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PROIECTUL GAMEDPROIECTUL GAMED
Această serie de 10 broșuri educaționale și tematice este unul dintre cele 4 rezultate intelectuale tangibile care au rezultat dintr-un parteneriat internațional creat
între 6 parteneri din 3 țări europene (Portugalia, România, Spania). Un consorțiu inter-sectorial care combină diferite sectoare educaționale a fost baza pentru
crearea unor intervenții multi-nivel educaționale complexe. 

În timp ce lucram cu tinerii, am identificat lipsa unor instrumente eficiente și adecvate pentru a sprijini abordarea noastră educațională centrată pe cei ce învață, în
special în domeniul competențelor principale adecvate în realitatea prezentă. 

Cele 10 broșuri tematice cu Conținut de Învățare pe bază de Jocuri (GLC) doresc să introducă, sprijine și dezvolte capacitatea profesioniștilor care lucrează cu
tinerii în contexte educaționale non-formale și formale. Acestea se concentrează în mod clar pe îmbunătățirea calității programelor educaționale care își propun
dezvoltarea competențelor principale care duc la o viață de succes și în același timp încurajează la tineri valori de bază de corectitudine, justiție socială, non-
discriminare și implicare în comunitate. 

Fiecare broșură GLC este autonomă, însă sunt toate interconectate pentru a crea oportunitatea și posibilitatea de a le transfera cu ușurință în realitățile diferite
cu care se confruntă tinerii. Broșurile GLC pot fi folosite cu ușurință în toate sferele diferite în care sunt activi tinerii: lucrul cu tinerii, educație, educație, familii și
grupuri de colegi.
Activitățile educaționale se adresează tinerilor între 13 și 30 de ani. În mod clar, este benefic și dezirabil să se ajusteze accentul și nivelul de complexitatea al
exercițiilor către grupul de vârstă cu care lucrați.
Cele 10 broșuri educaționale diferite urmează aceeași filosofie, o structură similară și o imagine vizuală consecventă. De asemenea, fiecare broșură conține link-
uri și referințe valoroase pentru aprofundare tematică suplimentară.

Sperăm că această broșură și conținutul său vă va inspira să explorați.

„gamED: Folosirea Jocurilor pentru Dezvoltarea Competențelor Esențiale în Lucrul cu Tinerii” este un proiect Key Action 2 co-finanțat de Programul Erasmus+
Youth in Action al Uniunii Europene, cu numărul de referință 2020-3-RO01-KA205-095067. Conținutul nu reflectă neapărat viziunea și opinia Comisiei Europene. 



LUCRU ÎN ECHIPĂLUCRU ÎN ECHIPĂ
Această broșură GLC se concentrează pe lucrul în echipă. Aceasta este
o provocare destul de mare. Prin aceasta, nu ne referim la importanța și
relevanța lucrului în echipă eficient și eficace, acesta este un aspect cu
care, cel mai probabil, suntem cu toții de acord. În această broșură
privind lucrul în echipă, ne concentrăm și pe tensiunea dintre „eu” și
„noi”. Între „al meu” și „al nostru”.

Scott și Flanigan (1996) rezumă astfel: „Obținerea consensului este o
călătorie care începe cu mai multe puncte de vedere și se termină cu
acordul... Obținerea consensului se referă la călătoria care începe cu
„Eu” și se termină cu „Noi”.

S-au scris multe despre lucrul în echipă. Unele dintre afirmațiile de mai
jos vă pot suna foarte familiar. Este mai mult decât un simplu „slogan”?
Credem că aceasta este o provocare interesantă individuală și de grup

„În fiecare echipă, există întotdeauna cineva care face mai mult. Ai
putea fi tu.”
„ECHIPA înseamnă „Împreună, facem mai mult””
„Singuri mergem mai repede, împreună mergem mai departe”
„În ECHIPĂ, nu există „eu””



formare - fiecare membru al grupului este nou în sarcină. Nimeni nu este cu adevărat sigur de rolul său...

creare - membrii vor fi stabilit un anumit sentiment de rol și identitate și vor lupta pentru a-l salva. Convingeri și

valori puternice vor apărea pe măsură ce membrii grupului nu sunt de acord cu privire la ce să facă, cum să facă,

când trebuie făcute lucrurile și cine le va face. Provocarea pentru un lider (spontan sau numit) în această etapă este

de a gestiona dezacordurile,..

normare - după ce au negociat între ei, un grup va trebui să stabilească reguli și proceduri...

realizare - după ce s-a convenit asupra procedurilor, s-au soluționat problemele de relații personale în cadrul

grupului și acum se simt confortabil, participanții pot continua apoi cu sarcina(ile) stabilită(e) sau cu proiectul care

urmează să fie gestionat și să obțină rezultatele dorite. „Norman (2002)”

Mai jos vă invităm să explorați câteva descrieri, precum și câteva abordări mai analitice. 

Munca în echipă poate fi definită drept capacitatea membrilor echipei de a colabora, de a comunica eficient, de a

anticipa și de a satisface reciproc cerințele și de a inspira încredere, rezultând o acțiune colectivă coordonată. Potrivit

lui McIntyre și Salas (1995), lucrul în echipă este o componentă critică a performanței echipei și necesită o explicație a

modului în care se comportă o echipă. Există patru caracteristici comportamentale principale care compun lucrul în

echipă: (a) monitorizarea performanței, (b) feedback-ul, (c) comunicarea în buclă închisă și (d) comportamente de

rezervă.

Lucrul în echipă înseamnă că oamenii vor încerca să coopereze, folosindu-și competențele individuale și oferind

feedback constructiv, în ciuda oricărui conflict personal între oameni.

Tuckman (1965) a creat un model inspirator, care în prezent este încă foarte valabil și oferă o perspectivă excelentă

asupra diferitelor etape prin care trece un grup, până la obținerea unui lucru în echipă complet dezvoltat. Modelul său

descrie în principal 4 etape de formare/creare/normare/realizare. În concluzie:



„A te concentra pe punctele forte (nu pe punctele slabe) și a căuta ce ai în comun (și nu aspectele cu

care nu ești de acord) este de obicei cea mai bună modalitate de a conduce grupul către consens”.

Scott & Flanigan (1996)

Activitățile propuse în acest modul GLC: le considerăm introduceri valoroase către lucrul în echipă.

Aici accentul se pune în principal pe „cine sunt eu în NOI, cum particip în NOI”. Activități de lucru în

echipă mai dificile și concrete pot fi găsite în celelalte module GLC.

Alte resurse:

https://physedgames.com/category/team-building/

8 activități de lucru în echipă & jocuri pentru adolescenți - Unicef Kid Power

https://physedgames.com/category/team-building/
https://www.unicefkidpower.org/team-building-activities-for-teenagers/


ACTIVITĂȚI DE LUCRUACTIVITĂȚI DE LUCRU
ÎN ECHIPĂÎN ECHIPĂ

NUMELE MEUNUMELE MEU AUTOBIOGRAFIEAUTOBIOGRAFIE



Eu în Scrabble

NUMELE MEUNUMELE MEU



DURATADURATA

Ușor30 de minute 8-10 persoane

DIMENSIUNEADIMENSIUNEA
GRUPULUIGRUPULUI

NIVELUL DENIVELUL DE
COMPLEXITATECOMPLEXITATE

PREZENTARE GENERALĂPREZENTARE GENERALĂ
Participanții se prezintă celorlalți membri ai grupului, împărtășindu-și

caracteristicile. Aceste caracteristici sunt legate de diferitele litere care le compun

numele.



Iniția formareai unui grup și explorarea
reciprocă.

Stimula autocunoașterea și cunoașterea reciprocă.

OBIECTIVEOBIECTIVE MATERIALEMATERIALE
Ca educator, puteți folosi această activitate pentru a:

Dacă nu s-a făcut încă, acest lucru servește și la
„cunoașterea numelor”.

FOAIE ȘI CREIONFOAIE ȘI CREION
PENTRU FIECAREPENTRU FIECARE
PARTICIPANT.PARTICIPANT.



PAS CU PASPAS CU PAS Dați o foaie de hârtie și un creion fiecărui

participant.Cereți participanților să-și

scrie numele vertical în partea stângă a

foii, distanțând fiecare literă una de

cealaltă.

Explicați grupului că fiecare

participant trebuie să facă

legătura între caracteristicile

proprii care încep cu

diferitele litere ale numelui

său. 

11

22 33
După ce toți participanții au terminat,

invitați-i să se prezinte restului grupului,
citind cu voce tare diferitele lor cuvinte.

Acordați timp participantului pentru a
explica mai în profunzime cuvintele

alese, dacă dorește acest lucru.

44
Adunați foile și inițiați o

scurtă interogare.



INTEROGARE/INTEROGARE/
EVALUAREEVALUARE

Ce impresie v-a creat această scurtă activitate?

URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI POT FIURMĂTOARELE ÎNTREBĂRI POT FI
ADRESATE ÎN ORDINEA SUGERATĂ.ADRESATE ÎN ORDINEA SUGERATĂ.

Ce a fost ușor sau greu pentru voi?

Ați descoperit asemănări cu alte persoane?

Cât de ușor a fost să exprimați lucruri despre voi în fața
celorlalți? Ce ar putea face/a făcut această activitate

interesantă?

Caracteristicile pe care le-ați folosit pentru a vă descrie:

acesta este felul în care vă vedeți, sau felul în care vă

percep ceilalți? Sau ambele?

Cât de relevant este să vă gândiți la caracteristicile voastre?

Ce valorificați din această activitate?



ADAPTĂRIADAPTĂRI
POSIBILEPOSIBILE

Cu grupuri mai mari (de exemplu, 20 sau mai mulți), cereți participanților să se

plimbe și să descopere alte persoane care au aceeași literă în numele lor.

Cereți-le să aibă o scurtă conversație despre „cine sunteți, cine sunt eu”, apoi

să scrie numele acelei persoane lângă această literă. Participanții continuă până

când toată lumea și-a completat literele cu numele altor persoane sau a trecut

un timp definit. Numele celorlalte persoane nu trebuie neapărat să înceapă cu

acea literă, trebuie doar să conțină litera în nume.



RECOMANDĂRIRECOMANDĂRI
PENTRUPENTRU
FACILITATORFACILITATOR

Acest joc este potrivit pentru primele întâlniri de grup, deoarece oferă

participanților un mediu pentru a se exprima în fața unui grup.

Este posibil ca unele persoane să nu se simtă în largul lor să vorbească

în fața unui grup mai mare, în special prima dată când sunt împreună.

Creați un spațiu confortabil și sigur pentru ca oamenii să se exprime.

Numele au lungimi diferite, unele au doar 2 litere, în timp ce altele sunt

mai mari de 10. Încurajați participanții să asocieze cel puțin 5 cuvinte în

total la literele numelor, chiar dacă acest lucru înseamnă repetarea

anumitor litere.

Anumite litere sunt destul de dificil de asociat cu o caracteristică (de

exemplu, „Y”). Încurajați-i pe acești oameni să găsească o

caracteristică care nu începe neapărat cu această literă, ci pur și

simplu o conține. 



SUGESTII DE URMATSUGESTII DE URMAT
Testul de valoare, explicat în GLC

Valori, este o activitate de urmărire

relevantă. Pe lângă caracteristicile pe

care oamenii le definesc pentru ei

înșiși, această activitate de urmărire

explorează valorile pe care fiecare

dintre noi le reprezintă.

Invitați-i pe fiecare să exploreze 2

dimensiuni diferite ale numelui lor. Care

este semnificația posibilă sau originea

istorică a numelui lor? Care a fost

principalul motiv pentru care părinții ți-

au „dat” acest nume?

IDEI DE ACȚIUNIIDEI DE ACȚIUNI
Realizați această activitate cu denumirea organizației dvs. Cereți grupului să

asocieze caracteristicile sau valorile cu fiecare literă. Acest lucru poate duce

la discuții interesante și profunde. Această activitate se poate realiza și cu

numele altor organizații, instituții, companii, etc. Un posibil început al reflecției

critice a unui grup (ca referință: aceasta ne-ar duce la „faza de creare și

normare” din modelul Tuckman).



Prin cuvintele altei persoane

AUTOBIOGRAFIEAUTOBIOGRAFIE



DURATADURATA

MediuAproximativ 30 de minute 8-10 persoane

DIMENSIUNEADIMENSIUNEA
GRUPULUIGRUPULUI

NIVELUL DENIVELUL DE
COMPLEXITATECOMPLEXITATE

PREZENTARE GENERALĂPREZENTARE GENERALĂ
Această activitate scurtă îi invită pe oameni să împărtășească despre ei

înșiși cu ceilalți din grup. Un exercițiu introductiv bun, pentru a ne cunoaște.



Încuraja autocunoașterea

OBIECTIVEOBIECTIVE MATERIALEMATERIALECa educator, puteți folosi această activitate pentru a:

CAMERĂ CU SCAUNECAMERĂ CU SCAUNE

Construi încredere prin împărtășire

Consolida dezvoltarea personală



PAS CUPAS CU
PASPAS Cereți participanților să se

plimbe și la semnul dvs., să
facă perechi.

După 5 minute, cereți perechilor
să formeze grupuri de câte 2

perechi. Se prezintă unul pe altul.
Spuneți-le participanților că încă

pot „corecta” informațiile din
biografia lor prezentate de
partenerul lor de pereche.

11

33 44
Cereți tuturor să facă un cerc și

repetați cele de mai sus cu
întregul grup.

55
Închideți activitatea cu o

interogare (scurtă).

Rugați-i să stea confortabil împreună și

spuneți-le că au 5 minute pentru a se

cunoaște mai bine (trecut, prezent, viitor,

planuri, fapte, etc.). Informați-i că după

acest timp se vor alătura unei alte perechi

unde fiecare o va prezenta pe cealaltă

persoană din perechea inițială.

22



INTEROGARE/INTEROGARE/
EVALUAREEVALUARE

Ce impresie v-a creat această scurtă activitate?

URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI POT FIURMĂTOARELE ÎNTREBĂRI POT FI
ADRESATE ÎN ORDINEA SUGERATĂ.ADRESATE ÎN ORDINEA SUGERATĂ.

Cum te-ai simțit când o altă persoană a vorbit despre tine?

Cum te-ai simțit să prezinți pe altcineva? Cât de ușor a fost
să ai o prezentare „biografică” exactă?

Ați descoperit asemănări cu alte persoane?

Cât de importante sunt aceste informații pentru grup? Cât de

relevantă credeți că a fost sau nu această împărtășire pentru

„dinamismul acestui grup”?

Ce valorificați din această activitate?

Dacă am face această activitate din nou, ar fi altfel? Cum?
Din ce motive posibile?



ADAPTĂRIADAPTĂRI
POSIBILEPOSIBILE

Realizați această dinamică de mai multe ori, dar de fiecare dată cu o întrebare pe

care o definiți ca obiectiv al împărtășirii. Pot fi folosite următoarele întrebări sugerate:

→ Unde locuiești? Rural, urban, suburban? A ce miroase? Unde ți-ar plăcea sa

locuiești?

 → Care sunt principalele ocupații din timpul liber? Ce te entuziasmează cel mai mult

la ele? 

→ Dacă ai fi persoana responsabilă să ia decizii (de exemplu, un președinte), ce ai

vrea să schimbi în comunitatea ta?

→ La ce te pricepi? Ce ți-ar plăcea să îmbunătățești?

→ Ce ți s-a întâmplat amuzant sau ciudat în ultimii ani?



RECOMANDĂRIRECOMANDĂRI
PENTRUPENTRU
FACILITATORFACILITATOR

Această activitate este potrivită pentru primele întâlniri ale

unui grup, deoarece le oferă participanților posibilitatea de

a se prezenta.

Spuneți foarte clar că fiecare împărtășește doar ceea ce

se simte confortabil să împărtășească. Este dreptul

fiecăruia să nu răspundă la anumite întrebări puse de

partenerul său de pereche.



Vă sugerăm activitatea „Ce-ar fi dacă aș fi...” din GLC Empatie ca o continuare
adecvată.

SUGESTII DE URMATSUGESTII DE URMAT

Creați o casetă cu „întrebări pe care nu îndrăznesc / nu am îndrăznit să le adresez
în public, dar sunt foarte curios să știu părerile altor oameni”. Fiecare participant
poate adresa anonim 1 întrebare în această casetă. În cadrul fiecărui grup,
scoateți una sau mai multe întrebări din această cutie și realizați un exercițiu liber
de împărtășire. Ar putea apărea subiecte surprinzătoare, unele amuzante, altele
dificile și sensibile. Această activitate duce la stadiul grupului din modelul lui
Tuckman de „creare și normare”.

IDEI DE ACȚIUNIIDEI DE ACȚIUNI


