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Scop Materiale necesare

Pregătire

• comunicare cu sens
• exersarea stilului de conducere
• transformarea limitărilor în resurse

• 4 corzi de câte 10 metri – pentru delimitare
• bucăți de linoleu sau covor, mărimea 
  30cm x 30cm, pentru a păși pe ele, câte 
  una pentru fiecare participant
• legături la ochi – pentru 1/3 din participanți
• foaie de hârtie A4 pentru a scrie scrisoarea 
   care conține povestea cadru

• Găsește un teren plat, cu iarbă într-un parc, pajiște sau grădină, de  aproximativ 70 m2.
• Crează trei cercuri din corzi, la câte 7m una de alta, așezate pe vârfurile unui triunghi. Acestea vor fi 
   punctele de start. Participanții se împart în grupuri egale și se așează în aceste cercuri (insule).
• Formează încă un cerc, al patrulea – insula țintă, la încă 7 metri de suprafața triunghiulară marcată anterior.
• Pregătește scrisoarea pentru grupul de participanți muți (cei care nu au voie să vorbească).

Trei 
insule

45 minute

Intoducere
Comunicarea cu sens, cooperarea și conducerea (leadership) în spiritul de a sluji este 
baza cooperării umane.
Se pot descoperi resurse noi, comportamente noi precum și stiluri de conducere diferite.

Numărul 
participanților 

(min-max):
min. 15 max. 30

outdoors outdoor 



Pași Activitatea se bazează pe o formulă clasică: un grup are resursele, 
dar are ochii legați; un grup știe ce este de făcut, dar nu are voie 
să vorbească; un grup care vede și poate vorbi nu cunoaște scopul 
(obiectivul) și nici nu are resursele necesare de a atinge scopul. O 
scrisoare pentru muți (nu este necesar să li se spună dinainte că sunt 
muți, este de ajuns să afle din scrisoare) descrie activitatea. Ei trebuie 

să comunice informația din scrisoare către celelalte două grupe fără să 
vorbească.
 1. Participanții se împart în trei subgrupuri, își aleg un cerc de pe triunghi și 
așteaptă pentru noi instrucțiuni. Se poate întreba dacă pentru cineva este 
inconfortabil să fie legat la ochi, astfel poate accepta sau refuza provocarea.
2. Grupa nevăzătoare își pune prima data legăturile la ochi, înainte 
de a începe activitatea. În cercul lor se așează foile din plastic.
3. Se înmânează scrisoarea celor muți, în care se descrie 
activitatea încorporată într-o poveste cadru. De exemplu: 
Avionul vostru s-a prăbușit în Oceania, iar voi v-ați regăsit 
pe trei insule diferite apropiate. Există în apropiere și a patra 
insulă care ar asigura adăpost, siguranță și posibilitatea de 
a vă reîntoarce în civilizație. Cele trei insule au trei resurse 
complementare: pe prima insulă oamenii au orbit temporar din cauza prăbușiri 
dar au bărci cu care s-ar putea deplasa între insule. Pe cealaltă insulă oamenii 
și-au pierdut capacitatea de a vorbi, însă ei au priceput situația în care se află și 
cunosc modul prin care ar putea scăpa (ei sunt cei care au citit scrisoarea). Cei din 
grupa a treia și-au pierdut memoria dar au capacitatea verbală să întrebe și să 
se informeze. Idea este că ar trebui să ajungă toți pe a patra insula într-un timp dat. 
O regulă importantă este că nu au voie să intre în apă decât cu bărcile (foile de plastic). Dacă 
o barcă este lăsată liber în apă (în afara insulelor), fără ca cineva să pășească pe ea, rechinii le 
fură. Cât timp foile de plastic se folosesc pentru deplasare, participanții trebuie să se asigure că 
o mână sau un picior este în contact cu folia. Facilitatorul colectează foliile plutitoare neprotejate 
prin atingere, astfel ele vor deveni resurse pierdute. Oricine pășește în apă fără folie, va trebui 
să se reîntoarcă pe insula lui inițială. Limita de timp a activității se menționează în scrisoare.
4. Activitatea începe când se înmânează scrisoarea celor muți. De aici începând nu se mai  dau indicații. 

Motivarea activității, scopul, și timpul ce se acordă se vor comunica de către cei nevorbitori. Când 
vorbitorii au înțeles informațiile transmise, ei pot transmite mai departe către nevăzători …

5. Când nevăzătorii încep să se deplaseze, facilitatorul va trebui să 
monitorizeze foile de plastic și să le adune în cazul în care nu sunt protejate 
de naufragiați, nu au pus piciorul sau mâna pe ele.
6. Activitatea se termină când toți au ajuns pe a patra insulă sau timpul 
dat a expirat.

Reflecții

Observații

• Cum s-au luat decizii la nivelul grupului?
• Cum a fost stilul tău de conducere? Ești mulțumit?
• Ce capacități ați descoperit în grupul vostru? Dar în tine?

Când participanții sunt legați la ochi, ne asigurăm că se simt comfortabil în această poziție.
 În caz contrar rolurile participanților se pot schimba între ei, până toți sunt mulțumiți.
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