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INTRO
Bățul magic este o provocare de 
grup pentru a testa munca în 
echipă și a îmbunătăți 
comunicarea.

Nici unul
PREGĂTIRE

• un băț ușor de 2-3 metri (din bambus sau alt 
material ușor) 

MATERIALE
PROVOCARE DE GRUP
•  lucru în echipă
•  îmbunătățirea comunicării
•  perseverență

SCOP

30-40 min.

indoor I oudoor 

 Lucru de echipă | provocare 

12-16 pers.

Academia experiențelor



PAȘI

În timpul activității poate apărea frustrarea, este 
important ca grupul să fie pregătit să se descurce 
cu posibila susținere a facilitatorului. 

OBSERVAȚII

• Ce s-a schimbat în comunicația voastră în timpul activității? 
• Care a fost cea mai eficientă strategie ca să puteți pune jos bățul? 
• Cum poate această activitate susține construirea rezilienței?

REFLECȚIE

 1. Facilitatorul roagă grupul să se alinieze în două rânduri față în față unii cu 
alții. Persoanele din cele două rânduri ar trebui să stea în linie dreaptă, umăr la 
umăr. Distanța între cele două rânduri ar trebui să fie de circa un metru. 
Fiecare participant ar trebui să țină ambele mâini cu 
degetul arătător, arătând către persoana aflată vizavi 
de el, celelalte degete rămânând îndoite. 

2. Facilitatorul va pune bățul pe degetele arătătoare. 
Toți participanții trebuie să fie în contact permanent Toți participanții trebuie să fie în contact permanent 
cu bățul cu ambele degete. 

3. În această poziție sarcina lor este de a pune bățul 
jos pe pământ. 

4. Facilitatorul câteodată va lua bățul pentru a lăsa participanții să discute 
și să vină cu un plan nou ca să rezolve această sarcină. De obicei bățul 
se ridică și nu merge în jos. Participanții va trebui să repete această activitate se ridică și nu merge în jos. Participanții va trebui să repete această activitate 
până când vor pune jos bățul pe pământ, respectând regulile. 

5. Facilitatorul strânge grupul ca să împărtășească și să reflecteze asupra celor 
întâmplate. 
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