
PĂTRATUL 
ORB

3
Această activitate este o sarcină de rezolvare de probleme, 
care necesită o comunicare bună și decizii luate în grup. 

INTRO

Locația aleasă pentru această activitate trebuie să fie nivelat , deschis și fără 
obstacole. Facilitatorul trebuie să curețe tot ce poate fi pericol pentru participanți: 
ramuri, pietre etc. 
Facilitatorul trebuie să supravegheze grupul îndeaproape tot timpul și dacă unul 
dintre participanți ar fi în pericol de a fi lovit de un obiect, acesta trebuie protejat. 
Din punct de vedere al siguranței este cel mai bine să informăm participanții în 
avans, să facă numai mișcări lente.

PREGĂTIRE

MATERIALE
COOPERARE DE GRUP
• rezolvarea problemelor
• luarea deciziilor în grup
• dezvoltarea comunicării

• legături la ochi (să fie egalő 
  cu numărul participanților)
• o frânghie de circa 20-40 de metri

SCOP

Lucru în echipă 
Provocare 6 8 persoane

Pedagogie experiențială
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REFLECȚIE

OBSERVAȚII

1. Grupul este rugat să stea într-o linie, aproape unul 
de celălalt. Fiecare membru de grup primește o 
eșarfă pentru ochi, pe care trebuie să o poarte de la 
începutul activității până la sfârșit. 

2. (20 min) Odată ce participanții s-au legat la ochi li 2. (20 min) Odată ce participanții s-au legat la ochi li 
se dă o frânghie lungă care trebuie ținută cu ambele 
mâini și nu mai au voie să dea drumul la această 
frânghie. Sarcina grupului este să creeze pătratul 
perfect. Când sunt siguri că au reușit, pot pune 
frânghia jos pe pământ și să verifice rezultatul.

3. Facilitatorul invită grupul să stea într-un cerc și să 3. Facilitatorul invită grupul să stea într-un cerc și să 
împărtășească gânduri, să reflecteze asupra 
experienței. 

• Ce fel de provocări ați avut de confruntat ca grup? 
• De ce fel de comunicație sau alt suport ai nevoie ca să te simți în 
siguranță într-un mediu necunoscut?
• Cum  te poate susține această activitate în construirea rezilienței? 


