Cercul valorilor [1]
Tema Activităţii:
Wisdom
Diversity
Domeniul de învăţare:
Character Development
Metoda educaţională:
Energizer/icebreaker
Get to know you game
Aceast joc de grup își propune să aducă adâncească cunoașterea între participanți aducând în discuție care sunt valorile
noastre comune dar și diferite.
Pregătire și facilitare: participanții trebuie să stea aşezați pe scaune, într‐un cerc. Toate scaunele trebuie să fie ocupate.
Unul dintre participanți trebuie să stea în interiorul cercului, în picioare. El va trebui să spună o afirmație legată de una
dintre credințele sale personale sau legat de valorile sale pe care le practică de genul: „cred în prietenie” sau „nu cred în
încălzire globală”, „cred în puterea exemplului personal”, etc. Ceilalți membri ai grupului care împărtășesc aceleași valori
își vor schimba locul foarte rapid (dar să nu se mute pe scaunul imediat următor dacă acesta se eliberează). Întodeauna
trebuie să fie macăr două scaune distanță față de scaunul de pe care ai plecat. Persoana din mijloc trebuie şi ea să ocupe
un scaun. Atunci va rămâne un alt participant în mijloc care trebuie să facă acelaşi lucru ca şi prima persoană. După ce
câțiva membri din grup (jumătate din grup) a fost în mijloc şi au făcut afirmații nespecifice pe o tematica puteți trece la
următorul nivel al activității. Pentru următorul nivel puteți să atașați o serie de valori sau credințe pe o tematică anume
relevantă pentru grupul vostru sau nevoile lor de învățare.. De exemplu pe tematica patrimoniu natural sau cultural pot să
caute credințe persoanele despre natură sau despre tradiții, obiceiuri și superstiții locale în care cred. Înainte de a începe,
lăsați 1-2 minute ca fiecare să se gândească la cel puțin 3 lucruri în care cred sau nu cred, astfel încât atunci când vor
ajunge în mijloc să poată să le menționeze repede.
Întrebări de procesare:
Cum vi s‐a părut activitatea?
Cum vă simțiți atunci când alte persoane au aceleaşi valori cu ale voastre?
Cât de uşor este să găsiți persoane cu valori personale similare cu ale voastre?
În ce fel credeți că valorile diferite te afectează pozitiv pe tine pe tine, dar şi societatea în general?
Cum credeți că valorile și credințele noastre comune despre mediu, natură, comunitate, cultură, etc ne ajută?

Obiective de învăţare:
(A)Să identifice valori și credinte similare sau diferite care se regăsesc în grup;
(V)Să manifeste acceptare și apreciere față de valorile membrilor grupului;
(C)Să descrie în ce fel valorile și credințele similare față de un anumit domeniu ne ajută sau nu;
Competenţe IMPACT:
Personal & group management
Competenţe Cheie Europene:
Communication in the mother tongue
Cultural awareness and expression
Valori:
Perspective
Curiosity

Social Intelligence
Materiale necesare:
No resources
Număr de participanţi:
fewer than 12
12 - 20
more than 20
Vârsta participanţilor:
between 10 - 13
between 14 - 19
older than 20
Durata:
Less than 15 Minutes
Limba activitatii:
Romanian
Rating:
0
No votes yet
Activităţi Şcoala Altfel:
Other Activities

