Pătratul cu numere [1]
Tema Activităţii:
Communication
Diversity
Domeniul de învăţare:
Employability
Character Development
Metoda educaţională:
Get to know you game
Materiale necesare: foi albe, instrumente de scris.
Durata activității: între 15-30 minute
Scopul acestui joc este de a stimula cunoașterea între participanți.
Pregătire și facilitare: Conducătorul jocului împarte o coală de hârtie în 10 - 15 pătrate şi scrie în fiecare căsuţă o cifră
diferită de la 1 până la 30. Participanţii sunt rugaţi să-şi noteze numele în căsuţa al cărui număr are o semnificaţie aparte
pentru ei (de exemplu: reprezintă ziua lor de naştere, este numărul lor norocos etc.) şi să explice de ce. În final
participanţii vor avea posibilitatea să observe că uneori acelaşi număr prezintă o importanţă deosebită pentru mai multe
persoane. Fiecare participă și notează experiențele sau evenimentele în măsura în care se simte confortabil să le
împărtășească grupului.
Recomandări pentru facilitatori: Puteți exemplifica, pentru început, semnificația numerelor pentru voi înșivă, pentru a da
încredere grupului. Porniți de la exemple simple, la momente importante în viața cuiva. Nu forţaţi participanții să
împărtășească mai mult decât se simt confortabil, aceștia se vor deschide pe măsura ce va crește încrederea în grup.
Întrebări de procesare/debriefing:
A fost uşor să găsiţi o semnificație numerelor?
Ați găsit evenimente comune cu altcineva din grup?
V-ați simţit confortabil să împărtăşiţi grupului semnificația numerelor? De ce?
Ce ați aflat interesant despre colegii voștri?
Obiective de învăţare:
Valori, abilități, cunoștinte (V.A.C). În urma activității participanții vor putea:
A - Să cunoască diversitatea întregului grup
V - Să identifice valori comune în grup
Competenţe Cheie Europene:
Communication in the mother tongue
Social and Civic
Valori:
Curiosity
Social Intelligence
Materiale necesare:
minimum resources
Număr de participanţi:
fewer than 12
12 - 20

more than 20
Vârsta participanţilor:
between 10 - 13
between 14 - 19
older than 20
Durata:
15 - 30 minutes
Source:
Tiberiu Culidiuc (coord), IMPACT – jocuri și povestiri, Manual de educație nonformală, ediția a II-a, 2015, Fundația Noi
Orizonturi
Limba activitatii:
Romanian
Rating:
0
No votes yet
Activităţi Şcoala Altfel:
Other Activities

