obiectiv / aplicare Munca în echipă, interacțiunea echipei, rolurile 
echipei, comunicarea 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Imaginați-vă că sunteți scenariști cărora li se cere să 
scrie un scenariu de film. 

Acțiunea are loc într-un birou, iar personajele (3 

bărbați și 2 femei) sunt membri ai unei echipe care 
lucrează la crearea unei nave spațiale. 

Sarcina ta este: 

1. Imaginați-vă imaginea fiecăruia dintre personaje - 

înălțimea, vârsta, starea civilă, cum arată, personajul, 
temperamentul și altele (cel puțin 1 erou negativ). 

2. Descrieți începutul zilei de lucru a acestei echipe, 
incluzând toate personajele - cum ajung la birou, 

despre ce vorbesc, despre ce fac, cum se comportă, 
cum își îndeplinesc sarcinile. 
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Timp de lucru - 30 min. 

Instrucțiuni către 
lideri 

Participanții sunt împărțiți în grupuri de 4-6 persoane. 

Materialele și instrucțiunile sunt distribuite. 

Urmăriți timpul. 

Fiecare grup își prezintă scenariul. Continuă să 
discutăm rezultatele - cum se înțelege că o echipă este 
bună, care este relația dintre membrii echipei, care 
este cel mai interesant, cum arată , ce este real și ce 
nu. 

Informațiile sunt rezumate. 

materiale Hârtie A4, stilouri 

notițe Activitatea poate fi modernizată. 

Alege cel mai bun scenariu și acționează ca un joc de 
rol. 

În acest caz, trebuie să fie planificate cel puțin 30 - 45 

de minute pentru sarcină și discuții. 

  

 

„ Liderul perfect “ 

Numărul de 
participanți 

15 - 25 de participanți 

Durată 45 - 60 minute 

Loc Cameră de lucru 
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Obiectiv / aplicare Munca în echipă, interacțiunea echipei, rolurile 
echipei, comunicarea 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Aveți materiale pentru a face un colaj care să vă arate 
ideea de șef al echipei perfecte - cum arată , ce face, ce 
abilități are, ... 

Este important ca toți participanții la grup să fie activi 
și să contribuie la rezultat. 

Timp de lucru - 20 de minute 

Instrucțiuni către 
lideri 

Participanții sunt împărțiți în grupuri de 5-6 persoane. 

Materialele și instrucțiunile sunt distribuite. 

Urmăriți timpul. 

Fiecare grup își prezintă colajul. Se trece la discuții - ce 

este real, ce se poate învăța (cunoștințe, abilități), ce 

este caracteristic liderului, oamenii sunt lideri născuți. 

La discreția liderului, abilitățile pot fi clasificate - de 

exemplu, care sunt cele mai importante 5. 

Informațiile sunt rezumate. 

materiale Foile mari de hârtie, markere, foarfece, lipici, ziare și 
reviste 

notițe Liderii ar trebui să monitorizeze activitatea grupurilor 
și să dea feedback în timpul discuției. 

  

„ Unde este locul meu ” 
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Numărul de 
participanți 

15 - 25 de participanți 

Durată 35 - 45 minute 

Loc Cameră de lucru 

Obiectiv / aplicare Munca în echipă, interacțiunea echipei, rolurile 
echipei, comunicarea 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Fiecare echipă are sarcina de a grupa cuvintele în 
coloana corectă. În fața ta, ai un tabel și liste de 
cuvinte (obiecte, copaci, animale etc.). Fiecare foaie 

trebuie așezată / lipită la locul corect de pe masă. 

Muncește pentru timp! 

Instrucțiuni către 
lideri 

Participanții sunt împărțiți în grupuri de 4-6 persoane - 

număr întotdeauna egal. 

Materialele și instrucțiunile sunt distribuite. 

Secvența sarcinii este monitorizată. 

Rezultatele sunt verificate. Dacă apar erori, grupul 
este descalificat. 

Rezultatele sunt prezentate și un câștigător selectat. 

Se discută - cum a funcționat grupul, ce abordare au 
ales, toți membrii echipei au fost implicați, ce roluri 
recunosc în activitatea lor, există un lider care are un 
rol de lider. Dacă ar trebui să facă din nou același 
lucru, ce ar schimba și ce ar lăsa la fel. 
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Rezultatele sunt rezumate. 

În bucătărie - frigider, aragaz, mașină de spălat, cuțit, 
toaster, chiuvetă, vas, cuptor cu microunde 

În pădure - urs, lup, arici, iarbă, iepure, copac, furnică, 
fluture 

La mare - navă, rechin, meduză, scoică, caracatiță, apă, 
nisip, cancer 

Pe cer - avion, nor, pasăre, stea, soare, lună, zmeu, 
balon 

În garderobă - cămașă, pantaloni, curea, rochie, fustă, 
cuier, cravată, haină 

materiale Mese și foi în funcție de numărul de grupuri, lipici 

notițe Fișele trebuie pregătite în avans și să fie în 
concordanță cu dimensiunea câmpurilor din tabel.  

Formular de imprimare! 

Unde este locul meu? 

În bucătărie În pădure În mare În cer În garderobă 
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„ Obiectivele C ” 

Numărul de 
participanți 

De la 10 la oricare  

Durată Aproximativ 1 oră  

Loc Sala de întâlnire obișnuită  

Obiectiv / aplicare Pentru a rezolva problema în echipă  

Siguranță Nu există cerințe speciale 
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Instrucțiuni pentru 
participanți 

Aduceți un grup de patru jucători în fața clasei și 
atribuiți fiecăruia dintre ei un personaj de carieră 
diferit (a se vedea lista de mai jos).  

• Astronaut  

• Vânzător auto folosit  

• Pirat  

• Bibliotecar  

• Chef  

• Cosmetolog  

• Doctor  

• Avocat 

• Radiodifuzor de televiziune  

• Meteorolog  

• etc.  

Apoi, dați grupului o problemă pe care trebuie să o 
depășească sau un obiectiv pe care trebuie să-l 

îndeplinească ca grup.  

Câteva idei sunt:  

• Încheierea foamei mondiale  

• Going Green  

• Prevenirea vandalismului în cartier  

• Combaterea discriminării  
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• Alegerea celui mai bun președinte  

• Lucrând împotriva muncii atelierului  

• Combaterea terorismului  

• Reducerea costului combustibilului, promovarea 
energiei alternative  

• Încasări pentru salarii mai mari  

• Încheierea războiului. Odată ce activitatea începe, 
fiecare personaj trebuie să-și folosească talentele 
individuale pentru a se realiza. 

Instrucțiuni către 
lideri 

Încurajează participantul să fie personajul (nu fii 
normal!) - Exagerează-ți caracterizarea. În același timp, 
lucrează cu ceilalți jucători. Urmăriți ce fac și 
interacționați cu ei pentru a dezvolta o scenă. 
Interesul constă în a vedea personajele care 
desfășoară activități în care nu ar fi implicat în mod 
obișnuit. 

materiale - 

notițe - 

„ Vânătoare Scavenger “ 

Numărul de 
participanți 

Două sau mai multe grupuri mici 

Durată > 1 oră 

Loc Sala de întâlnire obișnuită  



    Project: 2017-2-BG01-KA205-036586                             
„Sport, Leisure and Emotional Intelligence – A Model for Differences in the 

Society” 
 

                                                      
„Together for a safer future“ foundation 
 

95 
 

Obiectiv / aplicare Exercițiu excelent de legare a echipei care ajută la 
destrămarea cliciilor de birou, încurajând oamenii să 
lucreze cu colegi din alte echipe, departamente sau 

doar cercuri sociale 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Pentru a asculta instrucțiunile de facilitator și pentru a 
finaliza sarcinile 

Instrucțiuni către 
lideri 

Împărțiți grupul în echipe de două sau mai multe. 
Faceți o listă cu sarcinile obișnuite pentru fiecare 
echipă de a face ca grup. Sarcinile pot include 
realizarea unui selfie cu un străin, fotografierea unei 
clădiri sau obiecte din jurul biroului, etc. Dă lista 
fiecărei echipe, împreună cu un termen până la care 
trebuie să finalizeze toate sarcinile. Cine îndeplinește 
cele mai rapide sarcini, câștigă! (Puteți chiar să vă 
creați propriul sistem de puncte în funcție de 
dificultatea sarcinii, dacă doriți!)   

materiale Pen și hârtie 

Lista sarcinilor  

notițe - 

  

„ Turnul tăcut ” 

Numărul de 
participanți 

Pentru a forma cel puțin două grupuri (într-un grup 4 

persoane) 

Durată Aproximativ 15 minute  

https://translate.google.com/translate?hl=ro&prev=_t&sl=en&tl=ro&u=https://www.wrike.com/project-management-guide/faq/what-is-a-task-in-project-management/
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Loc Sala de întâlniri obișnuită  

Obiectiv / aplicare Să lucrezi ca o echipă fără comunicare verbală  

Siguranță Fără cerințe speciale  

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Fiecare grup va lucra împreună pentru a construi un 
turn cât mai înalt. Turnurile trebuie să fie libere. 
Fiecare membru al grupului trebuie să contribuie la 
efortul de construire. Grupurile au zece minute pentru 

a-și completa turnurile.  

Nu trebuie să existe comunicare scrisă sau verbală! 
Toată lumea trebuie să procedeze în tăcere. 

Instrucțiuni către 
lideri 

Mai întâi, dați instrucțiunile și răspundeți la orice 
întrebare pe care membrii grupului o pot avea. Apoi, 

înmânează pungi cu materiale fiecărui grup. Gențile nu 
trebuie să fie deschise până nu dați semnalul pentru 
tăcere. Când dați semnalul pentru liniște totală, 
grupurile pot începe construirea. 

Dă avertizări de 5 minute, trei minute și un minut. 

După ce semnalizați sfârșitul a 10 minute, măsurați 
înălțimea fiecărui turn. Apoi declarați câștigător și 
prezentați geanta suplimentară de gumdrops ca fiind 
Trofeul cel mai înalt turn! 

debriefing:  

• Ce ți-a plăcut despre această activitate?  

• Ce nu ți-a plăcut despre această activitate?  

• Cum ați lucrat împreună ca grup?  
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• Cum te-ai putea îmbunătăți?  

• Ai fost lider sau adept? De ce? 

• Cum a fost acest joc ca făcând parte dintr-o familie 

sau alt tip de grup? 

materiale - Pungi cu materiale (gumdropuri și scobitori )          

notițe - 

  

„ Naufragiat ” 

Numărul de 
participanți 

8 - 24  

Durată 30 minute  

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Inspirați rezolvarea problemelor, conducerea, 
negocierea și colaborarea 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Avionul dvs. tocmai s-a prăbușit pe o insulă pustie din 
mijlocul Pacificului. Aveți la dispoziție doar câteva 
minute pentru a salva unele obiecte din epava înainte 

ca întregul avion să se ardă. Ce articole va alege echipa 

ta? 

Instrucțiuni către 
lideri 

1. Configurați o zonă de joc cu un număr de elemente 
de supraviețuire. 

2. Așezați-le pe toate la un capăt în zona „ epavei ” . 
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Asigurați-vă că cantitatea fiecărui articol este limitată, 
astfel încât echipele vor fi obligate să bage și să 
colaboreze.  

3. Împărțiți participanții în două echipe (sau mai multe 
dacă aveți mulți participanți). 

4. Echipele au la dispoziție 25 de minute pentru a 

obține obiecte pentru supraviețuire de la epave. De 
asemenea, trebuie să clasifice elementele în ordinea 
importanței. 

5. Deoarece unele elemente sunt vitale, dar limitate 

(cum ar fi apa), echipele vor trebui să colaboreze și să 
facă schimb. 

materiale Articole de supraviețuire , cum ar fi diferite tipuri de 
alimente, apă, arme, cuțite, prelată, gresie, chibrituri, 
etc. Nu trebuie să cumpărați aceste articole; puteți 
face și imprimeuri cu poze pe fișele index. 

notițe Acest joc aparent simplu devine complex atunci când 

iei în considerare gravitatea situației. Echipele adesea 
se transformă în haos atunci când nu pot ajunge la un 
consens despre importanța fiecărui element într-un 

cadru de supraviețuire. Echipele de succes vor alege 
un lider și își vor planifica cu atenție procesul de 
achiziții. De asemenea, vor trebui să negocieze cu alte 
echipe pentru a obține obiectele pe care și le doresc. 

 

 „ Turnul de control “ 
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Numărul de 
participanți 

10 - 30 

Durată 15 minute 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Dezvoltați încrederea. Încurajează colaborarea. 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Se formează perechi și se nominalizează cine este „ 

avionul ” și cine „ turnul de control ” . Există o pistă în 
două rânduri, cu scaune și obstacole pe traseul de 
aterizare. „ Avionul “ are ochii conectat și „ turnul de 

control “ trebuie să - l ghideze verbal, evitând 

obstacolele pentru o aterizare favorabilă. După aceea, 
rolurile se schimbă și este posibil să se schimbe 
situația pe parcursul obstacolelor.  

Instrucțiuni către 
lideri 

Evaluare: Cum s-au simțit participanții? 

materiale panglici de pânză 

notițe „ Turnurile de control ” trebuie să țină „ avioanele ” în 

zbor până când pot intra pe banda de aterizare.  

  

  

„ Soldul colectiv ” 

Numărul de 
participanți 

10 - 30 
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Durată 20 min 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Pentru a favoriza încrederea și cooperarea. Stimulează 
cooperarea. 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Întregul grup formează un cerc, apucând mâinile. 
Numărul 1 la 2 este numărat. Oamenii cu numărul 1 se 
vor înclina înainte, cei cu al doilea număr înapoi. Acest 
exercițiu trebuie făcut foarte lent pentru a obține 
echilibrul în cadrul grupului. După atingerea 

echilibrului, numărul 1 va fi înclinat înapoi și cei cu 
numărul 2 înainte. 

Instrucțiuni către 
lideri 

Evaluare: Ce dificultăți au întâmpinat jucătorii? Ce 
probleme există în viața reală care blochează 
încrederea în cineva? 

materiale - 

notițe - 

   

„ Echilibru ” 

Numărul de 
participanți 

10 - 30 

Durată 15 minute 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 
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Obiectiv / aplicare Pentru a favoriza un mediu de încredere reciprocă. 
Stimulează cooperarea și simțul echilibrului. 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Este important ca perechile să fie formate între 
persoane disproporționate: persoane mici, înalte, cu 
greutate mică ... Este întotdeauna posibil să găsiți 
echilibru. Persoanele participante sunt împărțite în 
perechi. În cadrul fiecărei perechi, participanții sunt 
așezați față în față, luându-și mâinile și unind 
picioarele. Din această poziție, fiecare picătură pe 
spate cu corpul complet drept până când mâinile sunt 
complet întoarse și se echilibrează în pereche. După 
aceea, împreună, puteți încerca mișcări fără să vă 
aplecați brațele. 

Instrucțiuni către 
lideri 

Evaluare: Cum te-ai simțit? A fost ușor să găsești 
echilibrul? Ce s-a întâmplat cu perechile foarte 

disproporționate? 

materiale - 

notițe - 

  

  

„ Banda transportoare “ 

Numărul de 
participanți 

10 - 30 

Durată 30 minute 



    Project: 2017-2-BG01-KA205-036586                             
„Sport, Leisure and Emotional Intelligence – A Model for Differences in the 

Society” 
 

                                                      
„Together for a safer future“ foundation 
 

102 
 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Dezvoltați încrederea în grup. Pentru a realiza o 
cooperare eficientă și o coordonare precisă a 
mișcărilor. 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Participanții se culcă pe spate; întins de partea celuilalt 
participant astfel încât ambii umeri să fie pe aceeași 
linie. Își întind mâinile în sus, cu degetele unite. 
Persoana care urmează să fie „ transportată ” 

pornește, întinsă încet în mâinile primului în linie și o 
trec una câte una, spre celălalt capăt al traseului. 
Odată ajuns acolo, persoana transportată este întinsă, 
iar primul la începutul rândului începe pe „ bandă ” .  

Instrucțiuni către 
lideri 

- 

materiale - 

notițe Jocul este foarte obositor pentru cei care mint ( „ 

banda ” ). 

  

„ Piu-piu ” 

Numărul de 
participanți 

10 - 30  

Durată 10 minute 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 
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Obiectiv / aplicare Pentru a facilita relaxarea participanților și pentru a 
consolida încrederea și unitatea echipei. 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Facilitatorul șoptește unei persoane, „ ești tatăl 
cocoșului ” sau „ mama puiului ” . Toți oamenii încep 
să se amestece cu ochii închiși. Toată lumea caută 
mâna altuia. O apucă, întrebând „ piu-piu ” ? Dacă 
celălalt răspunde, „ continuă să meargă ” , continuă să 
umble, caută și întreabă, până când renunță la mâna 
unuia dintre părinți care se mișcă în tăcere. De fiecare 
dată când un corespondent  întâlnește, „ puiul ” este 

tăcut și nu mai caută grupul, deocamdată l-a cunoscut. 

Jocul continuă până când toate sunt împreună, 
formând un singur grup.  

Instrucțiuni către 
lideri 

- 

 

materiale - 

notițe - 
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Luarea deciziilor și soluționarea conflictelor, 

atragerea de suporteri, lobby, 

durabilitatea rezultatelor 

 

 

„ Harta decizională ” 

Numărul de 
participanți 

15 - 25 de participanți 

Durată 30 - 45 minute 

Loc Cameră de lucru 

Obiectiv / aplicare Luarea deciziilor  

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Fiecare dintre voi va primi un formular de completat. 

Gândiți-vă la ceva care este important pentru dvs. și 
veți lua o decizie / luați decizii (de exemplu: 

universitate sau muncă și trebuie să alegeți). 

Timp de lucru - 7 minute 
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Instrucțiuni către 
lideri 

Distribuieți formularele și instrucțiunile. 

După finalizarea misiunii, cel puțin 1/3 dintre 
participanți trebuie să își prezinte rezultatele. 

Discutați despre modul de lucru, înțelegeți cele patru 
criterii (cel mai ușor, cel mai dificil), împărtășiți 
experiența personală și în ce situații participanții au 
luat decizii importante și cum. 

Informațiile sunt rezumate. 

materiale Formulare tipărite în funcție de numărul de 
participanți 

notițe Dacă este necesar, timpul pentru munca individuală 
poate fi prelungit. 

  

Tipărește formularul A4! 

Ce voi câștiga dacă o fac? 

  

  

  

  

  

Ce voi pierde dacă o fac? 

Ce voi câștiga dacă nu o fac? 

  

Ce voi pierde dacă nu o fac? 
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„ Abreviere ” 

Numărul de 
participanți 

15 - 25 de participanți 

Durată 25 -30 minute 

Loc Cameră de lucru 

Obiectiv / aplicare Luarea deciziilor și gestionarea conflictelor 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Fiecare grup ar trebui să scrie cel puțin un cuvânt care 
leagă noțiunile de „ Soluție ” și „ Conflict ” . Primele 

litere ale cuvintelor trebuie să corespundă literelor 
termenului respectiv. Acesta este un joc de asocieri.  

Timp de lucru - 8 minute 

Instrucțiuni către 
lideri 

Participanții sunt împărțiți în grupuri mici de 5-6 

persoane. Materialele și instrucțiunile sunt distribuite. 
Urmăriți timpul de lucru.  
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După finalizarea sarcinii, grupurile își prezintă munca. 

Rezultatele sunt discutate într-o discuție și pot fi 
adăugate cuvinte noi. 

Informațiile sunt rezumate. 

materiale Foile mari de hârtie, markere - pentru fiecare grup 

notițe Literele cuvântului sunt scrise vertical în avans pe foi. 

Exemplu: 

S ... 

O ... 

L ... 

U ... 

T ... 

Eu ... 

O ... 

N ... 

  

„ Eu câștig - câștigi ” 

Numărul de 
participanți 

12 - 24 de participanți 

Durată 2 0 - 30 minute 

Loc Cameră de lucru 
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Obiectiv / aplicare Luarea deciziilor, abilități de persuasiune, comunicare 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Stai unul împotriva celuilalt pe ambele părți ale liniei. 

Sarcina ta este să-ți convingi partenerul să vină la tine 
(la jumătatea ta). Sarcina este realizată simultan de 
toți participanții. 

Folosește-ți creativitatea și elocvența pentru a-ți 
atrage partenerul. 

Succes! 

Instrucțiuni către 
lideri 

Lipiți o bandă în mijlocul sălii și oferiți spațiu tuturor 
participanților care vor îndeplini sarcina în perechi. 
Împărțiți-le și dați instrucțiunile. 

Urmăriți sarcina în 1-2 minute. 

Participanții trebuie să fie activi în același timp, fiecare 
încercând să aibă succes. 

După performanță, trece la discuții - cine a făcut-o și 
cum au făcut-o, a fost dificil - ușor, de ce au trecut sau 
de ce nu au fost de acord, alte întrebări în funcție de 
rezultate.  

Rezultat optim - cei doi participanți îndeplinesc în mod 
constant sarcina - întâi unul traversează bara, apoi 
celălalt. 

Exemplu de dialog: 

- Vino la mine, pentru că e cald, există mâncare 
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delicioasă, există muzică bună ... 

- Vii pentru că am un joc nou, te voi duce la filme, am 
un cadou pentru tine ... 

- Nu, hai pentru că ... 

- Nu , nu! Vii pentru că ... 

materiale Тape 

notițe Un exemplu este dat numai dacă participanții nu 
înțeleg sarcina și poate fi oferită o singură sugestie. 

 

„ Naufragii ” 

Numărul de 
participanți 

15 - 25 de participanți 

Durată 45 - 60 minute 

Loc Cameră de lucru 

Obiectiv / aplicare Luarea deciziilor și gestionarea conflictelor 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Ați adunat un grup de prieteni. Ați economisit bani 
pentru o aventură pe yacht. 

Alegeți un weekend însorit și închiriați un iaht 
împreună cu un căpitan la bord. Te bazezi pe el pentru 
a-ți da sfaturi și pentru a te îngriji. 

Unul dintre prietenii tăi face o greșeală - lăsând 
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nesupravegheat o sobă pe gaz! 

Rezultatele sunt ... foc și iahtul începe să se scufunde 
... 

Ai intrat în mare și malul nu este vizibil. Locație 
necunoscută. 

Toate telefoanele sunt în fundul mării. 

Cu toate acestea, înainte de scufundarea iahtului, te-ai 

urcat într-o mică barcă gonflabilă! 

  

Toate fiecare organism primeste este ceea ce ei au în 

buzunarele lor și pot colecta tot ce plutește în apa din 
jurul lor. Rezultatul este de doar 6 elemente: 

- oglindă machiaj 

- Flacon de 2,5 litri de apă 

- Rola de 1 metru folie, folosită în bucătărie pentru a 
înfășura mâncarea 

- conservă metalică, sub formă de cutie (conține un 
amestec de ulei și naftă) 

- Articole de pescuit pentru pescuit 

- Pachet de 10-12 napolitane 

Aranjați elementele de importanță. Pune primul lucru 

care este cel mai util pentru supraviețuirea ta. În cele 
din urmă, puneți obiectul care nu vă va ajuta să 
supraviețuiți sosirii unei echipe de salvare. 



    Project: 2017-2-BG01-KA205-036586                             
„Sport, Leisure and Emotional Intelligence – A Model for Differences in the 

Society” 
 

                                                      
„Together for a safer future“ foundation 
 

111 
 

Motivați-vă decizia! 

Toți membrii grupului trebuie să fie de acord cu 
decizia! 

Timp de lucru - 15 minute 

Instrucțiuni către 
lideri 

Participanții sunt împărțiți în grupuri de 5 persoane. 

Trimiteți instrucțiunile și urmăriți timpul. 

Fiecare grup își prezintă decizia și o motivează. 

Se deschide o discuție despre modul în care grupul 
funcționează, cum au luat decizia, toți sunt de acord cu 
aceasta, se simt bine cu această decizie. 

Sunt prezentate răspunsurile corecte și, dacă este 
necesar, pot comenta din nou despre beneficiile 

fiecărui subiect. 

La final, concluziile sunt rezumate. 

  

RĂSPUNSURI: Articolele sunt clasate de Garda de 
Coastă a SUA 

1. Oglindă - pentru semnalizare (iepurele de soare 

poate fi văzut de la mile) 

2. Uleiul și nafta pot fi vărsate pentru a vă găsi pe el 

3. Sticla de apă (fără apă, omul nu poate dura mult) 

4. Folia de uz casnic poate fi folosită pentru a colecta 
apa de ploaie 
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5. Pachetele de ambalaje (oricât de nocive, în acest 

caz, carbohidrații puri vor obține energia de care aveți 
nevoie 

6. Abordarea peștilor (peștele pe mare este greu de 
prins, fără momeală - dacă nu socotim vafele) 

materiale Lista tipărită de articole - în funcție de numărul de 
grupuri 

notițe Este important să mențineți o atitudine serioasă pe 
parcursul activității grupurilor. Liderii ar trebui să 
monitorizeze activitatea grupurilor și să dea feedback 

în timpul discuției. 

  

 

 

„ Cât sunt banii? „ 

Numărul de 
participanți 

15 - 25 de participanți 

Durată 70 - 90 minute 

Loc Cameră de lucru 

Obiectiv / aplicare Luarea deciziilor și gestionarea conflictelor, 
comunicare 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 1 etapă: 
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participanți Fiecare grup este format din directori din 

municipalitate. 

În prezent sunteți în sesiune și trebuie să alocați 
5.000.000 de euro la 5 instituții importante pentru 
oraș: 

- Spital          

- Centru de juniori          

- Sala Sporturilor          

- Universitate          

- Casa bătrânilor          

Banii sunt furnizați de o instituție financiară mare care 
are cerințe pentru a determina valoarea banilor 
pentru fiecare instituție și pentru ce va fi utilizată / 

investită. 

Sarcina dvs. este să alocați acești bani, să vă sugerați 
modul în care îl gestionați și să vă justificați decizia. 

Timp de lucru - 20 min. 

Etapa 2: 

Primesti un telefon - banii sunt 3, nu 5 milioane !!! Ar 

trebui să revizuiți foarte rapid propunerea dvs., 
deoarece instituția financiară dorește să vă dea 
imediat. 

Sarcina dvs. este de a decide ce ajustări veți face - vă 
puteți reduce resursele sau puteți opta pentru unele 
idei. Justificați-vă decizia. 
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Timp de lucru - 15 min 

Etapa 3: 

Din nou sună telefonul - vestea nu este bună! V-ați 
amânat propunerea și doar 1 milion de euro au părăsit 
municipalitatea și puteți investi într-o instituție. 

Sarcina ta este să decizi ce să faci cu banii și să îți 
justifici decizia. 

Timp de lucru - 15 min 

Instrucțiuni către 
lideri 

Participanții sunt împărțiți în grupuri de câte 5. 
Grupurile pot lucra la fața locului la alegere - în sală, 
afară, dar la momentul potrivit trebuie să fie din nou 
în sală pentru instrucțiunile următoare! 

Instrucțiunile sunt DOAR de la pasul 1 și timpul este 
urmărit. 

După efectuarea sarcinii, instrucțiunile pentru pasul 2 
sunt setate. Din nou, timpul este monitorizat. 

Apoi, instrucțiunile finale sunt de asemenea atribuite - 
pasul 3. 

După finalizarea celor trei etape, grupurile își prezintă 
deciziile pe rând și le motivează. 

Discuția oferă informații despre modul în care grupul a 
funcționat, cum au luat deciziile și ce rol au jucat, ce 
concluzii puteau lua cu privire la modul în care au 

lucrat - ce le-a plăcut și ce s-a schimbat atunci când au 

trebuit să ia o decizie? 
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Rezultatele sunt rezumate. 

materiale Hârtie A4, stilouri 

notițe Este important să mențineți o atitudine serioasă pe 
parcursul activității grupurilor. Liderii ar trebui să 
monitorizeze activitatea grupurilor și să dea feedback 
în timpul discuției. 

  

„ Jocul bărcii de salvare “ 

Numărul de 
participanți 

Unul sau mai multe grupuri mici 

Durată Aproximativ 1 oră  

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Descoperiți cum afectează emoțiile succesul 
negocierilor noastre 

  

Rezultatul dorit: 

Încercarea critică este că negocierea eșuează adesea, 
deoarece fiecare participant dorește să-și ia drumul. O 
metodă mai bună poate fi să înveți mai întâi nevoile și 
intențiile altora. Înțelegerea favorizează un spirit de 
cooperare și, prin urmare, de acord. 

Folosiți cele trei lucruri pe care le determină fiecare 
echipă pe care au învățat-o ca ghid pentru a crea o mai 

bună înțelegere în reuniunile și discuțiile viitoare. 
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Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Urmați instrucțiunile facilitatorului 

Instrucțiuni către 
lideri 

Oferiți echipei sau echipelor o listă de 15 persoane 
care se află pe un iaht. Spune-le că iahtul a dezvoltat o 
scurgere și se scufundă rapid. Există o singură barcă de 
salvare și va găzdui doar nouă persoane - nu se mai 

pot încadra nici una și nu mai există bărci de salvare 
sau veste de salvare. 

Grupul trebuie apoi să ajungă la un acord cu privire la 
care dintre 15 persoane trebuie să intre în barca de 

salvare și să fie salvate. Cu toate acestea, trebuie să le 
enumereze și pe cele pe care le economisesc în 
ordinea importanței - pentru că, dacă rămân fără 
mâncare și apă, „ persoanele mai puțin importante ” 

vor trebui aruncate peste bord. Desigur , aceasta este 

de multe ori sarcina mai dificilă.  

Cheia acestui joc este de a face cele 15 persoane de pe 

listă cât mai controversate. De exemplu , includeți un 
preot, un slujitor, un rabin sau toți cei trei! O femeie 
gravidă, lideri puternici din ambele partide politice 

majore, un fost pușcăriaș, un medic de sex masculin și 
unul de sex feminin, un lobbyist politic, oameni de 

diferite etnii, etc . T el taxat mai mult emoțional lista - 
cu atât mai bine.  

Dă-le o perioadă de timp pentru a rezolva problema. 
Faceți suficient de mult timp pentru a intra în discuții 
aprinse, dar suficient de scurt pentru a fi apăsat timp 
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(6-8 minute) 

materiale Lista a 15 persoane într-un iaht 

notițe Discuțiile ulterioare ar trebui să fie în profunzime și să 
includă pe toți cei din echipă. Puteți facilita cu 
întrebări. Precum … 

• Ce probleme ai întâmpinat? 

• Cum ați rezolvat aceste probleme? 

• A fost cea mai bună cale? 

• Cum altfel ai putea rezolva diferențele tale? 

• De ce au apărut aceste probleme în primul rând? 

Atunci… 

• Cum reflectă acest exercițiu relațiile dvs. de zi cu zi? 

• Care sunt asemănările dintre ceea ce tocmai ați 
experimentat și negocieri la locul de muncă și acasă?  

După explorarea pe deplin aceste întrebări, întrebați 
echipa - sau echipe - să se întrunească din nou. De 

această dată vor enumera trei lucruri pe care le-ar face 

diferit acum, după ce au avut această discuție. 
Asigurați-vă că le spuneți că acest exercițiu de 
urmărire nu se referă la barca de salvare sau la oricine 
se află pe el - ci despre procesul de negociere.  

  

  

„ Cine a făcut -o ? „ 
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Numărul de 
participanți 

Orice 

Durată 30 minute 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Pentru a oferi o experiență în care participanții trebuie 
să folosească raționamentul și logica pentru a 
răspunde la întrebarea despre cum ar găsi poliția 
vinovat, pentru a lua decizia.  

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

1. Distribuie o copie a fișei 41-A fiecărui participant.  

2. Explicați că misiunea lor este să răspundă la 
întrebarea: „ Ce întrebare poate cere poliția fiecărui 
suspect să identifice adevăratul vinovat?” 

3. Oferiți participanților suficient timp pentru a rezolva 

această problemă. Fiți conștienți că acest exercițiu 
necesită un grad ridicat de logică și raționament 
pentru a veni cu răspunsul corect. 

4. După ce toată lumea a încheiat (cu succes sau fără 
succes) să răspundă la această întrebare, rugați 
participanții să își împărtășească gândurile cu privire la 
răspunsul la această problemă.  

5. După ce toată lumea a terminat de discutat despre 
problemă și soluții posibile, distribuiți sau prezentați 
fișierul 41-B participanților.  

6. Examinați răspunsul corect și motivarea 
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răspunsului. 

Instrucțiuni către 
lideri 

Explicați că aceasta este o problemă foarte dificil de 
rezolvat. Întrebați participanții la ce tipuri de lucruri s-

au gândit în încercarea de a găsi o soluție la această 
problemă. Cum ar fi putut folosi o abordare diferită, 
care ar fi putut avea mai mult succes? 

materiale - Fișă A          

- Fișă B          

notițe Variație - pentru a lucra în grup  

  

HANDOUT A 

Cine a făcut-o?  

• În oraș a fost comisă o crimă.  

• Poliția a interogat doi suspecți.  

• Suspectul vinovat minte întotdeauna. 

• Suspectul nevinovat spune întotdeauna adevărul.  

• Fiecare suspect știe cine a comis crima și dacă celălalt este veridic sau 
mincinos.  

• Numai unul dintre suspecți a comis crima, dar poliția nu știe care.  

• Ce întrebare poate cere poliția fiecărui suspect să identifice adevăratul 
vinovat? 
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HANDOUT B 

Răspuns:  

„ Dacă l-aș întreba pe celălalt suspect dacă a comis crima, ar recunoaște că a 
făcut-o?”  

Raţionament:  

• Dacă i-ați întreba pe ambii suspecți dacă a comis crima, amândoi le-ar spune 

„ nu”, deci doar punându-i această întrebare direct nu ar face niciun bine. 
Suspectul nevinovat ar nega sincer săvârșirea infracțiunii. Suspectul vinovat ar 
minți și ar spune că nu a comis crima. 

• A pune întrebarea în acest mod va rezulta în următoarele:  

- Suspectul nevinovat care spune întotdeauna adevărul ar spune că suspectul 
vinovat, care întotdeauna minte, ar spune „ nu” că nu a comis crima, chiar 
dacă a făcut-o. 

- Suspectul vinovat care minte întotdeauna ar spune că suspectul nevinovat va 

spune „ da” că a comis crima. - Astfel, suspectul care ar spune că celălalt ar 
admite săvârșirea infracțiunii ar fi partea vinovată. 

  

„Basm creativ ” 

Numărul de 
participanți 

Orice  

Durată 30 minute  

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Luarea deciziilor, pentru a contesta creativitatea 

participanților pentru a găsi o soluție care să fie 
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acceptabilă pentru fiecare parte implicată în această 
problemă 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

1. Citiți sau distribuiți o copie a Fișei A participanților. 

2. La sfârșitul poveștii este o întrebare care se întreabă 
cum această tânără ar putea rezolva această dilemă, 
împiedicând creditorul să pună la îndoială acțiunile ei.  

3. Cereți participanților să se gândească la modalitățile 
prin care acest obiectiv ar putea fi îndeplinit.  

4. Întrebați participanții care ar putea fi soluțiile lor 
posibile pentru această dilemă. 

5. După ce toată lumea a avut timp să găsească soluția 
la această problemă, distribuiți sau prezentați 
documentul B. 

Instrucțiuni către 
lideri 

Discutați despre simplitatea acestui răspuns și cât de 
eficient ar rezolva această dilemă. Explicați că de cele 
mai multe ori cele mai simple soluții sunt cele mai 
bune. Pe baza situației pe care a creat-o creditorul de 

bani, el nu va avea de ales decât să fie de acord cu 
soluția propusă de tânăra fată. 

materiale - Fișă A          

- Fișă B          

notițe Variație - solicitați participanților să lucreze în grup 
pentru a rezolva această problemă. 
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Fișă A 

Povestea creativă  

În vremurile în care debitorii au fost aruncați în închisoare, un comerciant a 
avut ghinionul de a obține excesiv în împrumuturile sale de la un creditor fără 
bani. Negustorul avea o fiică tânără a cărei frumusețe era asortată doar de 
inocența și puritatea ei. Creditorul a propus ca această tânără să devină 
mireasa sa în schimbul datoriei. Atât comerciantul, cât și tânăra fată au fost 
respinse la simpla gândire la o astfel de propunere. Dar, din păcate, debitorul 

nu a avut de ales. Comerciantul, fiica, și creditorul bani au fost în picioare pe 
un drum presărat cu pietricele pietricele care au fost fie pur negru sau alb pur 
în culori . Existau cât mai multe pietricele negre pe cât erau albe și toate erau 

amestecate între ele. Pietricele aveau toate dimensiunile, forma și textura 
egale. Propunerea creditorului era ca el să plaseze o pietricică albă și o 
pietricică neagră într-o pungă de piele, iar fata să ajungă fără să privească și să 
selecteze o pietricică din geantă. Datoriile comerciantului ar fi iertate în 
ambele cazuri, dar dacă fata ar alege pietricelul alb, ea ar fi, de asemenea, 
liberă de orice obligație de a se căsători cu creditorul de bani. Dar dacă ar 
selecta pietricelul negru, ar trebui să devină soția lui. În timp ce creditorul a 
băgat pietricele în geantă, fata a observat cu groază că ambele pietricele pe 
care le-a pus în geantă erau negre. Îi era teamă să pună sub semnul întrebării 
integritatea creditorului de bani, crezând că aceasta va înrăutăți doar ceea ce 
erau deja. Soarta ei părea a fi hotărâtă indiferent de pietricele pe care a ales-o 

din pungă. Cum a rezolvat această dilemă, împiedicând creditorul să pună la 
îndoială acțiunile ei? 

Fișă B 

Soluție de poveste creativă Fata ajunse în geantă și „accidental” a aruncat o 

pietricică pe pământ, fără ca nimeni să-și vadă culoarea. Ea și-a cerut scuze și i-
a spus creditorului să se uite pur și simplu în geantă și să vadă ce pietricel de 
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culoare a rămas. Dacă era neagră, atunci alesese în mod evident pietricelul alb 

pe care lăsase să-l stingă stângaci. 

  

„ Scaunele “ 

Numărul de 
participanți 

15 - 25  

Durată 10 - 25 minute  

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare - Să le arate participanților cum să transforme 
conflictul în cooperare          

- Pentru a evidenția diferențele culturale în 
gestionarea conflictelor.          

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

1. Pregătiți instrucțiunile următoare pe mici fâșii de 
hârtie. Instrucțiunea A: Puneți toate scaunele în cerc. 

(Cincisprezece minute pentru a face acest lucru.) 

Instrucțiunea B: Puneți toate scaunele lângă ușă. 
{Cincisprezece minute pentru a face acest lucru.) 

Instrucțiunea C: Puneți toate scaunele lângă fereastră. 
(Cincisprezece minute pentru a face acest lucru.) 

2. Oferați fiecărui participant un set de instrucțiuni, fie 
set A, B sau C. Cereți-le să nu arate instrucțiunile 
altcuiva.  

3. Cereți tuturor să înceapă exercițiul și să urmeze 
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instrucțiunile pe care le-au fost date. 

Instrucțiuni către 
lideri 

După cincisprezece minute, reuniți grupul și analizați 
exercițiul. Următoarele întrebări pot ajuta la discuții: 

- Ai urmat instrucțiunile tale?          

- Cum te-ai raportat la oameni care doreau să facă 
ceva diferit decât tine?          

- Ați colaborat, a certat, a convingut, a cedat?          

- Dacă te-ai confruntat cu alții, cum ai făcut-o?          

materiale scaune 

notițe - 

  

„ Crează propria.... “ 

Numărul de 
participanți 

În mod ideal, patru sau cinci persoane din fiecare 

echipă. 

Durată În jur de o oră 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Acest joc îi încurajează pe participanți să se gândească 
la elementele de bază ale procesului de soluționare a 
problemelor și de luare a deciziilor. Construiește 
abilități precum creativitatea, negocierea, luarea 

deciziilor, comunicarea și gestionarea timpului. 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 1. Pe măsură ce participanții vor anunța că, în loc să 
petreacă o oră pentru o activitate de rezolvare a 
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participanți problemelor, ei vor veni cu unul original. 

2. Împărțiți-le în echipe și spuneți-le că trebuie să 
creeze o activitate sau un eveniment de o zi care să 
funcționeze bine în organizația lor. Totuși, activitatea 
nu trebuie să fie una la care au participat, au auzit sau 

au încercat anterior. 

3. După o oră, fiecare echipă trebuie să prezinte noua 
sa activitate tuturor celorlalți și să-și contureze 
avantajele principale. 

Instrucțiuni către 
lideri 

Există patru pași de bază în soluționarea problemelor: 
definirea problemei, generarea alternativelor, 

evaluarea și selectarea alternativelor și 
implementarea soluțiilor. Ajută-ți echipa să gândească 
creativ la fiecare etapă, încurajând oamenii să ia în 
considerare o gamă largă de opțiuni înainte de a 
decide cea mai bună. Dacă ideile rămân uscate, 
introduceți o tehnică alternativă de brainstorming, 
cum ar fi scrierea creierului. Acest lucru le permite să-

și dezvolte ideile celuilalt, oferindu-le în același timp 
șanse egale de a contribui. După prezentări, vorbiți cu 
echipa dvs. despre diferitele procese de luare a 

deciziilor pe care le-a folosit pentru a-și crea 
activitățile. Luați în considerare punerea acestor 
întrebări: 

• Cum au comunicat oamenii și și-au gestionat timpul?  

• Cum au ținut discuția concentrată și au ajuns la 

deciziile lor?  



    Project: 2017-2-BG01-KA205-036586                             
„Sport, Leisure and Emotional Intelligence – A Model for Differences in the 

Society” 
 

                                                      
„Together for a safer future“ foundation 
 

126 
 

• Și-ar fi schimbat abordarea în retrospectivă, după ce 
au auzit celelalte prezentări? 

materiale Hârtie, pixuri, flip-grafice.  

notițe - 

  

„ Pictura alternativă “ 

Numărul de 
participanți 

10 - 30 

Durată 15 minute 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Să ajungă la comunicare-cooperare pentru realizarea 

unei activități. 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Fiecare persoană primește o foaie de hârtie pe care o 
întocmește până când o completează complet. 

Instrucțiuni către 
lideri 

Luați în considerare gândurile și sentimentele trăite 
(cooperare, conflict, subordonare). Analize ale 

obstacolelor și modalităților de cooperare. 

materiale Hârtie, vopsele, pensule etc. 

notițe Poate fi repetat cu 3-7 participanți la grup. 
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„ Drumuri imaginare ” 

Numărul de 
participanți 

10 -30 

Durată 15 minute 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Stimularea procesului de comunicare-cooperare, 

promovarea căutării de înțelegere reciprocă. 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Jocul continuă liniștit. Fiecare persoană din cerc 
urmărește căi imaginare printre oameni la diametrul 
opus. Lățimea acestor drumuri nu trebuie să fie mai 
mare decât cea a umerilor unei persoane. La semnalul 

facilitatori, participanții care ocupă locuri diametral 
opuse trebuie să se schimbe locuri fără a vorbi, fără a 
încălca mișcarea imaginară, etc . 

Instrucțiuni către 
lideri 

- 

materiale - 

notițe Puteți încerca din nou cu ochii închiși. 

  

„ Noduri “ 

Numărul de 10 - 30 
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participanți 

Durată 20 min 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Stimularea cooperării în cadrul grupului, ținând cont 
de interesele tuturor participanților. 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Participanții formează un cerc cu ochii închiși. La 
semnalul animatorului ei, înainta încet spre centru, cu 

brațele ridicate. După ce participanții se ciocnesc, 
încearcă să pună mâna pe mâini. Apoi toți deschid 
ochii, încercând să spargă „ nodurile ” . 

Instrucțiuni către 
lideri 

- 

materiale - 

notițe Evaluarea atitudinilor de cooperare în cadrul grupului 

și strategiile utilizate pentru doborârea nodului / 
nodurilor 

  

„ Ghemul “ 

Numărul de 
participanți 

10 - 30 

Durată 15 minute 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 
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Obiectiv / aplicare Pentru a favoriza afirmarea tuturor. Pentru unificarea 

grupului. 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Grupul este plasat într-un cerc. Facilitatorul pornește, 
aruncând mingea fără să facă vreun pas. În același 
timp , el spune ceva bun pentru persoana care el 

aruncă mingea de la . Cine primește mingea, apucă 
firul și o aruncă cuiva, cu aceeași procedură și până 
când mingea termină fără să o rupă, doar țesem o 
cârpă ... 

Instrucțiuni către 
lideri 

Evaluare: Cum te-ai simțit? Cum apreciați și valorificați 
unitatea lamelor? Grupul este recunoscut în pânză? 

materiale O încurcătură din lână groasă sau din lână 

notițe - 

  

„ Sculpturi “ 

Numărul de 
participanți 

10 - 30 

Durată 30 minute 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Pentru a ajuta grupul în exprimarea unei idei 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru Alegeți o temă care nu se bazează pe evenimente reale 
sau situații concrete, ci pe o concepție polară (de 
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participanți exemplu religie, democrație, justiție, drepturile 
femeilor). Cereți unui voluntar să reprezinte ceea ce 
crede sau el despre tema propusă, transformând-o 

într-o sculptură sau un voluntar poate folosi alți 
membri ai grupului pentru ea și să facă sculpturi care 
ar reprezenta tema. Întrebați restul grupului și cereți-
le să adauge ceva sau să schimbe sculptura. Unul după 
altul, vor face schimbări și vor explica restului grupului 

motivele lor . Acest proces poate continua până când 
fiecare participant nu este de acord cu modul în care 

sculptura este tema aleasă. 

Instrucțiuni către 
lideri 

Invitați grupul să aprecieze tema sau procesul: 
analizați începutul, motivele, de ce au fost de acord 

sau nu cu modificările aduse sculpturii și de ce au fost 
de acord cu toți cu rezultatul final. 

materiale - 

notițe - 
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Inteligența emoțională - recunoașterea emoțiilor, 

modele de comportament, toleranță, empatie, 

comportament asertiv, motivație 

 

 

„ Păpușă - ghid de păpuși “ 

Numărul de 
participanți 

12 - 24 de participanți 

Durată 2 0 - 30 minute 

Loc Cameră de lucru 

Obiectiv / aplicare Inteligența emoțională, recunoașterea emoțiilor 

Siguranță Siguranța este monitorizată în timpul executării 
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sarcinii 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Imaginați-vă că unul dintre voi este o păpușă, iar 
celălalt este ghidul ei. Vă rugăm să selectați rolurile. 

Păpușa se mișcă cu un fir invizibil între nasul ei și 
degetul arătător al șoferului, care are o lungime de 20 
cm. 

Păpușa ar trebui să-și urmeze ghidul fără a rupe firul. 

Noi incepem! 

Instrucțiuni către 
lideri 

Participanții sunt împărțiți în perechi și instrucțiunea 
este dată. Pentru a face mai ușor demonstrați cu un 
participant și lansați o performanță. 

După 1 minut, rolurile sunt schimbate, deoarece 
participanții nu sunt la curent. 

Din nou, sarcina este de 1 minut. 

Emoțiile sunt discutate atât în roluri, reacții, 
comportament. 

materiale Nu este necesar. 

notițe Întotdeauna un număr egal de participanți. Este posibil 
ca o gazdă să ia un loc dublu pentru a nu trece un 
participant pasiv. 

  

„ Când sunt ... ” 

Numărul de 15 - 25 de participanți 
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participanți 

Durată 3 0 - 45 minute 

Loc Cameră de lucru 

Obiectiv / aplicare Inteligența emoțională, recunoașterea emoțiilor 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Completează propozițiile, deoarece răspunsurile tale 
trebuie să fie personale și din experiența ta. 

Încearcă să fii sincer și gândește-ți bine răspunsurile . 

Lucreaza singur. Vă rugăm să scrieți - vă Exemple în pe 
liste! Timp de lucru - 10 minute  

Instrucțiuni către 
lideri 

Livrați materiale și instrucțiuni. 

Cel puțin 4 emoții sunt setate . 

Odată ce sarcina sunt finalizate, rezultatele sunt 

prezentate și discutate. 

Accentul este pus pe recunoașterea emoțiilor, 
impactul lor asupra personalității și a persoanelor 
apropiate. Discutarea diferitelor răspunsuri și acțiuni. 

Sentința: 

Când sunt ... mă simt ... și oameni din jurul meu ... și 
de aceea ... 

Când sunt ..... (sunt aleși succesiv - fericiți, supărați, 
furioși, tristi, calmi, ...), simt ....... (sunt descrise 
sentimentele) și oamenii din jurul meu. ..... (Exemplu - 
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se simt ... fac ...) și apoi eu ..... (ce fac?). 

materiale A4 hârtie, pixuri, propoziții scrise în prealabil pe o 
foaie albă mare 

notițe Emoțiile pot varia în funcție de nevoile de instruire și 
de caracteristicile participanților. 

Dacă este necesar, poate fi acordat mai mult timp 
pentru munca individuală. 

  

  

  

„ Povești reale ” 

Numărul de 
participanți 

15 - 25 de participanți 

Durată 45 - 60 minute  

Loc Cameră de lucru 

Obiectiv / aplicare Inteligența emoțională, recunoașterea emoțiilor 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Fiecare grup va primi un caz / poveste reală. 

Sarcina dvs. este să faceți sugestii pentru cel puțin 3 
secvențe posibile de istorie cu un final diferit. 

Instrucțiuni către 
lideri 

Participanții sunt împărțiți în grupuri de 5 persoane. 
Materialele sunt distribuite și timpul de lucru este 
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determinat în funcție de cazul ales. 

Rezultatele sunt prezentate și discutate în funcție de 
scopul instruirii. 

Discuția se concentrează pe emoții și comportament. 
Inclusiv comentariile privind consecințele diferitelor 
comportamente. 

Studiu de caz: 

Trei prieteni foarte buni, cu succes, dar cu disciplină 
proastă, află că unul dintre ei lipsește telefonul. Ei se 
îndoiesc de propriul coleg de clasă. 

Povestea 1:…. 

Povestea 2:…. 

Povestea 3:…. 

materiale Studii de caz tipărite după numărul de grupuri 

notițe Studiile de caz sunt pregătite în avans descriind 
evenimente reale din viața de zi cu zi a tinerilor. 

Acțiunea poate fi folosită și pentru îmbunătățirea 
abilităților de soluționare a conflictelor. 

  

„ Povestea cu sfârșit necunoscut ” 

Numărul de 
participanți 

15 - 25 de participanți 

Durată 3 0 - 45 minute 
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Loc Cameră de lucru 

Obiectiv / aplicare Inteligența emoțională, recunoașterea emoțiilor 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Acum veți auzi începutul unui basm. Când dau un 

semn - unul dintre voi va continua povestea cu 2-3 

propoziții, atunci un alt participant i se va alătura 
pentru restul poveștii, dar este important să fi 
participat cel puțin o dată. 

Instrucțiuni către 
lideri 

Se dau instrucțiuni și se definește un semn care 
înseamnă un participant (târâre de mână, cuvânt 
scurt, îndreptare, mâna ridicată de un participant, ...). 

Citiți începutul basmului, semnați și participați toți 
tinerii. 

Dacă propozițiile propuse nu au legătură cu subiectul 
sau sunt inadecvate, lectorul intervine și continuă 
narațiunea la propria discreție. 

Odată ce sarcina s-a terminat, emoțiile și 
comportamentul personajelor sunt discutate. Se pun 

întrebări - ce ai schimba? Aveți experiență similară? 
Cum ați reacționa dacă ați fi în locul ...? 

Se fac concluzii. 

Exemplu: 

Într-o noapte, Mark și David se întorc de la practica 
înotului și văd că două grupuri de tineri urlă pe stradă, 
sunt agresivi și încep să lupte. Cei doi prieteni s-au 
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uitat în ochi și Mark a spus: 

- ……………………………. 

În acest moment, unuia dintre participanți are voie să 
continue. 

materiale Nu este necesar. 

notițe Sunt descrise evenimente reale din viața de zi cu zi a 
tinerilor. 

  

„ Dulapul meu “ 

Numărul de 
participanți 

15 - 25 de participanți 

Durată 3 0 - 45 minute 

Loc Cameră de lucru 

Obiectiv / aplicare Inteligența emoțională, recunoașterea emoțiilor 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Acesta este dulapul personal.  

Are sertare pe care le folosești în fiecare zi - pui lucruri 

și scoți lucrurile afară. 

Scrieți în fiecare sertar - ce se află acum  

Timp de lucru - 10 min 

Instrucțiuni către 
lideri 

Împărțiți materialele și instrucțiunile pentru 
participanți.  
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După îndeplinirea sarcinii, rezultatele sunt prezentate 

și discutate prin emoții și acțiuni.  

Care dintre aceste lucruri le-ar muta sau arunca?  

Ce lucruri noi ar pune în sertar? 

Rezumă rezultatele. 

materiale Formulare tipărite în funcție de numărul de 
participanți, stilouri 

notițe Dacă este necesar, poate fi acordat mai mult timp 
pentru munca individuală. 

  

  

 Dulapul meu 

 

Formular de imprimare! 

 

Lucruri care mă fac fericit 

 

 

 

Lucruri care mă fac furios 
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Lucruri care mă fac calm 

 

 

 

 

Lucruri care nu îmi plac 

 

 

„ Staţia de autobuz ” 

Numărul de 
participanți 

De la 6 persoane  

Durată 15-30 minute  

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Ideea jocului este de a vedea modul în care diferite 

tipuri de caractere reacționează între ele  

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Jucătorii vor interpreta o scenă la o stație de autobuz. 
Fiecare jucător i se oferă un moment să își gândească 
propriul personaj și motivul (motivul pentru care 
personajul său a ajuns la stația de autobuz) . 

Instrucțiuni către Asigurați-vă că tipurile de personaje sunt autentice și 
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lideri că interacțiunile sunt fidele poveștii care apare . 
Încurajați jucătorii să se concentreze pe crearea unei 
scene care să fie undeva interesante, mai degrabă 
decât să prezinte caracterizări neplăcute. Încurajați 
jucătorii să nu rupe concentrarea sau să schimbe 
motivația personajului. Pentru grupurile fără prea 
multă experiență în crearea de personaje, puteți oferi 
jucătorilor personajul pe care doriți să îl joace și să-i 

puteți scoate din pălării pe diferite personaje.   

materiale - 

notițe - 

  

  

„ Pantofii pierduţi ” 

Numărul de 
participanți 

10 - 30  

Durată 20 de minute  

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Să experimentezi punându-te în situația altei persoane 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

1. Facilitatorul ar trebui să ceară participanților să-

și scoată pantofii și să-i îngrămădească în mijlocul 
sălii.  

2. Amestecați pantofii, despărțind perechile. Faceți 
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o grămadă mare de pantofi. 

3. Când toți stau din nou, chemați participanții 
pentru a selecta rapid pantofi care nu sunt ai lor și 
puneți-i pe ei. 

Instrucțiuni către 
lideri 

Când toată lumea are pantofii unei alte persoane, 
cereți voluntarilor să meargă în fața camerei și să 
descrie cum se simt. Scrie comentariile pe tablă. Când 
există suficiente reacții colectate, întrebați grupul ce 
au învățat din această experiență. Reflectați 
cooperarea, diviziunea competențelor și inovațiile. 
Facilitatorul ar trebui să rezume comentariile 

enumerate pe consiliu sau să solicite un rezumat al 
grupului .  

materiale Pantofi   

notițe Facilitatorul ar trebui să fie sensibil la adecvarea 
culturală a acestei activități. 

„ Cutia ” 

Numărul de 
participanți 

12 - 25  

Durată 20 - 30 minute  

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Pentru a ilustra modul în care percepem lucrurile 

diferit în funcție de cât de aproape de o situație ne 
aflăm. Pentru a fi utilizat d atunci când membrii 
grupului explorează diferențele de percepție, în special 
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în contextul de rezolvare a problemelor . 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

1. Explicați că percepțiile noastre despre 
nevoi și / sau probleme sunt foarte influențate 
de cât de apropiați suntem de situație, precum și 
de cât de multe informații avem sau suntem 
capabili să obținem. 

2. Arătați grupului caseta închisă și explicați 
că caseta conține mai multe elemente care le 
sunt familiare. În următoarele cinci minute 
participanților li se va cere să identifice ce se află 
în cutie. 

3. Împărțiți participanții în grupele A, B și C.  

4. Permiteți grupului A să agite caseta. Apoi, 
ei pot discuta pe scurt ce cred că este în interior 
și pot scrie descrierea în caiete. Instruiți fiecare 
grup să nu le spună celorlalte grupuri ce cred că 
este în cutie. 

5. Permiteți grupului B să simtă obiectele din 
interior ținând cutia în spatele spatelui și lăsați-le 

să pună mâinile în interior. Apoi vor discuta și 
vor nota ceea ce cred că este înăuntru. 

6. În cele din urmă, permiteți grupului C să 
privească în interior, să discute și să noteze ce 
cred ei că este în interior.  

7. Fiecare grup raportează cu privire la 
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constatările lor (începe cu grupul A). 

  

Instrucțiuni către 
lideri 

Puneți următoarele întrebări:  

- Ce s-a întâmplat în această activitate?          

- Cum s-a simțit fiecare grup când au încercat să 
descrie obiectele din cutie?          

- De ce?          

- Descrierea grupului care a fost cea mai exactă? De 
ce?          

- Dacă această casetă ar fi o problemă, ce grup 
preferați să o rezolvați?          

- În propriile situații de muncă, pe cine ar putea 
reprezenta fiecare grup?          

materiale O cutie care poate fi deschisă și închisă în timpul 
acestei activități, conținând patru până la șase obiecte 
care sunt familiare participanților. Includeți un caiet 
sau o bucată de hârtie care conține scris pe ea (ceva 
care poate fi recunoscut complet doar prin vedere). 

Carduri pentru a înregistra răspunsurile participanților 
. 

notițe - 

  

„Petrecere stereotip ” 

Numărul de 
participanți 

Orice dimensiune de grup, dar mai mari sunt cele mai 

bune 
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Durată În jur de 15 minute pentru secțiunea activă, la care se 
adaugă 10 minute până la reziduuri și cinci minute 
pentru a accepta acțiuni 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Pentru a îmbunătăți toleranța  

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

1. Înainte de a vă asambla grupul, scrieți un stereotip 
diferit pe fiecare etichetă.  

2. Când fiecare persoană intră în cameră, puneți o 
etichetă pe spate sau pe frunte sau cereți tuturor să 
atașeze o etichetă unui coleg dacă se simt confortabil 
să facă acest lucru. Aveți grijă să vă asigurați că nimeni 
nu își poate vedea propria etichetă! 

3. Spuneți „ participanților” să înceapă să se amestece 
și să respecte două reguli: ei trebuie să pună o 
întrebare a fiecărei persoane pe care o întâlnesc, 
pentru a ajuta la aflarea propriilor identități; ei trebuie 
să reacționeze la fiecare persoană pe care o întâlnesc 
într-un mod adecvat identității ascunse a acelei 
persoane. 

4. La sfârșitul jocului, rugați grupul să raporteze ce 
etichete cred că au și de ce, cum s-au simțit că au 
primit reacțiile colegilor față de ei și ce cred despre 
stereotipie acum.  

5. Invită echipa să decidă asupra a trei puncte de 
acțiune care să abordeze stereotipia la locul de muncă, 
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fie ca grup, fie individual. 

Instrucțiuni către 
lideri 

Stabiliți și gestionați regulile de bază pentru resturi 
pentru a asigura respectul în cadrul echipei și un loc 
sigur pentru discuții deschise. Rețineți că s-ar putea să 
nu fie ușor pentru oameni să admită să stereotipizeze 
pe alții sau să fie afectați negativ de stereotipie. 

materiale Suficientă etichete de nume sau etichete pentru a da 
unul fiecărui membru al echipei.  

O listă de stereotipuri. 

notițe Etichetele de exemplu sunt:  

 Turist străin ;  

 Mecanic auto ;  

 Utilizator scaun cu rotile ; 

 Ofițer de poliție ; 
 Persoană cu depresie ;  
 Chirurg ; 

 Acasă . 

  

„ Să construim numere și litere ” 

Numărul de 
participanți 

10 - 30  

Durată 15 minute 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Pentru a stimula imaginația și a exercita cooperarea. 
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Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Jocul trebuie făcut în două forme: comunicare verbală 
și nonverbală. Ideile sunt sugerate pentru construirea 
personajelor, apoi fiecare, fie în pereche cu cineva, fie 

în grup, interpretează diferite figuri cu corpul. 

Instrucțiuni către 
lideri 

- 

materiale - 

notițe Poate fi jucat în apă. 

  

„ Aceeași literă, nume diferite „ 

Numărul de 
participanți 

10 - 30 

Durată 15 minute 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Pentru a putea numi calitățile unei persoane, pentru a 
aprecia un coleg de clasă, pentru a gândi pozitiv la 
membrii grupului 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

- 

Instrucțiuni către 
lideri 

Studenții sunt rugați să scrie numele fiecărei persoane 
din grup și versus numele lor pentru a scrie cuvinte 
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pozitive începând cu litera alfabet setată în prealabil. 

materiale - 

notițe - 

  

„ Colegul bun ” 

Numărul de 
participanți 

10 - 30 

Durată 15 minute 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Pentru a arăta un comportament bun, sprijin și grijă 
pentru ceilalți ,  
pentru a observa cu atenție acțiunile colegilor și 
conduita lor pe parcursul unei zile, apreciați eforturile 

depuse de toată lumea , pentru a-i ajuta pe ceilalți. 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Jocul începe atunci când profesorul numește e un elev 
care va încerca să facă multe fapte bune și de a ajuta 
colegii zi întreagă lungă (ziua când consiliere și 
orientare timp este programată). În același timp, 
ceilalți copii vor încerca să afle cine este bunul coleg 
din acea zi. La sfârșitul consiliere și orientare timp, 
toată lumea va încerca să găsească „ bun coleg “ , prin 

argumente care aduc de ce el crede e cel care a numit 

a fost bun coleg al zilei.  
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Instrucțiuni către 
lideri 

- 

materiale - 

notițe - 
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Activitate fizică și stil de viață sănătos - 

jocuri de curse amuzante, cu o caracteristică educativă 

 

 

 

„ Prinde-mi coada ” 

Numărul de 
participanți 

15 - 25 de participanți 

Durată 10-15 minute 

Loc Sala de lucru, spațiu liber, activități în aer liber 

Obiectiv / aplicare Activitate fizică, distracție 

Siguranță Siguranța este monitorizată în timpul executării 
sarcinii 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Fiecare dintre voi va primi o panglică pe care trebuie 
să o țineți pe spate (curea de pantaloni, bandă, ...). 
Prin semnal, veți începe să vă deplasați (alergând) cu 
scopul de a lua cât mai multe cozi și de a vă păstra 
propriul. 

Participantul care a los es coada sa este în curs de 

eliminat și nu are dreptul de a continua să joace.  

La sfârșitul jocului cozile sunt numărate , iar 
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câștigătorul este cel care are cea mai mare coadă s și - 
a păstrat său propriu unul . 

Instrucțiuni către 
lideri 

Benzile sunt distribuite și instrucțiunile sunt date. 
Atenție la eliminarea la timp a celor care își pierd 
coada. 

materiale Benzi de hârtie 10/100 cm, pot fi, de asemenea, benzi 

din pânză, bandă 

notițe Este bine să oferiți un mic premiu câștigătorului. 

  

„ Atinge ... ”  

Numărul de 
participanți 

15 - 25 de participanți 

Durată 10 minute 

Loc Cameră de lucru 

Obiectiv / aplicare Activitate fizică, distracție 

Siguranță Siguranța este monitorizată în timpul executării 
sarcinii 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Vi se vor da sarcini de finalizat. Asculta cu atentie! 

Trebuie să atingeți elementele enumerate. Aruncați o 
privire bună în cameră, astfel încât să vă puteți 
îndeplini rapid sarcinile! 

Nu aveți dreptul să atingeți lucrurile care vă aparțin! 

Noi incepem! 
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Instrucțiuni către 
lideri 

Sarcini (cel puțin 10, localizate în diferite locuri din 
cameră):  

- Atinge ... adidaș          

- Atinge ... fereastra          

- Atinge ... sună          

- Atinge ... ceva roșu          

- Atinge ... geanta          

- Atinge ... hârtie          

- Atinge ...          

materiale Nu este necesar. 

notițe Liderii trebuie să previzualizeze sala și participanții 
pentru a putea trimite instrucțiunile 

  

„ Jocurile Olimpice “ 

Numărul de 
participanți 

15-30 de participanți 

Durată 30 până la 90 de minute 

Loc Sala de lucru, spațiu liber, activități în aer liber 

Obiectiv / aplicare Activitate fizica 

Siguranță Siguranța este monitorizată în timpul executării 
sarcinii 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Imaginează-ți că ești la Jocurile Olimpice. Vom face 
câteva jocuri de curse. 

Instrucțiuni către Grupul este împărțit în echipe de 5-6 persoane, în 
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lideri funcție de numărul total de participanți. 

Pregătiți în prealabil cel puțin 5 jocuri de curse (pentru 
viteză, îndemânare) și materialele necesare . 

Punctele de câștig sunt înregistrate de la fiecare joc, 
iar la final se anunță echipa câștigătoare . O 
recompensă este oferită. 

materiale Conform jocurilor selectate - bile, cercuri, bandă, 
cuburi, frânghii, baloane, ... 

notițe Jocuri exemplare - transferul de bile sau ouă, 
traversarea obstacolelor, construirea de blocuri de 

cuburi, suflare sau balonare etc., adaptate abilităților 
participanților. 

  

„ Labirint “ 

Numărul de 
participanți 

15 - 25 de participanți 

Durată 30 - 45 minute 

Loc Sala de lucru, spațiu liber, activități în aer liber 

Obiectiv / aplicare Activitate fizica 

Siguranță Siguranța este monitorizată în timpul executării 
sarcinii 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Vom face echipe de 5 persoane. Pentru a îndeplini 

sarcina ochii tăi vor fi legați cu benzi. 

Pentru echipe este pregătit un labirint, care va trebui 
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să meargă cu ochii înconjurați. Aveți ocazia să discutați 
și să ajutați echipa. În timpul trecerii, alte echipe nu au 

dreptul să vorbească.  

Jocul este cam timp. Mai rapid echipa w in .  

Instrucțiuni către 
lideri 

Grupul este împărțit în echipe de 5 participanți. 

Fiecare echipă trebuie să treacă prin labirintul 
pregătit, deoarece participanții sunt cu ochii închiși și 
nu pot fi orientați decât cu mâinile și vorbele. Drumul 
este marcat cu o funie pe care participanții o urmează. 
Timpul este petrecut în sarcină și premiile sunt 
acordate câștigătorilor. 

Sunt discutate modul de implementare și activitatea 
generală a fiecărei echipe. 

materiale În funcție de încăpere sau spațiu, benzi pentru ochi, 
frânghii subțiri, ... 

notițe Labirintul este realizat cu materiale la îndemână 
(scaune, mese, conuri, cutii, cercuri, ...) cu cel puțin 10 
obstacole și o frânghie este așezată pe drum pentru a 
ghida participanții. 

Poate trece pe sub și peste o masă, între mai multe 
scaune, târându-se, sărit, ... 

  

 

„ Pădure tropicală ” 
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Numărul de 
participanți 

16 - 24 de participanți 

Durată 30 - 45 minute 

Loc Sala de lucru, spațiu liber, activități în aer liber 

Obiectiv / aplicare Activitate fizica 

Siguranță Siguranța este monitorizată în timpul executării 
sarcinii 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Împărțiți în 2 grupuri și stați în coloane opuse unul de 

altul ca un tunel. 

Imaginează-ți că ești o pădure tropicală. Fiecare 
participant va traversa calea în pădure cu ochii închiși 
și va simți natura. 

Instrucțiuni către 
lideri 

După separarea participanților și modelarea tunelului, 
arborele se mișcă și zgomotul pădurii sunt setate: 

- Razele de ploaie - o ușoară lovitură pe mâini, cap și 
umeri ai participantului care trece 

- Ploaia este din ce în ce mai puternică - atingerea 

devine mai puternică 

- Este o pădure tropicală - atingerea este strânsă și 
rapidă 

- Ploaia scade - mișcările sunt liniștitoare 

- Rams - o atingere blândă 

- Ploaia se oprește - ultimii pași ai participantului la 
tunel, pădurea zâmbesc în tăcere - frecând palmele 
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una de cealaltă 

Mișcările se mișcă astfel încât ploaia să nu mai plouă 
până la capătul tunelului. 

După trecerea ultimului participant, se discută despre 
emoțiile și sentimentele pe care participanții le-au 

avut la traversarea pădurii. 

materiale Nu este necesar. 

notițe Sunetele pot fi, de asemenea, incluse - vânt, ploaie, 

cântec sau țipăt de păsări, ... 

  

  

  

„ Legat la ochi ” 

Numărul de 
participanți 

Orice grupuri de dimensiuni 

Durată 15 - 20 minute  

Loc Cameră mare 

Obiectiv / aplicare Acest exercițiu ajută la îmbunătățirea abilităților de 
comunicare și ascultare și la crearea încrederii între 
parteneri. 

Siguranță Pregătiți un mediu sigur  

Instrucțiuni pentru 
participanți 

1. Răspândiți mobilier și obiecte în jurul camerei 
înainte de începerea activității. Cursul dvs. ar trebui să 
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fie provocator, dar totuși sigur pentru a naviga. 

2. Membrii echipei pune în perechi și cereți - le să stea 
la un capăt al camerei. 

3. O persoană din fiecare pereche ar trebui să se pună 
pe ochi.  

4. Persoanele văzute trebuie să-și îndrume partenerii 
în cameră și să ofere instrucțiuni care să îi ajute să 
evite obstacolele. 

5. Când fiecare echipă ajunge în cealaltă parte a sălii, 
partenerii ar trebui să schimbe rolurile și apoi să 
repete exercițiul. 

Instrucțiuni către 
lideri 

Discutați cu grupul dvs. după exercițiu. Luați în 
considerare punerea acestor întrebări: 

• Cum au a avea participanții să comunice în mod 
diferit pentru a ghida partenerii lor? 

• Cum s-au schimbat și s-au adaptat abilitățile lor de 
ascultare atunci când au fost legate cu ochii? 

materiale Suficient pentru ochi pentru jumătate dintre 
participanți.  

Mobilă și alte articole pe care le puteți folosi ca 
obstacole. 

notițe - 

  

„ Construieşte poduri nu ziduri “ 
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Numărul de 
participanți 

8-20 de persoane - cel puțin suficient pentru a crea 
două echipe 

Durată 60 minute  

Loc - 

Obiectiv / aplicare Construiți abilități de gândire creativă, comunicare, 
colaborare și rezolvare de probleme 

Siguranță - 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Urmați instrucțiunile facilitatorului 

Instrucțiuni către 
lideri 

1. Prinde obiecte care pot fi utilizate pentru a construi 

un pod, cum ar fi carton, Lego, blocuri de construcție, 
paie, hârtie, bandă, rigle etc. 

2. Împărțiți participanții în două echipe de dimensiuni 
egale. Separați-le în două secțiuni diferite ale zonei de 

joc, astfel încât să nu poată vedea ce face cealaltă 
echipă (folosiți o foaie pentru a face separarea, dacă 
trebuie). 

3. Cereți fiecărei echipe să construiască o jumătate din 
pod. O echipă nu poate vedea ce face cealaltă. Ele pot, 
totuși, să comunice verbal și să facă schimb de idei 
despre designul podului. 

4. Oferă echipei accesul gratuit la orice materiale de 
care au nevoie pentru a construi podul. 

5. Fiecare echipă primește 10 minute pentru a face o 
idee și o schiță pentru pod. Primesc 30 de minute 
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suplimentare pentru a construi podul propriu-zis. 

Echipele pot comunica verbal în toată camera în toată 
această perioadă. 

6. După 30 de minute, cereți celor două echipe să se 
întâlnească împreună pentru a vedea dacă podurile lor 
erau de fapt similare sau nu. 

materiale Elementele care pot fi folosite pentru a construi un 

pod, cum ar fi carton, Lego, blocuri, paie, hârtie, 

bandă, rigle, etc . 

notițe Construirea podurilor este distractivă, dar când 
trebuie să construiești doar o jumătate și să te asiguri 
că echipa adversă face la fel, aduce dinamici 
interesante. Echipele trebuie să comunice clar prin 
instrucțiuni verbale pentru a avea succes. 

De asemenea, trebuie să fie buni la rezolvarea 
problemelor, la lucru în echipă și la colaborarea la un 
proiect - din nou, fără să ne vedem reciproc (ceva care 
se întâmplă foarte mult și în birourile de la distanță 
moderne). 

  

„ Capturează steagul “ 

Numărul de 
participanți 

Suficient pentru a forma cel puțin două grupuri de 
cinci (mai bine grup mare) 

Durată 30 - 45 minute  

Loc Un spațiu mare în aer liber, ideal unul cu copaci, 
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dealuri sau clădiri. 

Obiectiv / aplicare Capture the Flag este un joc excelent pentru 

construirea gândirii strategice și a abilităților de 
comunicare. Echipele atribuie roluri (cum ar fi paznicii 

și atacatorii) și folosesc tactici ale câmpului de luptă 
pentru a surprinde steagul opus. Această activitate 
poate ajuta echipele noi să se cunoască și să 
descompună barierele dintre ierarhiile din organizații. 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

1. În Capture Flag, fiecare grup are propriul său 
teritoriu, cu un spațiu neutru la mijloc. Echipele 
trebuie să își marcheze teritoriul; acest lucru se poate 
face cu un semn sau prin utilizarea unui marker 

natural ca un copac sau un flux. Pentru a câștiga 
exercițiul, echipele trebuie să treacă cu succes pe „ 

teritoriul inamic ”, să capteze steagul celuilalt grup și 
să-l poarte înapoi pe teritoriul lor natal, fără a fi prinși. 
Există două roluri primare pentru membrii echipei: 
paznici și călăreți. Gardienii stau pe teritoriul lor de 

acasă pentru a captura orice dușmani care trec în el. 
Raiders se strecoară pe teritoriul celeilalte echipe 
pentru a-și lua steagul. Gardienii pot „ captura” 

atacanții pe care îi găsesc pe teritoriul lor de origine, 
prin etichetarea lor. Odată etichetat, atacanții sunt 
reținuți în închisoare până când un membru al propriei 
echipe îi va eticheta din nou. Apoi prizonierii sunt 

liberi să se întoarcă acasă, înainte de a relua jocul.  

Dacă un membru al echipei surprinde cu succes 
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steagul inamic, el / ea trebuie să-l readucă pe h este 
propriul său teritoriu. În cazul în care el / ea este prins 
înainte de a ajunge acasă de sol, steagul este întors la 
locul său ascuns inițial, el / ea merge la închisoare, iar 
jocul continuă. 

2. După ce explicați regulile, împărțiți grupul în două 
echipe. Dă-le 10 minute să aleagă un lider, să atribuie 
roluri și să discute strategiile lor. 

3. Instruiți echipele să-și ascundă steagurile în fața 
inamicului, dar nu astfel încât să fie imposibil de găsit. 
Grupurile așteaptă pe teritoriile lor de origine până 
când semnalizați că exercițiul a început. Activitatea se 
încheie când una dintre echipe aduce cu succes steagul 

inamicului său acasă. 

Instrucțiuni către 
lideri 

Când s-a terminat jocul, vorbește cu echipa ta despre 

cum a decurs. Luați în considerare punerea acestor 
întrebări: 

• Cum și-a jucat fiecare persoană în rolul său în 
strategia generală a grupului?  

• Cât de bine și-au executat echipele strategiile?  

• Cum poți folosi lecțiile pe care le-ai învățat pentru a 

fi mai strategice la locul de muncă? 

materiale Două „ steaguri” - puteți folosi orice, de la un prosop 
până la un steag al companiei 

notițe Capture the Flag poate fi o activitate incredibil de 

distractivă; cu toate acestea, rețineți că este un joc 
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fizic, în aer liber, și poate fi adecvat doar pentru 
persoanele mobile, potrivite și care să placă în aer 
liber. 

  

„ Picătură de ou “ 

Numărul de 
participanți 

Două sau mai multe grupuri mici 

Durată Aproximativ 45 de minute  

Loc Sala de ședințe obișnuită, dar mai bine în aer liber  

Obiectiv / aplicare Acest joc clasic de construire a echipei este un 
exercițiu antrenant (dezordonat). Utilizează munca în 
echipă și rezolvarea problemelor pentru a lega 
membrii echipei. Cu cat mai multe persoane cu atat 
mai bine, astfel încât acest lucru face pentru un „ 
eggcellent “ echipa corporativă joc de construcție! 
Asigurați-vă că aveți o cantitate suplimentară de ouă 
în cazul în care unele se sparg în timpul jocului.  

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Trebuie să împiedice oul să se spargă atunci când a 
fost aruncat.  

Instrucțiuni către 
lideri 

Împărțiți pe toți în grupuri de trei până la cinci 
persoane și dați fiecărui grup un ou crud. Pune toate 
materialele de birou într-o grămadă. Au la dispoziție 
15 până la 30 de minute pentru a utiliza proviziile 
pentru a construi o contracție în jurul oului care va 
împiedica ruperea oului atunci când este aruncat. 
Câteva sugestii pentru consumabile sunt: bandă, 
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creioane, paie, ustensile din plastic, material de 
ambalare, ziare, benzi de cauciuc. Odată ce s-a 
terminat timpul, aruncați fiecare compresiune de ou 
de la etajul doi sau trei al clădirii dvs. și vedeți care 
ouă supraviețuiesc Eggpocalipsei. 

materiale Echipamente de birou asortate 

notițe Joc foarte dezordonat, mai bine în aer liber  

  

„ Colaborarea în trei ” 

Numărul de 
participanți 

10 - 30 

Durată 15 minute 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Pentru a realiza coordonarea și cooperarea necesare 

pentru a menține o minge pe sol. 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Toți participanții, fără cel din centru, formează două 
cercuri concentrice. O persoană (A) se află în centru. El 
/ Ea aruncă mingea către persoana (B) din cercul 

interior, care aruncă mingea colegului său din cercul 
exterior (B). În acest timp, persoana din centru (A) 

aleargă în spatele unei persoane (C) din cercul 
exterior. Ultimul trebuie să-și plaseze locul în centru, 
primind mingea de la persoana (B). Persoana (C) 

repornește jocul care poate continua până când 
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animatorul se oprește? 

NOTE NOTĂ Jocul se poate juca doar pe jumătate, 
adică atunci când mingea atinge B, așezați-l după un 
participant în cercul exterior care devine „ A ” . 

Instrucțiuni către 
lideri 

- 

materiale O minge de dimensiuni medii 

notițe - 

  

„ Din farfurie în farfurie “ 

Numărul de 
participanți 

10 - 30 

Durată 15 minute 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Pentru a coordona eficient mișcările și a colabora într-

un grup, nu pentru a vărsa apa. 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Participanții cu o periuță de dinți (pahare de plastic) 
formează un cerc. O persoană cu un bol plin cu apă se 
varsă în paharul vecinului fără a atinge paharul cu 
mâinile. Jocul se încheie când apa ajunge la „ sursă ” . 

Instrucțiuni către 
lideri 

- 
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materiale - 

notițe - 

  

„ Mingea ” 

Numărul de 
participanți 

10 - 30 

Durată 15 minute 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Pentru a coordona mișcările și a face să sară mingea. 
Stimulează reflexele. 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Participanții se adună în jurul unei pături cu care să 
facă o săritură cu mingea. În mijlocul scândurii poate fi 

tăiat o gaură, pentru a încerca să treacă mingea prin 
ea. 

Instrucțiuni către 
lideri 

- 

materiale O pătură sau o foaie sau un obiect similar, o minge de 
plajă sau un balon. 

notițe Pentru o mai bună coordonare a mișcărilor, un cuvânt 
poate fi invocat pentru a ghida mingea în mișcare, fie 
pentru a ridica sau coborî patura. 
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„ Lupul ” 

Numărul de 
participanți 

10 - 30  

Durată 10 minute 

Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Pentru a favoriza coordonarea mișcărilor și 
cooperarea. 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Grupul formează un șir, jucătorii stând unul în spatele 
celuilalt, cu mâna stângă pe umărul stâng al persoanei 
în fața lor și cu mâna dreaptă ținându-și piciorul drept. 
Când toți ocupați această poziție, persoana din față va 
încerca să prindă umărul ultimului participant în 
coardă. Astfel vor forma un cerc.  

Instrucțiuni către 
lideri 

- 

materiale - 

notițe - 

  

„ Genţi ” 

Numărul de 
participanți 

10 - 30 

Durată 15 minute 
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Loc Sala de întâlnire obișnuită 

Obiectiv / aplicare Pentru a favoriza coordonarea mișcărilor și 
menținerea echilibrului corporal. Introduceți factorul 
de ajutor al colegului ca valoare. 

Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Participanții și-au pus geantele pe cap. Se pot deplasa 

liber sau pot efectua anumite mișcări în ritmul muzicii 
(sari, rotire etc.). Dacă geanta cade, persoana care 
scapă rămâne nesigură și doar altcineva poate ajuta, 
punând geanta la loc pe cap, evitând căderea geantei 
sale. 

Instrucțiuni către 
lideri 

Evaluare: evaluarea poate fi începută punând 
întrebarea: cât de des ați ajutat colegii? Astfel, 
dialogul cu privire la valoarea ajutorului poate fi 

început în opoziție cu individualismul și 
competitivitatea, chiar asumându-și un risc personal. 

materiale Sacii, al căror conținut ar fi haine sau alte lucruri moi și 
flexibile. 

notițe - 
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Alte jocuri și activități interesante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Relații bune ” 

Numărul de 
participanți 

4 sau mai multe 

Durată 20- 30 minute 

Poartă Această activitate permite tinerilor să stabilească și să își 
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exprime vocile care sunt principiile de care au nevoie 

pentru a putea fi angajate într-un mod semnificativ.  

Solicitând tinerilor să se auto-reflecte asupra valorilor 

care sunt cele mai importante pentru ei, se asigură că 
sunt angajați în termenii lor.  

Păstrarea hârtiei cu aceste răspunsuri scrise pe ele pe 
parcursul unei întâlniri sau adunări este simbolică pentru 
valorile care sunt necesare într-o atmosferă în care tinerii 

sunt angajați. 

Siguranță / 
spațiu 

Unele spații deschise, pereți care pot avea lucruri postate 
pentru ei. 

Instrucțiuni În primul rând, bandă hârtie flip chart pe pereți și așezați 
markere în mijlocul camerei. Solicitați participanților să 
formeze un cerc în jurul lor. Adresați-vă pantalonilor 
participanți următoarele întrebări: 

„ Cum se simte când ești angajat în mod semnificativ?” 

„ Ce aveți nevoie pentru a vă simți în siguranță atunci 
când vă împărtășiți perspectivele cu adulții / furnizorii de 
servicii?” 

Rugați participanții să își scrie răspunsurile pe hârtia flip 
chart și să revină în cerc. Apoi instruiți-i participanții să se 
plimbe în cameră în tăcere și să ia în considerare ceea ce 
toată lumea a scris și să se întoarcă în cerc. 

Rugați participanții să împărtășească și să discute (stilul 
popcorn) ce rezonează cel mai mult cu ei și ce teme văd în 
celelalte răspunsuri. 
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materiale  Flip chart hârtie și markere. 

notițe  Considerații / Adaptare: Dacă există participanți cu 
probleme de mobilitate, facilitatorul poate merge în jurul 

camerei și poate citi răspunsurile care au fost scrise 
grupului, mai degrabă decât să ceară tuturor să se plimbe 
prin cameră.  

  

„ Teren minat ” 

Numărul de 
participanți 

4 sau mai multe 

Durată 20 - 30 minute  

Poartă Acest joc învață tinerii valorile comunicării și încrederii. 

Siguranță / 
spațiu 

Funcționează cel mai bine dacă aveți o suprafață mare, 
interioară sau exterioară. Configurați o serie de obstacole 
(scaune, mese, bile, etc). 

Instrucțiuni Alegeti perechile - o persoană este acoperită la ochi și 
trebuie să-și croiască drum prin „ câmpul meu ” ascultând 

partenerul. Partenerul lor le vorbește , dar nu poate intra 

în câmpul minelor. Dacă persoana lovește o „ mină ”, 

trebuie să revină la început. După ce a trecut, schimbă 
rolurile.  

materiale  De legat la ochi 

notițe  La sfârșitul jocului, vorbiți despre ceea ce au învățat 
despre comunicare și încredere. 
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Ce a fost o comunicare utilă și ce nu . 

A fost ușor să ai încredere în ghidul tău ? 

Care au fost unele dintre sentimentele lor - frica, 

siguranta, etc . 

A fost mai ușor să mergem prima sau a doua ? 

  

„ Banana chirurg “ 

Numărul de 
participanți 

4 sau mai multe 

 

Durată 20 - 30 minute 

Poartă Lecția de la acest joc este că unele lucruri (relații, 
încredere, reputație, banane!) sunt ușor de rupt, dar mai 
dificil de pus laolaltă.  

Siguranță / 
spațiu 

Fără cerințe speciale. 

Instrucțiuni Împărțiți grupul în grupuri mai mici și dați fiecărui grup o 

banană și un cuțit de plastic. Fiecare grup ar trebui să taie 
banana în 4 sau 5 bucăți de dimensiuni egale . (Nu le 
spuneți care sunt următorii pași în acest moment).   

Apoi distribuiți truse de chirurgie banană - ace, șnur, 
bandă lipicioasă, benzi de cauciuc etc. Scopul este ca 

fiecare grup să reasambleze banana.  

materiale  Şnur, bandă lipicioasă, benzi de cauciuc etc.   
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notițe  - 

  

„ Luați ce aveți nevoie ” 

Numărul de 
participanți 

Grupuri mici sau medii 

Durată 15-20 minute 

Poartă Acesta este un simplu spărgător de gheață care permite 
colaboratorilor șansa de a afla mai multe despre colegii 
lor.  

Siguranță Fără cerințe speciale. 

Instrucțiuni Spuneți-le tuturor participanților într-un cerc. Fără a da 
alte instrucțiuni, spuneți fiecărei persoane să ia cât mai 
multe pătrate de hârtie igienică și bănuți pe care cred că 
vor avea nevoie. Odată ce fiecare și-a ales articolele, 

trebuie să numere câte articole totale (monede și pătrate 
de hârtie igienică individuale) au. Acesta este modul în 

care multe lucruri - fie personale, fie profesionale - vor 

trebui să împărtășească despre ei în timp ce mergeți în 
jurul cercului.  

materiale  Rolă de hârtie igienică, mână de monede 

notițe  - 

  

„ Intrusul beat “ 

Numărul de 4 sau mai multe 
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participanți 

Durată 15 - 30 minute  

Poartă Creșterea conștientizării de sine  

Siguranță Pentru participanți 16 ani + 

În calitate de lider, trebuie să determinați cu atenție când 
să interveniți și să o anunțați ca o configurație, dar apoi 
treceți la o discuție despre experiență.   

Instrucțiuni Acesta nu este un joc , dar un interesant „ eveniment “ , 

puteți utiliza pentru a genera o discuție bună în rândul 
grupului. Nu orice grup va fi confortabil cu acesta, dar a 

fost un exercițiu fascinant.  

Trebuie să organizați pe cineva care este un actor bun, 
matur, peste 18 ani și pe care nimeni din grup nu îl va 
cunoaște, pentru a rătăci la întâlnirea grupului dvs. la 
jumătatea drumului. Ar trebui să aibă o cutie de bere sau 
o sticlă de alcool și să acționeze sub influență, fără a trece 
peste vârf.   

La concluzie deplasați discuția pentru a identifica 
experiența participanților la eveniment. Întrebări cheie:  

Cum te-ai simțit în legătură cu această persoană?   

Cum ne-am descurcat ca grup? 

Cum ar trebui să ne descurcăm? 

În cele din urmă, te-ai simțit păcălit? Ai simțit că noi, ca 
lideri, suntem necinstiți? Este important să recunoaștem 



    Project: 2017-2-BG01-KA205-036586                             
„Sport, Leisure and Emotional Intelligence – A Model for Differences in the 

Society” 
 

                                                      
„Together for a safer future“ foundation 
 

173 
 

că pot exista unii care se simt în acest fel.     

materiale  Actor adult  

notițe  Nu orice grup va fi confortabil cu situația. 

În calitate de lider, trebuie să determinați cu atenție când 
să interveniți și să o anunțați ca o configurație, dar apoi 
treceți la o discuție despre experiență.   

Reacția grupului dvs. poate fi interesantă - cum 

gestionează acest scenariu? Recunosc ei o oportunitate 

de a ajuta un străin? Sau vor să le închidă?    

  

„ Desenaţi fără să vedeţi “ 

Numărul de 
participanți 

4 + 

Durată 30 minute  

Poartă Acest joc este o lecție de comunicare și cât de ușor pot fi 
interpretate greșit mesajele noastre. 

Siguranță Fără cerințe speciale. 

Instrucțiuni Acest joc presupune gruparea în perechi. Fiecare pereche 

ar trebui să stea în spate, astfel încât să nu se poată 
vedea.  

Oferiți unui membru o imagine, un obiect sau o scenă. Ei 
trebuie să descrie apoi acest lucru partenerului lor , fără a 
utiliza cuvinte care sunt prea evidente (de exemplu, 

imaginea poate fi un pui , dar persoana nu are voie să 
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folosească cuvântul „ pui, pasăre, găină “ , etc. 

Puteți oferi fiecăruia aceeași imagine sau aveți câteva 
opțiuni diferite. 

În funcție de imagine, va trebui să permiteți 10-15 

minute. Odată ce s-a terminat timpul, împărtășiți 
imaginile - veți găsi că există câteva interpretări foarte 
amuzante! 

materiale  Selectarea imaginilor  

notițe  Variante: 

Așezați-vă într-un cerc și rotiți oamenii la mijlocul 

desenului (deci oamenii trebuie să completeze poza 
altcuiva) . 

Opriți luminile, astfel încât persoana trebuie să atragă 
întunericul . 

Creați portretul fără a privi hârtia și fără ca pixul să 
părăsească hârtia . 

  

„ Stema ” 

Numărul de 
participanți 

Până la 30 

  

 

Durată 30 minute 

Loc Sala de activități cu spațiu adecvat de perete pentru a 
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atârna lucrarea finalizată .  

Participanții vor avea nevoie de spațiu pentru a 
desena și spațiu de perete pentru a-și atârna stema / 
capodoperele . 

Obiectiv / aplicare Familiarizați-vă fiecare membru al grupului unul cu 
celălalt 

Siguranță N / A 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Fiecare participant primește o foaie de hârtie 
flipchart și un stilou flipchart. Vor crea propria stemă 
unică. Ei trebuie să își scrie numele în partea de sus a 

hârtiei, să deseneze un scut, să-l împartă în sferturi și 
să lase spațiu pentru un motto dedesubt . 

În fiecare trimestru, vor trebui să deseneze ceva care 
să le reprezinte:  

1. Realizare personală  

2. Familia  

3. Interese / hobby-uri  

4. Ambiție personală  

De asemenea, vor trebui să conceapă un motto 
personal (utilizarea latinului este opțională)  

Puneți toate foile de flipchart pe perete și 
transformați camera într-o galerie de artă. Oferiți-le 

oamenilor câteva minute pentru a privi ce au 

desenat alți oameni. 
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Instrucțiuni către 
lideri 

 

materiale markere, hârtie flipchart,  

notițe Dacă stemele sunt puțin militariste, participanții ar 
putea crea semne de publicitare şi împărți pagina în 
4.  

Aceasta poate fi o idee bună de utilizat înainte de a 
începe să discutați obiectivele de carieră, 
angajabilitatea etc. 

Permiteți timp la sfârșit pentru ca participanții să 
examineze celelalte stemme 

 

  

„ Avioane de hârtie ” 

Numărul de 
participanți 

20 + 

Durată 20 de minute 

Loc Preferate mari spații interioare deschise  

Obiectiv / aplicare Încurajează participanții să se asocieze și să afle ceva 
personal / interesant despre partenerul lor 

Siguranță Există un risc teoretic de a lovi pe cineva în ochi. 
Avertizați grupul să arunce avioanele în aer, nu la 
oameni și să fie atenți (dacă aveți destule ochelari de 
siguranță pentru a-i păstra, le-ar putea transmite ar 
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putea adăuga valoarea comică a evenimentului), dar 
oamenii ar trebui să poată supraviețui 

 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Vezi mai jos . . . 

Instrucțiuni către 
lideri 

Acest exercițiu este o modalitate bună de grupare 
aleatorie a participanților; funcționează bine cu 
grupuri foarte mari. Oamenii vor arunca și apoi vor 
prinde un avion de hârtie și apoi vor găsi cealaltă 
persoană din grup cu avionul care se potrivește. 
Avioanele vor avea diferite animale pe ele: elefanți, 
zebre, pisici etc. Va trebui să fotocopieți avioanele pe 
hârtie colorată și să vă asigurați că aveți două. De 
exemplu, cei doi participanți care prind avionul 
albastru cu un elefant pe el se așează împreună, la fel 
și perechea care prinde pinguinii verzi etc. 

Prin urmare, asigurați-vă că produceți suficiente 
perechi de avioane colorate pentru toți participanții la 
grupul dvs. În timp ce intră în locație, oferiți tuturor un 
avion de hârtie. Rugați-i să urmeze instrucțiunile, pliați 
avionul și când toată lumea este gata, toate avioanele 

sunt aruncate în aer și prinse. Participanții vor trebui 
să găsească cealaltă persoană care a prins același 
avion ca și ei înșiși, apoi să se așeze și să răspundă la 
întrebările din avion. 

Scrise pe avion sunt câteva instrucțiuni:  

Vă rugăm să aflați despre persoana cu care sunteți 
așezat.  
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• De unde provin și de ce au ales să se alăture acestui 
club / organizație / colegiu?  

• Ce le-a plăcut cel mai mult până acum de a fi la acest 
club / organizație / colegiu?   

• La ce așteaptă cel mai mult să se afle la acest club / 
organizație / colegiu?   

• Despre ce sunt cei mai nervoși?  

materiale A4 Foi de hârtie ( culori diferite ) . Fotocopiator, 

Imagini cu animale care trebuie copiate  

notițe Feedback-ul poate fi încurajat (permițând timpul) de 

către fiecare pereche  

  

„ The M&M “ 

Numărul de 
participanți 

Până la 20 mai puține ar fi mai bune 

Durată 20 de minute 

Loc în interior 

Obiectiv / aplicare Familiarizarea de grup 

Siguranță Nici unul 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Leader va trece în jurul unui sac de M&M pe care îl 

puteți lua pe cât doriți, dar nu puteți mânca până când 
Leader vă va da permisiunea 

Instrucțiuni către Explicați că acest exercițiu are două părți: în primul 
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lideri rând, veți oferi câteva M&M (sau alte dulciuri 
similare grupului) după ce ați terminat, veți explica 
care este partea a doua. Participanții nu pot mânca 
M&M până nu le oferiți permisiunea și pot lua atât 
cât vor. 

După ce ați trecut de dulciuri, explicați a doua parte.  

Pentru fiecare dulce pe care participanții l-au luat, 

trebuie să spună grupului o informație despre ei 
înșiși.  

Apoi pot mânca dulciurile.  
 

materiale Big Bag of M&M's 

notițe Puteți specifica informațiile pe care le oferă în funcție 
de culoarea dulciurilor 

De exemplu Roșu - un lucru despre școala lor, 
albastru - familia lor etc.  

 

  

„ Harta grupului ” 

Numărul de 
participanți 

Până la 30 

Durată 10-15 minute 

Loc Spațiu mare de recreere deschis sau hol 

Obiectiv / aplicare Participanții află despre locul în care sunt colegii lor  

Siguranță Nu există cerințe speciale de siguranță 
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Instrucțiuni pentru 
participanți 

Marcați camera ca hartă a lumii folosind indicatoarele 
de perete nord, sud, est și vest pentru a vă poziționa în 
funcție de locul dvs. de origine  

Instrucțiuni către 
lideri 

Facilitatorul stă în centrul camerei explicând că 
întreaga cameră este o hartă a lumii, cu locația 
actuală în centru. Facilitatorul va trebui să indice 
care este nordul, sudul, estul și vestul. Grupul 

trebuie să se aranjeze în cameră în raport cu locația 
actuală. 

Facilitatorul va merge în jurul grupului și le va cere să 
strige:  

Numele lor  

De unde sunt ei  

Un detaliu despre orașul lor natal  
 

materiale Indicatori NS, E & W (perechi A4)  

notițe Funcționează cel mai bine cu grupuri multiculturale 

  

„ Baloane ” 

Numărul de 
participanți 

M ultiples de grupuri de 8, are nevoie de cel puțin 
20, se va lucra cu grupuri foarte mari 

 

Durată 30 de minute în funcție de grup 

Loc în interior 

Obiectiv / aplicare Familiarizarea, identificarea anxietăților și încurajarea 
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rezolvării problemelor în grup 

Siguranță Nu există cerințe speciale de siguranță 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

Cereți fiecărui participant să scrie pe o carte poștală 
o neliniște pe care o are cu privire la începerea la 

club. Pe de altă parte, cereți-le să scrie un lucru pe 
care îl caută . 

 

Instrucțiuni către 
lideri 

După ce le-a cerut participanților să completeze cărțile 
poștale câte un balon fiecăruia. Rugați elevii să-și pună 
hârtia în baloane, apoi să le umfle și să le lege. Acum 
strângeți-vă pe toți în mijlocul camerei, aruncați 
baloanele în aer, aruncați-le pentru câteva clipe și apoi 
faceți participanții să prindă baloanele. 

  Împărțiți participanții în echipe de 8. Ei apoi izbucnesc 

baloanele și citesc comentariile pe care oamenii le-au 

făcut despre ceea ce așteaptă. Apoi , lucrând în 
grupuri, ei explorează modalități de a face față 
anxietăților pe care elevii le-au notat. 

Soluții de feedback la sfârșit, oferind poate o 
reasigurare și sprijin suplimentar în timp ce faceți 
acest lucru. 

materiale 1 balon de persoană, hârtie și stilouri, hârtie flipchart 
și stilouri  

notițe - 

  

„ Stripper “ 
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Numărul de 
participanți 

20 (devine un pic plictisitor cu multe nume, așa că ia 
în considerare împărțirea grupului în 2 echipe mai 
mici dacă este mai mare decât aceasta)  

 

Durată 5 - 10 minute 

Loc Spațiu interior / sală de clasă 

Obiectiv / aplicare Mod de distracție pentru ca un grup să se cunoască 

Siguranță Nu există cerințe speciale de siguranță 

Acesta e un spărgător de gheață amuzant care 
generează amuzament , dar , evident , are un potențial 
de a jigni şi necesită discreție necesară 

Instrucțiuni pentru 
participanți 

În primul rând, faceți ca grupul să se aranjeze în 
cercuri. Vezi mai jos . . . 

Instrucțiuni către 
lideri 

Explicați grupului că acest exercițiu se poate dovedi 
util și cariera lor academică nu ar trebui să rezolve așa 
cum se așteptau. Acest exercițiu va funcționa dacă vor 
alege vreodată să își asume cariera de a fi stripper / 
Pornstar 

Formula este foarte simplă .  

Prenumele tău - numele primului tău animal de 
companie . 

Prenume - numele de fată al mamei tale  

Oferă grupului un moment sau două pentru a-l elabora 

și apoi cereți fiecărui participant să-și explice numele 
pe rând . Y ou ar putea dori să utilizeze această dată 
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cunoști grupul. 

materiale Flip-chart 

notițe Variații. . . 

Bile de jonglerie  

Funcționează bine dacă folosiți apoi câteva bile de 
jonglerie și faceți ca grupul să facă spargătorul de 
bile de jongler folosind numele lor stripper. Aceasta 

ar putea fi o activitate bună pentru grupurile de al 
doilea an care se cunosc deja. 

Pseudonim  

În esență același exercițiu, dar de obicei puțin mai 
puțin jenant. Formula este: 

Prenume - numele tău de mijloc  

Prenume - prima stradă pe care ai trăit  
 

  

„ Străini ” 

Numărul de 
participanți 

10 participanți sunt ideali 

Durată Până la 20 de minute aproximativ - în funcție de spațiul 
disponibil 

Loc În aer liber noaptea este cel mai bine   

Obiectiv / 

cerere 

Dezvoltați timpii de reacție rapide; înțelegerea regulilor și 
jocul în echipă, distracție 
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Siguranță Fiți conștienți de obstacolele ascunse - întrucât este 

întuneric 

Instrucțiuni 
pentru 

participanți 

Jumătate dintre participanți sunt extratereștri și trebuie 
să poarte stick-uri strălucitoare la încheieturi - care nu 

pot fi ascunse. Ceilalți sunt oameni. Obiectivul este ca 
ambele echipe să se eticheteze reciproc și să pună victima 
etichetată în „ den ” 

Instrucțiuni 
către lideri 

Asigurați-vă că toți participanții sunt confortabili cu 
jocurile de noapte și asigurați-vă un refugiu sigur pentru 
ca toți participanții să se retragă în cazul în care devin 
îngrijorați sau supărați 

materiale Stiluri de strălucire 

notițe Subliniați elementul distractiv pentru acest joc - dar vor 

învăța multe altele. 

  

„ Redlights ” 

Numărul de 
participanți 

Nelimitat - în funcție de spațiul disponibil. De obicei, până 
la 15 participanți 

Durată Joc scurt - de obicei aproximativ 5 minute 

Loc În interior sau în aer liber - suficient spațiu necesar 
pentru ca toți participanții să stea în picioare (sau într-un 

scaun cu rotile) într-o linie unul lângă altul - permițând 
spațiu personal și mișcare înainte 

Obiectiv / 

cerere 

Dezvoltați timpii de reacție rapide; concentraţie; gândire 
strategică, distracție 
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Siguranță Nu există cerințe speciale 

Instrucțiuni 
pentru 

participanți 

Trebuie să avansezi în timp ce Leaderul are spatele întors 
către tine, dar trebuie să stai nemișcat atunci când 

Leaderul se întoarce pentru a vedea participanții. 
Obiectivul este de a ajunge în partea de sus a camerei 

(spațiu) , fără a Leader să te văd r MOV ements. 

Instrucțiuni 
către lideri 

Asigurați-vă că toți participanții sunt într-o linie dreaptă 
răspândită în spatele sălii. Întoarceți-vă spatele și strigați 
încet / repede „ 1 2 3 Redlights ” . Apoi întoarceți-vă 
pentru a face față participanților și orice persoană 
observată în mișcare va fi eliminată . 

materiale Nici unul 

notițe Asigurați-vă că există o mulțime de spațiu între lider și 
participanți la începutul jocului. 

  

„ Dezbatere ” 

Numărul de 
participanți 

Un grup mic până la mijlociu 

Durată 20 minute plus 10-15 minute până la reziduuri 

Loc O cameră cu distanțe medii 

Obiectiv / 

cerere 

Acest exercițiu oferă echipei tale șansa de a experimenta 
o înțelegere sporită prin dezbatere. Împreună, ei vor 
practica să fie deschiși la auz și să sugereze idei noi și să 
ajute la eliminarea barierelor în performanța lor în viitor. 
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Siguranță Permiteți fiecărui participant să fie ascultat  

Instrucțiuni 
pentru 

participanți 

1. Prezentați-vă echipa cu o problemă de rezolvat. 
Aceasta se poate referi la : 

Loc de muncă sau nu. De exemplu, „ Cum pot fi reduse 

perioadele de producție în departamentul de tipărire?” 

Sau, „ Cum ar putea fi încurajați mai mulți tineri să voteze 
la alegeri?” 

2. Cereți-le să sugereze cât mai multe idei în timp și 
spuneți-le că pot fi la fel de imaginative pe care le doresc. 

3. Spuneți-le, de asemenea, să se conteste, să testeze și 
chiar să se critice reciproc ideile. 

4. La sfârșitul sesiunii, cereți fiecărei persoane să scrie 
toate ideile pe care nu le-au împărtășit la momentul 
respectiv sau care mi-au venit în minte de atunci. 

5. Întrebați-vă cum se simte grupul, de exemplu: 
entuziasmat, angajat și mândru, sau confuz, neliniștit și 
furios? 

6. Planificați împreună cu grupul ce ar trebui să se 
întâmple în continuare. 

Instrucțiuni 
către lideri 

Dacă problema este legată de o problemă reală bazată pe 
muncă, nu pierdeți munca grea a tuturor! Grupul ar putea 

dori să utilizeze votul multiplu pentru a decide ce idei ar 
dori să înainteze și să planifice modul în care veți colecta 
alte idei care apar pentru oameni după eveniment. 

Evitați să forțați oamenii să își împărtășească ideile în 
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mod public dacă nu doresc cu adevărat. 

În schimb, discutați dacă și cum dezbaterea le-a stimulat 

gândurile sau le-a închis. Ați putea sugera ca grupul să 
construiască o carte de echipă pentru viitoarele 
evenimente de brainstorming, cu scopul de a deschide 

noi perspective pentru toți. 

materiale Un „ scrib” care se pricepe la luarea rapidă și precisă a 
notelor. 

O tablă albă, note lipicioase, flipchart, stilouri sau 
similare, pentru a lua note ușor, vizibile. 

notițe - 

  

„ Creează-ți propriul ” 

Numărul de 
participanți 

4-5 persoane din fiecare echipă 

Durată Aproximativ. 1 oră 

Loc O cameră privată mare 

Obiectiv / 

cerere 

Acest joc încurajează participanții să se gândească la 
elementele de bază ale procesului de soluționare a 
problemelor. Construiește abilități precum creativitatea, 
negocierea, luarea deciziilor, comunicarea și gestionarea 
timpului. După activitate, membrii echipei ar trebui să fie 
mai bine pregătiți să lucreze împreună și să se gândească 
la picioare. 
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Siguranță Confidențialitate pentru grupuri pentru a-și asuma 
sarcina 

Instrucțiuni 
pentru 

participanți 

1. Pe măsură ce participanții vor anunța că, în loc să 
petreacă o oră pentru o activitate de rezolvare a 
problemelor, ei vor veni cu unul original. 

2. Împărțiți-le în echipe și spuneți-le că trebuie să creeze 
o activitate sau un eveniment de o zi care să funcționeze 
bine în organizația lor. Totuși, activitatea nu trebuie să fie 
astfel încât să fi participat, auzit sau încercat anterior.  

3. După o oră, fiecare echipă trebuie să prezinte noua sa 
activitate tuturor celorlalți și să-și contureze avantajele 
principale. 

Instrucțiuni 
către lideri 

Există patru pași de bază în înțelegerea și rezolvarea 
problemelor: definirea problemei, generarea 

alternativelor, evaluarea și selectarea alternativelor și 
implementarea soluțiilor. 

Ajută-ți echipa să gândească creativ la fiecare etapă, 
încurajând oamenii să ia în considerare o gamă largă de 
opțiuni înainte de a decide cea mai bună. Dacă ideile 
rămân uscate, introduceți o tehnică alternativă de 
brainstorming, cum ar fi scrierea creierului. Acest lucru le 

permite să se dezvolte și să înțeleagă clar ideile celuilalt, 
oferindu-le în același timp șanse egale de a contribui. 

După prezentări, vorbiți cu echipa dvs. despre diferitele 

procese de luare a deciziilor pe care le-a folosit pentru a-

și crea activitățile. Luați în considerare punerea acestor 
întrebări: 
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• Cum au comunicat oamenii și și-au gestionat timpul? 

• Cum au ținut discuția concentrată și au ajuns la deciziile 

lor? 

• Și-ar fi schimbat abordarea în retrospectivă, după ce au 
auzit celelalte prezentări?  

materiale Hârtie, pixuri și flip chart-uri. 

notițe - 

  

„ Similar și diferit “ 

Numărul de 
participanți 

Destul pentru 2 echipe cuprinse între 5 și 8 persoane 

Durată 15 minute 

Loc O cameră privată mare 

Obiectiv / 

cerere 

În această activitate, membrii echipei capătă o înțelegere a 
ceea ce au în comun, precum și unele dintre modalitățile 
care le fac unice. 

Siguranță Confidențialitate pentru sarcină 

Instrucțiuni 

pentru 

participanți 

1. Cereți-le oamenilor să intre în echipe. Instruiți-i că 
trebuie să vină cu cât mai multe asemănări în echipele lor 
în cinci minute. 

O persoană trebuie să facă o listă în timpul discuției. 

Spuneți echipelor că asemănările nu ar trebui să fie prea 
evidente - de exemplu, dacă membrii grupului sunt cu toții 
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de sex feminin, asta ar fi prea evident! 

2. După ce au trecut cinci minute, cereți unei persoane din 
fiecare echipă să citească cu voce tare lista. 

3. În continuare, cereți fiecărei echipe să vină cu unul sau 
două moduri în care membrii săi sunt diferiți unul de 
celălalt. De exemplu, poate cineva are un hobby neobișnuit 
sau o calificare care îl diferențiază. Din nou, cereți unei 
persoane să scrie aceste note. 

4. După cinci minute, rugați pe cineva de la una dintre 
echipe să citească cu voce tare fiecare diferență. Celălalt 
grup trebuie apoi să încerce să ghicească la cine se face 
referire în cealaltă echipă. Repetați acest lucru cu cealaltă 
echipă până când ați trecut și prin lista lor. 

Instrucțiuni 
către lideri 

Este ușor pentru noi să uităm de asemănările pe care le 
împărtășim în echipă, iar acest lucru se întâmplă adesea în 
perioadele de stres sau când volumele de muncă sunt mari. 
Acest exercițiu ar trebui să contribuie la consolidarea 

legăturilor echipei! 

După activitate, începeți o discuție despre ceea ce au 
învățat participanții. Luați în considerare punerea acestor 
întrebări: 

 Au existat asemănări cu care a venit o echipă și nu 
cealaltă? 

 Acestea se aplică și celorlalte echipe? 

 Ai fost surprins de vreo asemănare sau de câte erau? 

 Cât de ușor ați găsit că ați găsit modalități prin care 
sunteți unic? 
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 Ce ai descoperit despre membrii echipei pe care nu o 

cunoșteai până acum? 

materiale Un caiet și un stilou pentru fiecare echipă. 

  

 

 

„ A fi consultant ” 

Numărul de 
participanți 

Orice număr 

Durată flexibil 

Loc O cameră privată mare 

Obiectiv / 

cerere 

Sarcina unui consultant este de a oferi clienților 
consultanță de specialitate. În acest exercițiu, toată 
lumea lucrează ca „ consultant” pentru restul echipei. 

Acest exercițiu ajută la rezolvarea creativă a problemelor 
în echipa ta. El evidențiază importanța muncii în echipă și 
valoarea pe care oamenii o pot câștiga din căutarea 
sfaturilor altora. 

Siguranță Confidențialitate pentru sarcină 

Instrucțiuni 
pentru 

participanți 

1. Obțineți oamenii să stea în jurul unei mese. 

2. Dă-le două minute pentru a scrie o problemă cu care se 
confruntă la locul de muncă. 

3. Când au terminat, instruiți-i să treacă hârtiile la stânga. 
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4. Dă-le unul sau două minute pentru a citi problema 
acum în fața lor și scrie un sfat sau o soluție potențială 
sub ea. 

5. După aceasta, treceți din nou hârtiile la stânga și 
repetați procesul. Continuați până când participanții își 
vor reveni bucata originală de hârtie. 

Instrucțiuni 
către lideri 

Vorbeste cu membrii echipei tale despre sfaturile primite 

de la colegii lor. 

Luați în considerare punerea acestor întrebări: 

• Cum te simți că ești chemat să dai sfaturi?           

• Ai putut oferi ceva constructiv coechipierilor tăi?           

• Ce părere aveți despre a cere ajutorul 
coechipierilor?           

• Ați fost surprins de cantitatea și calitatea sfaturilor pe 
care le-ați primit?           

Este posibil ca unii dintre membrii echipei tale să nu se fi 
gândit la un sfat sau la o posibilă soluție. Dacă se 
blochează, cereți-le să scrie câteva cuvinte de încurajare 
sau sprijin. 

materiale Hârtie și pixuri pentru fiecare persoană. 

notițe - 
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8. Informații practice pentru organizarea unui joc / eveniment 

pregătirea proiectării unui joc / eveniment, 

activități interioare și exterioare 

Pregatirea și faza de organizare a unui eveniment, indiferent de natura și de 
forma sa, trece printr - o succesiune de acțiuni pentru a asigura eficiența, 
calitatea execuției și obținerea unui impact în ceea ce privește punerea în 
aplicare a obiectivelor și satisfacerea nevoilor grupului țintă / participanți și 
rezultatele așteptate.  
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 Aceste întrebări vor prezenta principalele activități și decizii care vor asigura 
succesul oricărei inițiative: 

• Care este problema pe care vreau să o rezolv?               

• Pe cine vreau să influențez?               

• Care sunt nevoile grupului / participanților țintă?               

• Ce vreau să obțin?               

• Cum ajung la grupul țintă?               

• Cum motivez grupul țintă pentru participarea activă?               

• Ce acțiuni relevante voi aplica în funcție de caracteristicile specifice ale 
grupului țintă?               

• Care este numărul optim de participanți pentru o activitate specifică care să 
conducă la atingerea obiectivelor și a rezultatelor așteptate?               

• Ce spațiu am nevoie pentru a desfășura activități planificate în funcție de 
numărul de participanți și natura activităților selectate?               

• Ce resurse (cum ar fi utilaje, echipamente, mobilier) ar trebui să ofer? Cum? 
De cine?               

 • Ce materiale sunt necesare - tip și număr?               

• Activități planificate pe care le sugerați pregătirea tipăririi și a altor materiale 
de instruire? Cine le-a făcut și oferă?               

• Este necesară tipărirea prealabilă a materialelor educaționale?               

• Este nevoie de implicarea partenerilor în implementarea acțiunii? Ce 
organizații sunt necesare? Ce experiență este nevoie?               
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• Organizația / echipa are suficient personal și experți pentru a desfășura 
activitățile? Dacă nu, cum să atrag experți?               

• Activitățile necesită participarea voluntarilor sau susținătorilor?               

• Echipa a atras voluntari calificați? Sunt suficiente? Dacă nu, cum să atragă 
mai mulți voluntari? Cine îi va antrena?               

• Există un plan tehnic dezvoltat și o diviziune clară a sarcinilor și 
responsabilităților?               

• Cine și cum va controla executarea sarcinilor și responsabilităților?               

• Cine va lua decizii în caz de situații/probleme neprevăzute? Unde, 

cum?               

• Cum voi asigura siguranța participanților? Ce resurse sunt necesare în funcție 
de activități specifice - umane, tehnice, altele?               

• Când planificați activități în aer liber în condiții meteorologice nefavorabile - 
ce acțiuni vor fi luate?               

 

 

 

               

 

9.    Idei de lucru cu familiile                  

 

Lucrul cu familiile se poate face direct (cu participarea lor reală la activități 
organizate) sau indirect (prin influența factorilor externi asupra tinerilor care 
au dobândit cunoștințe și abilități noi). 
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Idei pentru muncă directă: 

• Întâlniri și evenimente la ocazii speciale - sărbători de sezon, sărbători 
naționale, altele;               

• Întâlniri și evenimente privind cauza sau inițiativa socială;               

• Discuții pe un subiect predeterminat;               

• Evenimente în weekend cu caracter sportiv sau social;               

• nopți de film cu o discuție;               

• Concursuri culinare și de altă natură;               

• Ateliere de creație;               

• Voluntariat în comunitate;               

• Întâlniri cu celebrități, colegi de organizare;               

• evenimente culturale ;               

• Altele.               

Idei pentru muncă indirectă: 

• Informații al campanii prin diverse canale de comunicare;               

• Învățare pasivă - împărtășirea discuțiilor și poveștilor tinerilor în cadrul 
participării la activități organizate;               

• Impact media               

• Altele.        
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Mult noroc! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Parteneriat 

 

   "Together for a safer future" foundation, Bulgaria 
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     Mayo County Council, Ireland 

 

  VSI Socialiniai paramos projektai, Lithuania 

 

 

 AHEAD, Romania 

 


