
DEZACTIVAREA 
BOMBEI  

4

• Faceți un cerc mare pe sol cu   o coardă care va fi 
”bomba”. Numărați 5 metri de „cercul bombei” și 
creați un alt cerc cu o altă frânghie care va fi  locul 
sigur „acasă”. Apoi, scrieți numere aleatorii pe 
atâtea foi A5 câți participanți sunt. Acestea pot fi 
de la 1-100 sau chiar pi sau 15/3. Luați notițe cu 
numerele pe care le-ați scris. Asigurați-vă că atunci 
când le așezați aleatoriu, cu fața în jos, în cerc, când le așezați aleatoriu, cu fața în jos, în cerc, 
acestea nu sunt transparente.
• Soluția puzzle (dezactivarea bombei), pe care 
trebuie să o descopere participanții, în timp ce fac 
încercările, este:

• fiecare membru al grupului trebuie să întoarcă doar un singur număr (deci dacă aceeași 
persoană încearcă și al doilea număr, atunci bomba explodează)
• numerele trebuie activate într-o succesiune crescătoare, de ex. 1 - 8 - 25/2 - 32 - 44 etc. 
(deci ori de câte ori secvența nu este corectă bomba explodează)
• Creați o poveste despre motivul pentru care participanții trebuie să rezolve codul bombei 
pentru a salva lumea
• Această activitate creează emoții negative și deranjante, astfel încât, pentru siguranța • Această activitate creează emoții negative și deranjante, astfel încât, pentru siguranța 
emoțională, este esențial să aveți o relație bună cu grupul, astfel încât să descopere  
oportunitatea de învățare din acestă activitate și să aibă dorința de a lucra cu acesta.

PREGĂTIRE

• 2 frânghii (fiecare de 5 m) 
• hârtie A5
• creioane 
• plăci opace, hârtii mai groase de A5 
netransparente

MATERIALE

CONSTRUIREA ECHIPEI
• conducere
• gândirea strategică și luarea deciziilor
• gestionarea frustrării și feedback-ului

SCOP

45 min indoor I oudoor 

Lucru în echipă I provocare 8-30 pers.

Pedagogie experiențială
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     Această activitate este bună pentru a întări o echipă în ceea ce privește 
dezvoltarea unei credințe neîndoielnice în forța lor comună. Deoarece în activitate 
primesc în mare parte feedback care este un „NU” - explodează bomba - care se 
întâmplă și în viața profesională, această activitate oferă o oportunitate de a 
reîncadra acest fenomen.

1. Facilitatorul introduce „bomba” și povestea din spatele
 nevoii de a fi dezactivată, pentru a salva lumea. 
„Bomba” are un cod numeric pe care nimeni nu îl 
cunoaște și trebuie să-l descopere, ca să nu explodeze. 
Regulile sunt următoarele:
• participanți trebuie să pornească la 5 metri distanță 
de bombă, care este locul „sigur”, numit „acasă” de bombă, care este locul „sigur”, numit „acasă” 
• bomba este, de asemenea, sensibilă la sunet, deci nu pot vorbi 
când sunt în jurul cercului bombei, sau bomba explodează. 
Ei pot vorbi numai atunci când sunt acasă 
• în fiecare rundă au o singură încercare de dezamorsare, 
ori de câte ori numărul nu este corect, facilitatorul face un 
semn de explozie (sunet) și participanții trebuie să fugă înapoi la „acasă” și să înceapă 
un nou proces de dezamorsare.un nou proces de dezamorsare.

   2. (30 min) Grupul merge la cercul „acasă” și experimentează, făcând încercări.

    3. Activitatea este finalizată  atunci când participanții își dau seama de   
    regulile puzzle-ului și fiecare își asumă partea sa în transformarea numerelor.

4. Facilitatorul reunește grupul într-un cerc pentru a împărtăși și a reflecta asupra experienței.

• Cum ați gestionat feedback-ul negativ?
• Ce forță ai descoperit în tine / grup, care a ajutat în rezolvare?
• Cum susține această activitate construirea rezilienței?

Facilitatorul nu spune care este logica soluției pentru dezactivare, deoarece face parte 
din puzzle, ca participanții să descopere singuri acest lucru.
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