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ADAPTABILITATE: GHIDUL ECHIPEI  

INFORMATII UTILE 

 

SCENARIU 

INTRODUCERE 

Scenariu urmator poarta denumirea de JOCUL ECHIPEI PERFECTE. Acest exercitiu de 
adaptabilitate necesita doar cateva “unelte” simple cum ar fi: foi de hartie mari, hartie 
de scris, creioane si markere. In cadrul acestui exercitiu participantii sunt impartiri in 
grupuri de 4-8 persoane si sunt instruiti sa impartaseasca cu ceilalti membri din grup , 
propriile atuuri si calitati pozitive pe care le considera utile pentru ca grupul sa castige. 

Dați fiecărei echipe câte o foaie mare de hârtie, câteva foi de scris, markere și un stilou 
sau un creion. Instruiți grupul să formeze „membrul echipei perfecte” combinând toate 
calitățile lor cele mai bune într-un singur personaj imaginar. Ei trebuie să dea un nume 
acestei persoane și să-l deseneze pe o foaie mare de hârtie, marcând diversele lor 

• Minimum  4, maximum  8 participanti per grup

• poti imparti participantii in grupuri mai mici pentru a evita numarul 
prea mare al acestora dintr-un grup 

• nu exista o limita de varsta pentru aceasta activitate. Daca gradul de 
dificultate este prea mare pentru limita de varsta a grupului , il poti 
adapta astfel incat sa se potriveasca.

• Sala de desfasurare a activitatii trebuie sa fie suficient de mare astfel 
incat grupurile sa nu se auda intre ele.

Participanti

• Jocul trebuie finaliza intr-o singura ora de curs. Nu trebuie divizat pe 
parcursul mai multor ore de curs, pentru ca astfel sa se evite situatia in  
are participantii sa se informeze din susrse. Timp necesar: 20-30 
minute.

Timp

• Acest exercitiu necesita anumite cunostinte a teoriei privind 
adaptabilitatea/flexibilitate Oricum, pot fi utilizate si cunostintele 
anterioare , dobandite  la alte cursuri.

• Daca se decide ca se utilizeze scenariul bazandu-se pe cunostintele 
dobandite anterior, este recomandat sa se dea explicatii suplimentare.

• exercitiul poate fi adaptat astfel incat sa se adapteze fiecarei clase de 
elevi. se recomanda sa schimbari participantii grupului intre ei.

Cerinte organizationale
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atribute. Apoi, grupul trebuie să scrie o poveste despre acel personaj. Povestea ar trebui 
să evidențieze toate lucrurile fantastice pe care le poate face o persoană imaginară, 
ținând cont de toate calitățile minunate care i-au fost date. În cele din urmă, acordați 
grupului timp pe forum pentru a-și prezenta personajul și a le citi povestea. 

Timp necesar : 20-30 minute 

 
 
SCENARIU 

Profesorul va imparti elevii in grupuri de  4-8 persoane. Grupurile vor primi toate 
materialele necesare pentru indeplinirea sarcinilor atribuite. 

Profesorul ii va instrui pe elevi sa impartasesca cu coechipierii atuurile si abilitatile lor 
cele mai bune care ar duce la succesul grupului. Trebuie sa noteze aceste calitati si atuuri 
pe o coala de hartie. Dupa o discutie interna, fiecare echipa va primi o coala de hartie 
mare , hartie de scris si un creion. Grupul va fi apoi instruit sa realizeze ” cel mai bun 
coechipier” combinand toate aceste caracteristici si atuuri intr-un personaj imaginar. 
Aceasta “ persoana” va primi un nume, i se va desena imaginea( figura), si i se vor aplica 
etichete cu caracteristici. Grupul va trebui sa scrie o poveste despre acest personaj 
scotand in evidenta toate lucrurile ce pot fi realizate de acest personaj utilizand 
abilitatile atribuite. La sfarsitul exercitiului fiecare grup isi va descrie persoanjul , 
relatand povestioara acestuia. 

 

EVALUAREA SCENARIULUI  

La finalul intregii activitati , grupul va realiza o evaluare comuna a jocului, in cadrul careia 
vor expune propria opinie legata de activitatea efectuata si fata de aspectele  privind 
modalitatea de rezolvare a problemelor considerate cele mai utile pentru ca grupul, in 
integritatea lui, sa duca la bun sfarsit sarcina primita. In cadrul discutiilor, vor fi utilizare 
anumite intrebari care pot duce la dezbateri, cum ar fi: Daca o singura persoana ar avea 
toate caracteristicile, el/ea ar fi mai buna decat fiecare membru separat? Cum ai 
contribuit tu, individual, la succesul grupului? Cum , lucrand in echipa, ati reusit sa va fie 
mai usor decat daca ati fi lucrat individual? Ce puteti face ca echipa si nu ati fi putut face 
singuri?  Ce alte abilitati credeti ca ar fi trebuit utilizate in cadrul echipei si nu le-ati 
utilizat? Ce alte abilitati credeti ca au ceilalti mebri din grup si nu le-ati utilizat?   

Desi este recomandat ca sa finalizati evaluarea in aceeasi zi in care a avut loc jocul, daca 
nu aveti timp, se poate totusi realiza la urmatoarea ora. Dar, trebuie luat in considerare 
faptul ca se poate intampla ca punctul de vedere al elevilor sa nu mai fie atat de precis , 
avand in vedere timpul scurs in aceasta perioada. 
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OBIECTIVE DE INVATARE 

Acest exercitiu ii va ajuta pe elevi sa se adaptaze la slabiciunile pe care le simt  sau 
slabibiciunile pe care le are un membru al echipei, intelegand ca lucrand in echipa au 
mai multa forta  si atuuri decat lucrand individual. Fiecare dintr-e ei, impartasind 
propriile atuuri si caracteristici pozitive, vor contibui la succesul grupului, ca intreg. 

 

MATERIALE  

Materialele necesare sunt urmatoarele: 

- o bucata mare de hartie 

-hartie de scris 

- creion sau pix 

-markere 

 

ADAPTABILITATE: CONSTRUIREA CELUI MAI INALT TURN  

INFORMATII PRACTICE  
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SCENARIU  

INTRODUCERE   

“ De cele mai multe ori  nu cautam sarcini, ci le primim. De asemenea, in mod normal , 
nu asociem munca cu munca in echipa. Totusi, munca in echipa , este o modalitate 
eficienta de a duce la indeplinire sarcinile primite” sustine Meredith Belbin, un 
teoretician britanic specializat in acest domeniu. Belbin este autoarea teoriei “ echipei 
de 8 “ , bazata de ideea ca personalitatea creaza o echipa eficienta. Un concept similar, 
bazat pe rolul fiecaruia intr-o echipa, a fost dezvoltat si de Peter Honey. El a redus 
numarul membrilor intr-o echipa la 5, astfel: 

• Liderul – urmareaste ca echipa sa aibe un obiectiv clar iar fiecare membru sa fie 
implicat 

• Provocatorul – urmareaste eficacitatea fiecaruia, punctand pe imbunatatire si 
rezultate mai bune 

• Grup de 5 membri

• Nu exisat limita de varsta pentru aceasta activitate. Daca gradul de 
dificultate este prea mare pentru limita de varsta a grupului , il poteti 
adapta astfel incat sa se potriveasca.

• Sala de desfasurare a activitatii trebuie sa fie suficient de mare astfel 
incat grupurile sa nu se auda intre ele.

Participanti

• Jocul trebuie finalizat intr-o singura ora de curs. Nu trebuie divizat pe 
parcursul mai multor ore pentru a evita astfel ca participantii sa se 
inspire din surse externe.

• 40 minute. Ulterior se pot dedica mai multe minute discutiilor 
adiacente

Timp

• Acest exercitiu necesita anumite cunostinte a teoriei privind 
adaptabilitatea/flexibilitatea.Oricum, pot fi utilizate si cunostintele 
anterioare , dobandite  la alte cursuri.

• Daca se decide ca se utilizeze scenariul bazandu-se pe cunostintele 
dobandite anterior, este recomandat sa se dea explicatii suplimentare.

• Exercitiul poate fi adaptat astfel incat sa se potriveasca fiecarei clase de 
elevi. Se recomanda sa schimbari participantii grupului intre ei.

Cerinte organizationale
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• Realizatorul – preseaza echipa sa se puna pe treaba si duce la indeplinire sarcinile 
practice 

• Ganditorul – isi creaza cu atentie ideile, dezvolta ideile celorlalti 
• Sustinatorul – dezamorseaza tensiunea acumulata si este responsabil cu armonia 

din echipa. 

Exercitiul urmator face referire la rolurile din echipa, conform teoriei lui Honey, dezvolta 
calitatile muncii in echipa, imbunatateste implicarea personala a fiecarui membru si a 
rezultatelor obtinute. 

SCENARIU 

Faceti o prezentare a rolului fiecaruia in echipa. Impartiti elevii in grupuri de 5. Fiecare 
grup va primi cate un set de bete pentru construit. Sarcinile sunt: 

1.Construiti cel mai inalt turn. Puteti folosi si alte materiale pentru realizarea acestei 
sarcini. 

2.Grupul care a construit cel mai inalt turn care sta in picioare cel putin 1 min, este 
castigator. 

3. Dupa terminarea sarcinii, scrie parerea despre rolul tau din echipa, evaluindu-ti 
propria contributie la realizarea sarcinii. 

EVALUAREA  SCENARIULUI 

- Discuta cu grupul despre exercitiu. Pune urmatoarele intrebari: 
- Cum ai muncit in echipa? 
- Ce rol ai jucat? 
- De ce crezi ca ai jucat acest rol? 
- Crede cineva ca acest rol i-a fost impus ? 
- Care reste avantajul de a fi L, P, , R , G , S si care este dezavantajul? 
- Ce se putea face astfel ca L,P, R , G , S sa fie mult mai eficienti? 

OBIECTIVE DE INVATARE  

- Dezvoltarea abilitatii de a muncii in echipa si de a rezolva problema in comun 
- Dobandirea abilitatii de a muncii in echipa si de  imbunatatire a abilitatii de 

evaluare proprie 
- Construirea unei colaborari mutuale in cadrul echipei  in ceea ce priveste modul 

de  a actiona, de a comunica si de a rezolva sarcinile primite. 

MATERIALE 

Materiale necesare pentru a duce la bun sfarsit aceste scenariu: 
- paie de construit  sau paie industriale  

 
 



 

7 

"The European Commission's support for the production of this publication does not 
constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, 
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICARE:  CULORI 

INFORMATII PRACTICE 
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SCENARIU 

INT RODUCERE  

In acest scenariu legat de COMUNICARE, toate elementele propuse au ca scop de a gasi 
cel mai eficient mod de comunicare, modalitati de  a transmite si a primi informatii in 
legatura cu rolul fiecarui participant la dialog. 

Pe parcursul acestui joc, vor fi anumite bariere de comunicare care vor putea fi trecute 
numai daca fiecare echipa participanta va alege acele elemente care o vor ajuta  la 
realizarea sarcinii, elemente  alese dintre  cele prezentate. 

Echipa care reuseste sa gasesca cel mai rapid cheia comunicarii va fi considerata 
EXEMPLUL cel mai bun pentru celelalate echipe. 

SCENARI U  

Profesorul va imparti elevii in grupuri de 4-6 participanti.   

• Minimum  4, maximum  6 participanti per grup

• Nu exisat limita de varsta pentru aceasta activitate. Daca gradul de 
dificultate este prea mare pentru limita de varsta a grupului , il poti 
adapta astfel incat sa se potriveasca.

• Sala de desfasurare a activitatii trebuie sa fie suficient de mare astfel 
incat grupurile sa nu se auda intre ele.

Participanti

• Jocul trebuie finalizat intr-o singura ora de curs. Nu trebuie divizat pe 
parcursul mai multor ore pentru a evita astfel ca participantii sa se 
inspire din surse externe.

Timp

• Acest exercitiu necesita anumite cunostinte ale teoriei privind 
adaptabilitate/flexibilitate. Oricum, pot fi utilizate si cunostintele 
anterioare dobandite  la alte cursuri.

• Daca se decide ca se utilizeze scenariul bazandu-se pe cunostintele 
dobandite anterior, este recomandat sa se dea explicatii suplimentare.

• Exercitiul poate fi adaptat astfel incat sa se potriveasca fiecarei clase de 
elevi. Se recomanda sa schimbari participantii grupului intre ei.

Cerinte organizationale
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Profesorul le va explica regulile jocului. Rolul acestui joc este de a se conoaste mai bine, 
de aceea fiecare grup si fiecare participant vor fi rugati sa se gandeasca la culoarea 
favorita. 

Profesorul va da startul jocului utilizand o numaratoare( cum ar fi 1,2, 3 start !),  in urma 
careia fiecare participant la joc va comunica culoarea favorita. Ulterior , pentru a putea 
comunica,  fiecare va putea vorbi numai cand ii vine randul.  

Fiecare participant va scrie culoarea favorita precum si culoarea favorita a celorlalti 
membrii din propriul grup sau a celorlalte grupuri. 

Profesorul va evalua cati dintre participanti au reusit sa auda culoarea preferata a 
celorlalti  din grupul propriu sau din imediata vecinatate. 

Se va observa atent cati dintre participanti stiu raspunsul la aceasta intrebare. 

Acest aspect va evidentia cati dintr-e participanti au fost atenti sa iti comunica propriile 
informatii si cati dintre ei au fost la ceea ce spun ceilalti , subliniind nivelul de atentie.  

Acest joc va scoate in evidenta ca pentru o buna comuniare este necesar si sa vorbesti 
dar si sa asculti. 

EVALUAREA SCENARIULUI  

Din acest joc participantii vor invata cat este de important  sa comunica dar si sa asculte. 

In cadrul acestui joc se va evalua cati participanti din fiecare echipa au auzit care este 
culoarea favorita a colegului lor, in afara de a comunica propria culoare favorita. Jocul 
va evidentia abilitatea de a comunica dar si abilitatea de a asculta, ca element esential 
in comunicare. 

 

OBIECTIVE DE INVATARE  

Principalele  obiective de invatare ale acestui scenariu sunt: 

1. Abilitatea de  a asculta ce spun ceilalti interlocutori 

2. Abilitatea de comunicare interpersonala. 

 

 

MATERIALE 

Jocul: culorile favorite 

Utilizand ca baza lista de mai jos, se vor asigura urmatoarele materiale: 
-  hartie si creion 
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ANEXE: MATERIALE NECESARE PENTRU ACTIVITATILE PROPUSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICARE: ELEMENTE DE COMUNICARE 

INFORMATII PRACTICE  
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SCENARIU 

 
INT RODUCERE  

In acest scenariu legat de COMUNICARE scopul exercitiului este de a gasi cel mai eficient 
mod de comunicare , modalitati de  a transmite si a primi informatii in legatura cu rolul 
fiecarui participant in comunicare. 

Pe parcursul acestui joc vor fi anumite bariere de comunicare care vor putea fi trecute 
numai daca fiecare echipa participanta va alege acele elemente care o vor ajuta  la 
realizarea sarcinii, elemente  alese dintr-e  cele prezentate. 

Echipa care reuseste sa gasesca cel mai rapid cheia comunicarii, va fi considerata 
EXEMPLUL cel mai bun de comunicare  pentru celelalate echipe. 

 
 
 
SCENARI U  

• Minimum  4, maximum  6 participanti per grup

• nu exisat limita de varsta pentru aceasta activitate. Daca gradul de 
dificultate este prea mare pentru limita de varsta a grupului , il poti 
adapta astfel incat sa se potriveasca.

• Sala de desfasurare a activitatii trebuie sa fie suficient de mare astfel 
incat grupurile sa nu se auda intre ele.

Participanti

• Jocul trebuie finalizat intr-o singura ora de curs. Nu trebuie divizat pe 
parcursul mai multor ore pentru a evita astfel ca participantii sa se 
inspire din surse externe.

Timp

• Acest exercitiu necesita anumite cunostinte ale teoriei privind 
adaptabilitate/flexibilitate. Oricum, pot fi utilizate si cunostintele 
anterioare dobandite  la alte cursuri.

• Daca se decide ca se utilizeze scenariul bazandu-se pe cunostintele 
dobandite anterior, este recomandat sa se dea explicatii suplimentare.

• Exercitiul poate fi adaptat astfel incat sa se potriveasca fiecarei clase de 
elevi. Se recomanda sa schimbari participantii grupului intre ei.

Organisation requirements
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Fiecare dintr-e noi vom avea patru zone din cadrul carora vom putea comunica sau vom 
putea evita sa comunicam. Aceste zona sunt: zona deschisa, zona de construit, zona 
ascunsa  si  zona necunoscuta. 

Fiecare persoana poate fi catalogata ca avand nivele multiple prin intermediul carora    “ 
aduna “ informatii despre el insusi si despre lumea inconjuratoare, astfel: zona 
deschisa, zona ascunsa, zona oarba si zona necunoscuta. 

 

• Zona deschisa: este zona de care suntem constienti si in cadrul careia ne simtim 
confortabil . ce a ne deschide catre altii,  impartasind amintiri, cunostinte comune. 

• Zona ascunsa ; este zona de care suntem constienti, cea care insa nu ne dorim sa fie 
cunoscuta de ceilalti. Aceasta zona include: sentimente, reactii, impulsuri care ar 
putea fi considerate antisociale, evenimete in cadrul careia am reactional diferit fata 
de reactia noastra obisnuita sau a grupului din care facem parte. 

• Zona oarba:  zona de care nu suntem constienti, cea care face parte din noi si poate 
fi vazuta de ceilalti, dar fata de care dosr noi suntem “orbi”. Aceasta zona include: 
sentimente si frici pe care noi nu le recunoaste ca fiind ale noastre. 

• Zona necunoscuta: include elemente care nici noi, nici ceilalti nu suntem constienti. 
Acesta zona include: sentimente reprimate, reactii, talente potential necunoscute, 
reactii caracteristice care se declanseaza numai in situatii critice sau speciale,            “ 
umbre”  de care nu suntem constienti. 

2. Profesorul va imparti elevii in grupuri de 4 pana la 6 persoane si va explica regulile 
jocului. 

In cadrul acestui joc va fi necesar sa aleaga una din doua variante corecte, numai asa 
putand a se trece la nivelul urmator, iar apoi elevii vor face o lista cu elementele 
necesare intr-o comunicare  si o alta lista cu cele care trebuie evitate. 

3. O data ce ati identificat cele 4 zone: zona deschisa, zona ascunsa, zona oarba, zona 
necunoscuta, veti dispune de cateva elemente dupa care sa va orientati pentru a trece 
la urmatorul nivel, alegeti doua elemente, din urmatoarea lista,  cu  care sa incepeti, 
astfel: gandeste-te la tine, gandeste-te la altii, dati si primiti feedback, faceti jocuri de 
cuvinte.  

4. O data trecuti de nivelul 2, pentru a trece la nivelul 3, trebuie sa alegeti din 
urmatoarea lista,  1 element care sa va ajute: orientare, incredere, neincredere, 
neintelegere, lipsa comunicarii. 

5. Puteti prece la nivelul 3 alegand un element din urmatoarea lista: evitarea de a 
impartasi mai putine lucruri cunoscute despre voi, impartasiti lucruri mai putin stiute 
despre voi, impartasiti numai experientele traite de altii, evitati orice discutie. 

6. La final, membri grupului vor alege 5 elemente din cele expuse. Acum este momentul  
ca sa conectati cele 4 zone si sa marcati in fiecare zona care este elementul/ sunt 
elementele care va face zona mult mai deschisa plecand de la urmatoarele  5 elemente 
(te gandesti la tine, te gandesti la altii, dati si primiti feedback, jocuri de cuvinte).  
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7. Acum veti putea face o lista a elementelor care pot fi utile pentru a realiza  o 
cumunicare eficienta. 

EVALUA REA SCENARIULUI  

Dupa fiecare punct, fiecare echipa va prezenta profesorului alegerile facuta, pentru ca 
aceasta sa fie pe directia buna. Putem considera ca nici o directie nu este proasta, dar 
este absolut necesar sa facem alegeti corecte pentru o  buna comunicare, pentru ca 
astfel, indiferent de elementele alese in fiecare zona , sa ne imbunatatim comunicarea. 
Cu cat ne imbunatatim propria comunicare, in cadrul dialogului nostru cu partenerii, 
vom fi mai deschisi, vom intelege mai bine si vom dobandi mai multe cunostinte. Cu cat 
mai mult vom reusi sa ne imbunatatim propriile abilitatile, cu atat mai mult partenerii 
nostri de dialog vor fi mai deschisi si acestia isi vor depasim zona de confort in raporturile 
cu noi. 

OBIECTIVE DE INVATARE 

Principalele obiective de invatare din cadrul acestui scenariu sunt:  

1. Abilitatea de a fi constient de  zona din care comunici 

2. Gasirea modalitati de ati imbunatatii comunicarea cu ceilalti 

3. Abilitatea de a comunica la un nivel interpersonal 

Totodata, dupa primul joc, participantii vor sti cat de important este sa: 

- vorbeste despre tine in mod deschis, sa primesti si sa acorzi feedback astfel incat 
sa treci de “ punctul mort”; 

- sa ai incredere, stiind ca increderea este importanta in urmatoarele situatii, cum 
ar fi: credibilitate - lucruri care pot fi verificate, responsabilitate-  increderea ca 
ceea ce spui este corect precum si in faptul ca creezi un mediu sigur pentru cei 
apropiati tie. 

MATERIALE 

Materialele  necesare a fi utilizate pentru acest scenriu sunt prevazute in lista de 
mai jos. Utilizand ca baza lista de mai jos, vor fi necesare urmatoarele meteriale:  
- hartie 
- creion sau pix 

ANEXE: MATERIALE NECESARE PENTRU ACTIVITATILE PROPUSE 

EATIVE THINKING: LEARNING BY CREATING 

INFORMATII PRACTICE 
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SCENARIU 

INT RODUCERE  

Scenariu urmator este numit ” invatam prin creare” . Obiectivul principal este sa ne 
asiguram ca participantii ( ce vor fi impartiti in grupuri) sunt capabil sa prezinte un 
subiect scolar intr-un mod creativ, astfem incat sa dobandeasca cunostinte despre 
subiectul respectiv.  

Conform teoriei lui  Edward De Bono , pentru a genera idei creative intr-un grup , inca 
de la crearea grupurilor de lucru, fiecare membru trebuie sa isi expuna propria idee de 
realizare a produsului final ( fiecare idee poate fi baza pentru o alta idee creativa , fiecare 
idee putand fi ingemanata cu a celorlalti), fiecare modalitate de a judecata  poate fi 

• Minimum  4, maximum  8 participanti per grup;

• Nu exisat limita de varsta pentru aceasta activitate. Daca gradul de 
dificultate este prea mare pentru limita de varsta a grupului , il poti 
adapta astfel incat sa se potriveasca.

• Sala de desfasurare a activitatii trebuie sa fie suficient de mare astfel 
incat grupurile sa nu se auda intre ele.

• Directiunea scolii va trebui anuntata ca elevii se dor deplasa intre salile 
de clasa.

Participanti

• Jocul trebuie finalizat intr-o  perioada de pana la 1 saptamana, fiecare 
ora avand un alt subiect ales de profesor in functie de gradul de 
implementare a acestui joc. 

• Elevilor li se vor pune la dispozitie toate datele necesare si  metodele ce 
pot fi utilizate

Timp

• Acets exercitiu necesita cunostinte ale teoriei ganditii creative. 

• Pot fi utilizate cunostinte dobandite de la acle cursuri . Pentru a realiza 
acest lucru, este necesar sa li se explice subiectul ales( de exemplu 
pentru subiectul" istorie"  - Revolutia Franceza ) , subiect  ce poate fi 
combinat cu teoria gandirii creative. 

• Exercitiul poate fi adaptat  oricarui nivel si poate fi utilizat pentru orice 
curicula.

Cerinte organizationale
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convergenta cu a altora, ideile ii vor uni pe participanti pentru ca astfel sa creeze un 
produs final. 

Pentru a realiza acest lucru, este de asemenea necesar sa existe o buna comunicare si o 
buna munca in echipa. Scenariu va fi de asemenea util pentru a dobandi anumite 
competente utile in acest sens. 

In timpul activitatii, participantilor li se va pune la dispozitie un text care explica aceasta 
teorie ( de ex. Revolutia franceza). Scopul jocului este a creea un video/fotografie/plansa 
de expunere care evidentiaza subiectul ales. De exemplu, elevilor li se va cere sa recite 
sau sa creeze un album foto sau o macheta care sa le permita sa explice Revolutia 
Franceza.  

Profesorul poate alege intre a da intregului grup acelasi subiect sau subiecte diferite. 
Exercitiul poate avea loc in cadrul unei intalniri la nivelul scolii sau a clasei , acestia 
acordan la final un premiu , acest lucru motivandu-i sa dea cei mai bun din ei. 

Aceasta modalitate interactiva de invatare le va permite elevilor sa invete intr-un mod 
distractiv  si rapid, iar in acelasi timp va uni clasa. 

In concluzie, scopul final este: 

- stimularea colaborarii 

-stimularea elevilor sa foloseasca gandirea creativa 

-implicarea elevilor in munca in echipa 

-invata cum sa prezinte un subiect in mod eficient 

SCENARI U  

Profesorul va imparti elevii in grupuri de 4 pana la 8 elevi. Grupurilor li se va pune la 
dispozitie materialele necesare pentru indeplinirea activitatilor, respectiv pentru 
crearea de imagini video sau fotografii, putand fi utilizate si telefoanele mobile.  

Cand grupurile sunt pregatite sa inceapa, profesorul le va pune la dispozitie textul si 
activitatile ce trebuie indeplinite, prezentandu-le si teoria. 

Profesorul trebuie sa fie capabil sa le prezinte elevilor si un exemplu a ceea ce trebuie 
realizat. 

Dupa ce fiecare grup isi termina treaba, un reprezentant al fiecarui grup va prezenta 
ceea ce a realizat .  

Va fi ales cel mai bun subiect prezentat si se va decerna un premiu , in cadrul unei 
ceremonii de premiere. 
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EVALUAREA SCENARIULUI  

Scenariu va fi disponibil la finalul activitati.  

Nu va fi evaluat numai produsul final, ci fiecare participant isi va expune propria parare 
in ceea ce priveste activitatea propusa. Participantii vor explica cum au lucrat la inceput, 
daca au fost conflicte  si daca au simtit ca “ fac parte din  grup”. 

De asemenea vor prezenta care parte din gandirea creativa a fost cea mai utila in 
realizarea muncii in echipa. Ceilalti, inclusiv profesorul, vor pune intrebari pentru a 
intelege mai bine ceea ce au simtit participantii si cum au ajuns la realizarea produsului 
final. 

Este recmandat ca activitatea sa fie finalizata in aceasi zi in care a si inceput. 

OBIECTIVE DE INVATARE 

Principalele obiective urmarite in acest scenariu sunt:  

- stimularea colaborarii 

-stimularea elevilor sa foloseasca gandirea creativa 

-implicarea elevilor in schimbul de opinii si rezolvarea conflictelor 

-implicarea elevilor in munca in echipa 

-invatareaa modalitatii  de prezentarea  unui subiect in mod eficient 

-invatarea subiectelor specifice scolii 

-munca utilizand abilitati diferite cum ar fi: abilitati hard( subiecte scolare) si 
abilitati soft cum ar fi gandirea creativa, comunicarea si abilitatea de a munci in 
echipa. 

MATERIALE 

Materiale necesare: 

-  hartie si  pix 

-textul care explica teoria 

- post-it-uri colorate 

-camere video sau aparate de fotografiat( pot fi utilizate si telefoanele mobile) 

-computere pentru editarea filmuletelor video sau a fotografiilor 

-proiector 

-mese si scaune 
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INFORMATII PRACTICE 

 

SCENARIU 

INT RODUCERE  

Urmatorul scenariu este numit: “creativitate lingvistica – blog-revista on line”. Pe 
parcursul acestui scenariu profesorii vor putea propune directii tematice in stransa 
legatura cu gandirea narativa, creativa si diversa. 

Limbajul este o modalitatea extraordinara care uneste omul cu lumea inconjuratoare, 
prin intemediul acesteia putandu-se comunica diferite elemente simbolistice elaborate,  
utilizand o serie de coduri care dezvolata si diversifica potentialul cognitiv si expresiv( 
Minerva&Vinella , 2012)  

Acest seminar va incuraja comunicarea si scrierea (  in mod particular comunicarea la 
distanta), dobandirea de cunostinte legate de crearea unui blog, tehnici de management 
si de dezvoltare, permitand utilizatorului sa exploreze principalele unelte de IT. 

In timpul activitatilor, perticipantilor li se va cere sa creeze un blog – revista si sa scrie 
articole. Profesorul ii va ajuta pe elevi sa distribuie sarcini membrilor echipei. Activitatea 
poate avea loc la scoala, sau, dupa o faza preliminara, poate fi realizata acasa, ca tema 

• Elevii dintr-o clasa;

• Participantii vor fi inpartiti in grupuri, in functie de sarcina atribuita

• Potrivit pentru clasele IX-X

• Participanti vor derula activitatea in sala de curs sau in sala de IT

Participanti

• Activitatea trebuie finalizata in 10 intalniri  de cate 2 ore fiecare

Timp

• Acest exercitiu necesita anumite cunostinte despre teoria gandirii 
creative.

• Elevii vor trebuia sa invete cum sa utilizeze un grup sau un cont virtual , 
sa reproduca sau sa  organizeze continutul precum si sa il promoveze on 
line prin intermediul retelelor de socializare

• Poti sa optezi pentru un numar mai mic de intalniri sau sa il transformi 
in tema pentru acasa

Cerinte organizationale
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de casa. Aceasta modalitatea de invatare activa da posibilitatea elevilor sa invete in mod 
placut. 

SCENARI U  

Scenariu consta in a crea un seminar de aprox.2 ore/intalnire, in cadrul caruia elevii sunt 
invitati sa comunice, sa se exprime si sa impartaseasca informatii,  prin intermediu unui 
blog. 

Intalnirile pot avea ca subiect principal creearea unei reviste educationale on-line. 

Aceasta activitate le va permite sa isi dezvolte gandirea creativa, fara ca elevii sa se 
inhibe si fara sa trebuiasca sa scrie ceea ce au invatat( asa cum fac in mod traditional), 
dar vor trebui sa isi aprofundeze, dezvolte si organizeze continutul, exprimandu-si 
punctul de vedere, utilizand un limbaj placut prin intermediul unui gandiri creative sau 
divergente. De fapt, elevii vor combina elementele pe care le au la dispozitie cu unele 
noi si utile. 

Asadar, ei vor creea un ansamblu original, asociind elemente preexistete cu elemente 
proprii. 

EVALUAREA SCENARIULUI  

Echipele vor fi evaluate la finalul activitatii. Profesorul va acorda un punctaj activitati 
astfel incat fiecare va trebui sa isi aduca contributia proprie, cei mai activi motivandu-i 
pe cei mai putin activi. 

Fiecare articol publicat va fi evaluat de catre elevii si profesorii din cadrul scolii. Autorul 
articolului cel mai apreciat va primi un premiu care poate consta intr-o nota,  o zi la ziarul 
local sau o diploma. 

OBIECTIVE DE INVATARE 

Principalele obiective ale acestui scenariu sunt: 
- stimularea colaborarii 
-stimularea elevilor sa utlizeze gandirea creativa 
- stimularea elevilor astfel incat  sa isi exprime propriile opinii sau puncte de vedere 
-implicarea elevilor in activitati de grup 
-sa invete cum se scrie un articol 
-sa invete cum sa creeze un blog – revista 
-incurajarea dobandirii de cunostinte si tehnici noi 
-informarea 
-imbunatatirea abilitatilor de comunicare si scriere 
-explorarea tehnicilor IT  
-sa invete cum sa coordoneze un spatiu virtual, sa reproduca un continut si sa il 
promoveze on-line prin intermediul retelelor de socializare. 
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MATERIALE 

Materialele  necesare a fi utilizate sunt: 

-hartie si creion 

-ziare 

-computer 

-camere video si de fotografiat ( pot fi utilizate si telefoanele mobile) 

-proiector 

REZOLVAREA PROBLEMEI : Vanatoarea de comori 

INFORMATII PRACTICE 

 

• Minimum 4, maximum 6 participanti per grup

• Puteti imparti participantii in grupuri mai mici 

• Nu exista limita de varsta pentru aceasta activitate. Daca anumite 
aspecte sunt prea co,plicate pentru limita de varsta a elevilor 
participanti , le puteti adapta corespunzator

• Sala de desfasurare a activitatii trebuie sa fie suficient de mare astfel 
incat grupurile sa nu se auda intre ele.

Participanti 

• Jocul trebuie finalizat intr-o singura ora de curs. Nu va fi divizat pe 
parcursul mai multo ore pentru a evita inspiratia din surse externe

Timp

• Acest exercitiu necesita cunostinte despre teoria rezolvarii problemelor. 
Se pot utiliza cunostinte obtinute side la alte cursuri

• Daca va decideti sa utilizati scenariul pentru a aprofunda cunostinte 
pentru alte subiecte , va fi necesar sa asigurati explicarii suplimentare

• Exercitiul poate fi adaptat astfel incat sa se potriveasca fiecarei clase de 
elevi. Se recomanda sa schimbari participantii grupului intre ei.

Cerinte organizationale
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SCENARIU 

INT RODUCERE  

Urmatorul scenariu este numit” Vanatoarea de comori pentru rezolvarea problemei” . 
Principalul ei scop este de a ne asigura ca participantii ( ce vor fi impartiti in grupuri) sunt 
capabil sa gasesca o solutie la probleme diferite, printr-o colaborare reciproca. Din acest 
motiv, acest scenariu va fi util la imbunatatirea acitivitati de a munci in echipa si de a -si 
dezvolta abilitatile de comunicare. 

Pe timpul acestei activitati, perticiparilor li se la da o lista care contine sarcini, 
reprezentand ” problemele”. Ei trebuie sa rezolve problemele  pentru a obtine acces la 
diferite elemente( lucruri) care sunt considerate “ comori”. Prima echipa care va finaliza 
sarcina va fi considerata castigatoare. 

Desi nu este necesar, o modalitate utila de a incuraja grupul sa castige este sa le fie pusa 
la dispoziti o “comoara” adevarata, ceva ce ei considera atractiv. De exemplu : sa nu 
trebuiasca sa isi mai faca o anumita tema de acasa, un mic trofeu, etc. 

SCENARI U  

Profesorul va imparti elevii in grupuri de 4 pana la 6 persoane. Se va pune la dispozitia 
grupurilor toate materialele necesare indeplinirii sarcinilor prevazute. 

O data de echipele sunt gata pentru start, profesorul le va comunica lista cu sarcinile ce 
trebuie indeplinite. Un exemplu de o astfel de lista este prevazuta in SCENARIU , cu toate 
ca este la latitudinea profesorului daca o utilizeaza sau nu, sau utilizeaza propria lista 
utilizand schema propusa. 

Dulpa finalizarea fiecarei sarcini, un reprezentant din fiecare echipa o va prezenta 
profesorului, acesta din urma asigurandu-se ca restul echipelor nu vor avea acces sa 
vada rezultatul final. O alta posibilitatea prin care se poate evita “ copiatul” este de a 
crea o lista diferita pentru fiecare echipa, dar nu este recomandata aceasta varianta 
deoarece participantii nu vor avea astfel posibilitatea de a solutiona aceleasi 
“probleme”. Daca solutia problemei este corecta, profesorul va inmana echipei o bucata 
dintr-un puzzle. 

Prima echipa care rezolva puzzle-lul intr-un mod corect, va fi echipa castigatoare. 

EVALUAREA SCENARIULUI  

Evaluarea scenariului va fi facuta in doua etape: in timpul jocului si la sfarsitul acestuia. 

In timpul jocului, fiecare echipa va primi un scurt feedback aferent fiecarei activitati 
finalizate. In functie de feedback si de corectitudinea solutiei la care au ajuns, vor putea 
ca continue cu urmatoarea activitate de pe lista. 

De asemenea, la finalul intregii activitati, grupul va efectua o evaluare comuna a jocului 
in cadrul careia ei vor comunica propria opinie legata de fiecare activitate si aspectele 
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privind modalitatea de rezolvare a “problemelor”  considerate de ei cele mai eficiente 
pentru succesul final. In cadrul acestei discutii, anumite intrebari pot fi utile pentru a 
deschide o dezbatere, dupa cum urmeaza: “ ce parere aveti de faptul ca a existat o 
presiune pentru a rezolva problemele inaintea celorlalate echipe?”; ‘ ce credeti despre  
faptul ca a trebuit rezolvata problema in cadrul unui grup?” ;” Ati folosit pasii pe care i-
ati invatat anterior?” . De asemenea ar fi util sa lasati elevii sa isi exprime punctul de 
vedere in mod liber, fara a interveni cu intrebari. 

Desi este recomandat sa evaluati scenariu in aceeasi zi in care are loc jocul utilizat la 
clasa, daca nu mai aveti timp, se poate realiza la urmatoarea ora. Exista insa sanse ca 
parerea elevilor sa se schimbe datorita trecerii timpului.  

OBIECTIVE DE INVATARE 

PRINCIPALELE OBIECTIVE DE INVATARE SUNT: 

1. Cautati variante alternative pentru a rezolva problema 
2. Lucrati in echipa pentru a rezolva problema 
3. Comunicati eficient pentru a rezolva problema 
4. Invatati cum sa va manageriati timpul pentru a duce la bun sfarsit sarcinile date 
5. Lucrati” sub presiune” . 

Mai mult decat atat, sunt obiective de invatare specifice care pot fi realizate in cadrul 
acestui scenariu , in functie de sarcinile incluse in lista prezentata fiecarei echipe. 

MATERIALE 

Sunt 2 lucruri absolut necesare acestui scenariu: lista cu sarcini si puzzle-lul de realizat. 

Materialele necesare sunt in functie de sarcinile incluse in lista, cum ar fi: 

- hartie si creion 

- un puzzle cu cuvinte incrucisate 

-studiu de caz 
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ANEXE: MATERIALE NECESARE  

PUZZLE: 

 

LISTA CAUTATORULUI DE COMORI: 
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CUVINTE INCRUCISATE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIU DE CAZ: 

ECHIPA VOASTRA A FOST LASATA PE O INSULA PUSTIE AVAND LA DISPOZITIE 
URMATOARELE LUCRURI: 

bricheta pix albastru 

ulei sticla de apa 

batoane cu  proteine arma( pistol) 

cutit perdea 

tub de oxigen carte 

 

Fiecare echipa va trebui sa aleaga 4 obiecte in cele prezentate mai sus, obiecte pe care 
le considera cele mai utile pentru ai ajuta sa supravietuiasca pe insula pana cand sosesc 
salvatorii. Toti vor trebui, la final, sa explice de ce au ales acele obiecte, astfel ca fiecare 
obiect va fi ales de un alt membru din echipa. 

Numai daca veti ajunge la “ un numitor comun” veti supravietui ! 

 

NEEDSIDENTIFICATION KGJNWGPNEAPGNHWHNBMAGN

ABNSDNBABADKBBNKBNSFNLSBNLSFMSG MNKGNADBLS

BWFBFWBVABNDNAKNEGIHGQEGBVVFQH EJBDVKJADB

VDATAGATHERINGAFBKADJVBAKEJVDBKVM DADVBAKJB

QJGLEAVBLAVALJDBVPRIORITIZATIONFAJKBINVLABVLA

BVAJDBVSEDBLJGBQELG PRIORITIZATIONDLBASVBALSV

BALDVNFQGKAENGBKANDBKSDNBLNBKLSNBL TKSDNBLK

SDNVMNVSMDBLSPLANNINGDBFNBLKSNBLKDINBVLAK

VAMMDAVLKADNGALKGNLAKNVLAKVNQOIEH OQEUOG

QUIERYQOIEGHOIVGUOWQFGQIYEFGOUGBOUG NGVHO

EQIGHIWHGFPWQIGHQEPI DISCUSSIONQENGRHWTJME  
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Note pentru profesor: nu este importata alegerea finala a fiecarui obiect, nu exista o 
“alegere corecta”. Aspectul important al acestui exercitiu este acela ca grupul sa ajunga 
la o alegere comuna si ca toti membri echipei sa colaboreze la luarea deciziei comune,  
medierea, discutiile si deciziile luate fiind pasi importanti pentru a ajunge la rezultat.  
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REZOLVAREA PROBLEMEI: AMESTECAREA CARTILOR DE JOC 

INFORMATII PRACTICE 

 

SCENARIU 

INT RODUCERE  

Următorul scenariu se numește: „ Amestecarea cartilor de joc”. Principalul scop al 
jocului este de a ordona cartile de joc astfel incat sa formeze un pachet. Nu conteaza 
tipul cartilor de joc atata timp cat sunt de acelasi fel. 

Echipa trebuie sa se coordonaze astfel incat sa rezolve problema cu ajutorul cartilor dar 
fara sa vorbeasca intre ei, iar ca o problema suplimentara, vor primi instructiuni diferite 
in timpul jocului, coechipierii trebuind sa se adapteze schimbarilor din timpul jocului. 

 

• Grupuri  de 6 pana la 8 persoane 

• Nu exista limita de varsta pentru a participa la aceasta activitate. Daca 
anumite aspecte sunt prea complicate pentru limita de varsta a 
participantilor , le puteti adapta.

• Activitatea se va desfasura intr-o sala de curs care este suficient de 
mare  astfel incat sa limiteze posibilitatea ca grupurile sa se auda intre 
ele.

Participanti 

• Jocul se va finaliza intr-o singura ora de curs. Se va evita divizarea 
activitatii pe parcursul mai multor ore astfel incat sa se evita 
posibilitatea informarii din surse externe.

Timp

• Exercitiul necesita ca elevii sa cunoasca din ce este alcatuit un set de 
carti(  seturi de cate 4 carti cu figuri diferite, 13 carti in fiecare)

• Este necesar ca participantii sa cunosta teoria rezolvari problemelor

• Jocul poate fi adaptat astfel incat sa includa mai multe aspecte dificile 
legate de rezolvarea unor probleme, ca parte din teorie . 

Cerinte organizationale
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SCENARI U  

Profesorul  va pune la dispozitia echipelor doua seturi de carti amestecate. Jucatorii vor 
avea sarcina de a ordona ambele seturi de joc, avand ca element de dificultate faptul ca 
nu pot vorbi intre ei. 

Oricum, dupa ce au trecut cateva minute de la start, profesorul va ordona fiecarei echipe 
sa schimbe modalitatea de a ordona cartile de joc. Astfel, daca un grup ordoneaza cartile 
in functie de numarul lor, ( obtionand la final 4 seturi) vor trebuia sa schimbe in sensul 
ca trebuie sa grupeze cartile in seturi care au acelasi numar dar imagini diferite( obtinand 
13 seturi). Puteti sa le comandati sa schimbe metoda de ordonare ori de cate ori doriti, 
in functie de cat doriti sa dureze jocul. 

O metoda alternativa de a juca acest joc este de a lega la ochi jumatate din membri 
echipei. In acest fel jucatorii care nu sunt legati la ochi vor trebui sa indrume jumatatea 
echipei legata la ochi fara insa sa atinga cartile. Doar cei legati la ochi vor putea atinge 
cartile de joc, trebuind sa se increada in coechipierii lor. 

O data de toate echipele vor finaliza sarcina, ii veti ruga sa-si analizeze comportamentul 
din timpul jocului, identificand fiecare element care se incadreaza in teoria rezolvarii 
problemei  

 
EVALUAREA SCENARIULUI  

Principala evaluarea a scenariului intervine la finalul jocului. Fiecare echipa va trebui sa 
explice cum au pus in aplicare fiecare pas al teoriei, in timpul jocului. In acest fel, va fi 
posibil sa vedem daca elevii sunt capabili sa aplice metodele de rezolvare a problemelor 
pentru diferite situatii. 

Va fi de asemenea util sa vedem daca elevii inteleg teoria si pasii ce trebuie urmati, daca 
observa ce trebuie sa faca sau daca rateaza anumiti pasi pe parcursul rezolvarii 
problemelor. 

Un alt element interesant ce poate fi propus la finalul jocului este sa constate care dintre 
echipe a utilizat cea mai eficienta metoda de ordonare a cartilor si daca au constatat sau 
cred ca exista pasi ce nu erau necesari pentru rezolvarea problemei. 

OBIECTIVE DE INVATARE 

Principalele obiective ale acestui scenariu sunt: 

1. Fiti atenti cum pasi diferiti ai metodei de rezolvare , au fost utilizati in fiecare 
situatie data. 
2. Munciti in echipa pentru rezolvarea problemei 
3. Comunicati eficient pentru a rezolva problema 
4. Invatati cum sa va adaptati in functie de schimbarile ce au intevenit pe 
parscursul jocului 
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5. Munciti in situatii de stres 

Mai mult decat atat, acest scenariu  poate si util in cadrul celorlalte competente  cum ar 
fi munca in echipa, flexibilitate si comunicare. 

MATERIALE 

Singurul material necesar este setul de carti de joc.  Sunt necesare doua seturi /echipa. 

Oricum, daca profesorul considera necesar, poate acorda elevilor un ajutor suplimentar 
spunandu-le carei parti din teorie ii corespunde fiecare actiune din timpul jocului. 

INFORMATII PRACTICE 

 

 

• Aceasta ectivitate este un exercitiu tipic de team building utilizata de 
regula in spatii exterioare de catre experti in resurse umane , cu scopul 
de a testa/dezvolta spiritul de echipa. Oricum , acest joc poate fi utilizat 
de elevi de orice varsta. Ideal este ca grupul sa fie alcatuit din 10-15 
persoane. In cazul unor grupuri mai mari, puteti diviza grupurile astfel 
incat sa lucreze in paralel. 

Participanti 

• Activitatea dureaza 30 de minute , plus timp pentru feedback si aplicatii 
practice. Analiza rezultatelor obtinute va ajuta participantii sa isi 
inteleaga nivelul si cum il pot imbunatatii

• Aveti nevoie de 5 minute pentru pregatire, 3 minute pentru explicatii si 
5 minute pentru " amestecarea" participantilor.  Apoi , veti acorda 10-
15 minute pentru ca acestia sa revina la locurile lor . Puteti decide sa 
micsorati sau sa mariti perioada, in functie de nivelul lor. 

Timp

• Nu sunt necesare anumite abilitati , nici macar ca aprticipantii sa 
vorbeasca aceeasi limba, aceasta fiind si ideea, de a se intelege fa a a 
discuta

• In ceea ce priveste materialele necesare, veti avea nevoie de o franghie 
de aprox. 50 m, fular sau orice altceva pentru a acoperii ochii 
participantilor.

Cerinte organizationale
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SCENARIU 

INT RODUCERE  

In cadrul acestui scenariu, fiecare participant va avea mainile legate cu o franghie astfel 
incat toti sa formeze un cerc. Trebuie sa fie aprox. 5 m intre participanti. 

Dupa o scurta introducere, supraveghetorul acestei activitati ii va lega la ochi pe 
participanti, asigurandu-se ca nu vad nimic. Apoi, Supraveghetorul va “ amesteca “ 
participantii astfel incat sa faceti un mare “ nod”. Inainte de a le stabilii locul final, fiecare 
membru va fi invarti in jurul propriului corp.  

Apoi  coordonatorul jocului le va cere participantilor sa isi reia locurile, avand timp 
limitat. 

Scopul este de determina grupul sa colaboreze in activitatea de reluare a locurilor, lucru 
care nu se poate realiza fara dialog, incredere si coordonare. 

La finalul activitatii, coordonatorul va trebui sa organizeze un cerc cu participantii si le 
va cere sa isi descrie sentimentele din timpul activitati, daca sunt multumiti de rezultate, 
ce cred ca ar fi trebuit imbunatatit. Este important ca in timpul discutie, coordonatorul 
sa sublinieze cat este de important sa gandeasca in interesul grupului. Este posibil ca 
unii dintre participanti sa se indrepte catre locul lor fara sa ia in considerare pozitia 
celorlalti, ei  trebuind sa fie atenti in egala masura atat la ceilalti cat si la ei.   

SCENARIU 

Scenariu poate fi organizat la inceputul orei de curs, pentru a creea astfel o atmosfera 
colaborativa in interiorul grupului, sau sa fie implementata in cadrul unor proiecte mai 
mari avand ca obiectiv comportamentul individual in cadrul unor activitati de grup. 

Activitatea necesita o mare implicare si participare din partea participantilor. In aceasta 
activitate nimeni nu pate fi lasat in urma, altfel tot grupul pierde. De asemenea, daca un 
participant intimpina greutati in gestionarea franghiei, este responsabilitatea celorlalti 
sa il ajute.  

EVALUAREA SCENARIULUI  

Evaluarea acestei activitati poate fi realizata pe diferite nivele: 

- Observatiile supraveghetorului care va identifica comportamentul instinctiv al 
fiecaruia( incearca ca vorbeasca, actioneaza fara sa fie atent la ceilalti, incearca 
sa isi coordoneze actiunile...?). Supraveghetorul va putea sa observe cine are un 
comportament de leader si cine nu, putand sa isi formeze o idee de 
particularitatile fiecarui grup. 

- Evaluarea individuala a fiecarui participant. La finalul activitati, participantii au 

reusit sa isi reia locul sau nu? Este importand de explicat faptul ca nu exista alta 
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alternativa. Daca unul din grup nu reuseste, pierde tot grupul. De asemenea, 

participantilor li se va cere sa isi exprime opiniile si sa spuna ce nu a mers bine. 

- Feedback-ul supraveghetorului. La final, coordonatorul jocului le va explica 

elevilor care este cheia succesului in aceasta activitate, adica: memoria colectiva, 

coordonarea, dialogul si comunicarea, increderea, empatia si munca in echipa.  

La final  se va face o paralela intre activitatea facuta si munca in cadrul unei 

compani, astfel incat elevii sa inteleaga ce insemna munca in echipa. 

OBIECTIVE DE INVATARE 

In aceasta activitate participantii trebuie sa colaboreze pentru a obtine un obiectiv 
comun, respectiv sa isi reia locul . Daca unul dintre ei nu reuseste, pierde tot grupul. De 
asemenea, aceasta activitate ajuta la imbunatatirea urmatoarelor abilitati: 

- Memorie colectiva ( fiecare participant trebuie sa isi aminteasca pozitia initiala, 

vecinii dar si pozitia celorlalti participanti.  

- Sa fie capabili sa iasa din zona lor de confort. Oamenii nu vad si trebuie sa 

colaboreze cu ceilalti pentru a rezolva situatia. 

- Coordonare: Oamenii trebuie sa se coondoneze pe ei insisi dar in acelasi timp 

trebuie sa fie atenti si la ceilalti , pentru a nu-i rani . 

- Incredere: Fiind “ orbi” trebuie sa se bazeze pe cei de langa ei. 

- Empatie:  trebuie sa gasesca o modalitate de a intelege unde sunt atat ei cat si 

ceilalti, astfel incat sa gasesca o rezolvare. 

- Dialog:  probabil cel mai important lucru al acestui exercitiu . Participantii trebuie 

sa vorbeasca astfel incat sa analizeze situatia in integralitatea ei, sa caute si sa 

gasesca o rezolvare impreuna, astfel incat toti sa revina la pozitia initiala . 

 

MATERIALE 

Materiale necesare:  

- Locatie :  Daca sala de clasa nu este suficient de mare pentru a trasa un cerc, va 

recomandam sa iesiti in aer liber, asigurandu-va ca nu exista posibilitati de ranire.  

- O franghie lunga ( aprox 50 metri. Puteti lega mai multe franghii , in functie de 

numarul de participanti). 

- Masti sau alte accesorii pentru a lega la ochi participantii.  

- Optional: tabla sau ceva pe care sa scrieti rezultatul jocului.  

TEAMWORK: DECISION MAKING MODEL SCENARIO 
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INFORMATII PRACTICE 

 

SCENARIU 

INT RODUCERE  

Un element esential unui buna management este abilitatea de a lua decizia corecta la 
momentul potrivit, chiar dacă imprejurarile lasa de dorit. Indiferent de sector sau 
ramura, un element important în activitatea manageriala este acea de a avea abilitatea 
de a motiva angajații dar și de a conduce compania spre succes. 

• Minimum 4, maximum  6 participanti per grup

• Nu formati grupuri mari de participanti

• Nu exista limita de varsta pentru participantii la aceasta cativitate. daca 
anumite aspecte sunt prea complicate pentru limita de varsta a 
grupului, le puteti adapta corespunzator

• Activitatea se va desfasura intr-o sala de curs care este suficient de 
mare  astfel incat sa limiteze posibilitate ca grupurile sa se auda intre 
ele

Participanti

• Jocul trebuie finalizat intr-o singura ora de curs. Nu trebuie divizat pe 
parcursul mai multor ore pentru a evita astfel ca participantii sa se 
inspire din surse externe

Timp

• Acest exercitiu necesita cunostinte despre teoria rezolvarii problemelor. 
Se pot utiliza cunostinte obtinute si de la alte cursuri

• Daca va decideti sa utilizati scenariul pentru a aprofunda cunostinte 
pentru alte subiecte , va fi necesar sa asigurati explicarii suplimentare

• Exercitiul poate fi adaptat astfel incat sa se potriveasca fiecarei clase de 
elevi. Se recomanda sa schimbari participantii grupului intre ei.

Cerinte organizationale
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SCENARI U  

Scenariu va incepe cu o analiza a situatiei si a sentimentelor resimtite de elev. Profesorul 
ii va invata pe elevi Metoda Analizei SWOT. 

Ca si facilitator decizional, profesorul le va explica elevilor urmatoarele lucruri: 

• Elevii trebuie să colecteze informații precise din mai multe surse pentru a-și informa 
deciziile 

• Elevii trebuie să își identifice sentimentele și valorile, deoarece acestea pot influența 
opțiunile și alegerile înainte de a putea face o evaluare exactă a unei situații 

• Ambele sunt posibile; pentru o decizie de a avea rezultate pozitive și negative și că 
prezicerea rezultatelor poate fi dificilă 

• Înainte de a face o alegere, ei sunt responsabili pentru acțiunile lor 

• Pentru a învăța, cum să faceți predicții mai exacte vine doar cu practica 

• Poate fi necesară reevaluarea deciziei pe care o iau și adaptarea acestei situații la noile 
situații. 

Pentru a continua scenariu, trebuie urmati urmatorii pasi: 

1. Furnizați modelul „Model de luare a deciziilor” pentru a fi utilizat în procesul de luare 
a deciziilor. 
2. Vă rugăm să cereți să identificați problema și să scrieți acest lucru în model. 
3. Vă rugăm să cereți să identificați și să discutați sentimentele lor despre problemă. 
4. Adunați apoi informații pentru a identifica gama de opțiuni posibile. 
• Elevii pot apela la alții pentru informații care pot ajuta la luarea deciziilor, mai ales 
atunci când se ia o decizie dificilă. Dar trebuie să-și echilibreze propriile păreri cu părerile 
altora. 
5. Vor scrie opțiunile pe care le-au identificat pe model. 
6. Vor analiza consecințele (atât pozitive, cât și negative) pentru a evalua fiecare 
opțiune. Atunci când analizează rezultatele, asigurați-vă că elevii verifică diferitele tipuri 
(adică fizice, sociale, emoționale, financiare și legale). Trebuie, de asemenea, să fie 
examinat impactul consecințelor asupra persoanelor de sine, a prietenilor de familie și 
a comunității pe termen scurt și lung. 
7. Discută despre sentimentele asociate acestor consecințe și apoi își justifică alegerea. 
 

EVALUAREA  SCENARIULUI 

Evaluarea scenariului va fi realizata in doua etape: in timpul jocului si la sfarsit 

In timpul jocului , dupa fiecare etapa, fiecare echipa isi va prezenta alegerile astfel incat 
profesorul sa poata verifica daca sunt pe directia buna. 

OBIECTIVE DE INVATARE 
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Elevilor li se va spune ca sunt 6 etape pentru a dobandi abilitatea de a lua decizii 

1. Incadrare – sa identifici problema si sa inveti cum si unde sa o incadrezi ( Model de 
luare a deciziei) 

2. Obiective – sa inveti sa analizezi lucrurile care pot fi afectate de decizia luata( Aaliza 
SWOT)  

3. Alternative – sa inveti sa determini alternativele 

4. Consecinte – sa identifici consecintele unor actiuni diferite  

5. Preferinte  -sa iti clarifici sentimentele referitoare la compromisurile facute. Sa relizezi 
ceiti place mai mult luand in considerare toate imprejurarile 

6. Adaptabilitatea – sa gasesti factorul determinant , sa iti reconsideri deciziile  

Aceasta staregia ii va ajuta pe elevi sa: 

- analizeze modalitatea de a vedea lucrurile si intamplarile si de a rezolva problemele 
intalnite; 

-  isi impartasesca propriile pareri care sa ajute la luarea unei decizii comune; 

 

MATERIALE 

Materiale necesare: 

• hartie si creion 

• Modele cu antet 

ANEXE: MATERIALE NECESARE PENTRU ACTIVITATILE PROPUSE 

 ANEXA 1: MODELE DECIZIONALE      

  

 
ANTETE 

 

Probleme 
Care este 
problema si ce 
simt?  

 
Alegeri?  

 
Lucruri pozitive ce 
se pot intampla
  

 

Lucruri negative ce 
se pot intampla 
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ANEXA 2: MODELE DE ANALIZA SWOT 

Eu voi.......................................... 

_________________________________________________________________________
_________ 
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PUNCTE TARI  
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PUNCTE SLABR 
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   4. 

Oportunitati  

 

1. 
2. 
3. 

 

Amenintari 
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2. 
3. 
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ANEXA 3: EXEMPLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Example de alegeri potrivite 

Discutati des Exemplu: luarea de alegeri bune 

Discutați despre drepturi și responsabilități și putere în relații. 

Oferiți fiecărui elev un set de scenarii. Folosind modelul decizional, elevii lucrează prin scenarii 
pentru a determina posibile soluții, consecințe și sentimente rezultate. 

Studenții își pot împărtăși modelul cu un coleg și reflectă asupra celei mai bune soluții posibile 
a problemei. 

Implementare - caseta de probleme 

Tăiați un slot într-o cutie mică (de exemplu, caseta de hârtie pentru fotocopii) și așezați-o în 
clasă. Când elevii se confruntă cu o problemă și au nevoie de sfaturi sau îndrumări, ei pot scrie 
problema pe hârtie și o pot plasa în cutie. Problemele ar trebui să rămână anonime. Faceți 
probleme cu ajutorul unui model de luare a deciziilor, fie ca clasă, fie în grupuri mici.pre 
drepturi si responsabilitati, despre puterea interactiunilor. 

Puneti la dispozitia fiecarui elev un set de scenarii. Utilizand modelul decizional, elevii vor lucra 
pe parcursul fiecarui scenariu pentru a determina solutiile posibile, consecintele si 
sentimentele rezultate. 

Elevii vor imratasii propriul model si vor alege cea mai buna solutie la problema 

Implementare- cutia cu probleme. Taiati o nisa intr-o cutie mica. Cand elevii se vor confrunta 
cu o problema si au nevoie de un  sfat pot scrie problema pe o bucata de hartie si o pun in  
cutie. Problema va avea caracter anonim. Incercati sa rezolvati problema utilizand un model 
fie in cadrul clasei sau in  cadrul grupului 

Exemplu: luarea de decizii bune 

Discutați despre drepturi și responsabilități și putere în relații. 

Oferiți fiecărui elev un set de scenarii. Folosind modelul decizional, elevii lucrează prin scenarii 
pentru a determina posibile soluții, consecințe și sentimente rezultate. 

Studenții își pot împărtăși modelul cu un coleg și reflectă asupra celei mai bune soluții posibile 
a problemei. 

Implementare - caseta de probleme 

Tăiați un slot într-o cutie mică (de exemplu, caseta de hârtie pentru fotocopii) și așezați-o în 
clasă. Când elevii se confruntă cu o problemă și au nevoie de sfaturi sau îndrumări, ei pot scrie 
problema pe hârtie și o pot plasa în cutie. Problemele ar trebui să rămână anonime. Faceți 
probleme cu ajutorul unui model de luare a deciziilor, fie ca clasă, fie în grupuri mici. 


