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Citybound este o activitate în care participanții sunt antrenați să facă cunoștință cu 
locatarii prin conexiuni inspiratoare - ei primesc mici probe pe care trebuie să le rezolve cu 
implicarea localnicilor. Aceste probe variază de la oferirea unor servicii voluntare, colectare 
de povești de viață, până la distracție.

INTRO

• Facilitatorul pregătește câte o provocare citybound pentru fiecare participant. Probele 
variază de la a oferi/a da ceva până la a cere/a lua ceva de la oamenii locali.
• Este recomandat pregătirea emoțională a participanților: să nu se opună prea mult în 
cazul în care sunt respinși, doar să-și continue treaba și să găsească o persoană mai 
cooperantă.
• În momentul în care participanții sunt într-o localitate, facilitatorii îi însoțesc numai ca să • În momentul în care participanții sunt într-o localitate, facilitatorii îi însoțesc numai ca să 
le arate că sunt prezenți. Nu este vorba de a îi observa, deoarece experiențele lor vor fi mult 
mai importante, ci mai degrabă de a le reaminti importanța procesului de învățare.

PREGĂTIRE
• hârtiuțe
• markere
• câte o provocare pentru fiecare participant

MATERIALEeEMPOWERMENT 
 • antreprenoriat
•  legături
 • prejudecăți

SCOP
1.5-3 oră

  outdoor 
Lucru în echipă 6-40 pers.

Pedagogie experiențială
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OBSERVAȚII

1. Grupul este împărțit în triouri care se vor deplasa împreună și se vor sprijini 
reciproc, dar fiecare participant va primi de la facilitator propria lui probă 
citybound scris pe o hârtiuță. Regulile de Citybound sunt:
- participanții nu au voie să folosească bani pentru a cumpăra lucruri
- este nevoie de ceva curaj pentru a intra în contact cu oameni 
necunoscuți - este important ca participanții să
nu spună locuitorilor cu care intră în legătură că aceasta 
este o activitate sau că participă la un program, este o activitate sau că participă la un program, 
numai după ce sarcina este completată.

2. Triourile ies în oraș pentru a începe sarcinile lor și 
se vor întoarce la ora convenită.

3. După ce se întorc, facilitatorul adună grupul într-un cerc pentru a împărtăși 
și a reflecta asupra experiențelor trăite.

• Cum a fost această experiență pentru voi?
• Cât de ușor era să oferiți sau să cereți ceva?
• Cum v-a ajutat această activitate în dezvoltarea rezilienței?

• Exemple de sarcini: găsiți persoana cea 
mai în vârstă din sat și întrebați-l care a 
fost cea mai plăcută experiență din viața 
lui. Găsiți preotul și întrebați-l cât este de 
mulțumit cu jobul lui. Învățați un cântec 
popular de la un locatar. Faceți o muncă 
voluntară în grădina cuiva; întrebați-l pe 
primar despre planurile lui de viitor; faceți primar despre planurile lui de viitor; faceți 
un meci de fotbal cu localnicii; gătiți ceva în 
casa cuiva pentru proprietari; fii invitat la o 
cafea fără să o plătești; adunați ingrediente 
pentru o prăjitură (mai târziu o pot coace 
împreună) etc.

• Această activitate poate fi 
utilizată atunci când grupul a mai 
lucrat împreună și facilitatorii vor 
să facă legătură între participanți 
și împrejurimi - orașe mici, sate 
unde în general oamenii 
reacționează pozitiv la aceste 
interacțiuni. De obicei aceasta este interacțiuni. De obicei aceasta este 
o oportunitate grozavă de 
învățare.
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