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SCOPUL MATERIALE NECESARE

PREGĂTIRE

• frânghii mici de 1 metru, pentru fiecare participant
• îmbrăcăminte exterioară adecvată pentru a fi în aer 
  liber (târâș, dans, alergare)
• fluier – pentru reamintirea timpului și rechemarea 
• participanților 
• flacon cu apă pentru participanți (protecție solară, 
  dacă este necesar) 

găsiți un loc spațios în aer liber - o parte dintr-o pădure, o pajiște, malului unui 
pârâu sau  un parc mai mare în care nu sunt alți oameni 

Legați prin 
bucurie

Intoducere
Legați prin bucurie este o activitate de educație experiențială în care 
participanții pot experimenta conectarea cu alții și cu ei înșiși într-un mod 
neobișnuit. Activitatea se desfășoară în liniște deplină, astfel Tăcerea Pădurii 
îi poate ghida individual sau în grup pe terenuri necunoscute. Activitatea 
stimulează creativitatea, depășind granițele inutile și încurajează acțiunea și 
gândirea ieșită din comun.

1,5-3 ore

Numărul 
participanților 

(min-max):
min. 3 max. 60

în aer 
liber educație experiențială 

în aer liber

• conexiune
• creativitate
• natura ca profesor



Pași

Reflecție

Observații

• Cum a fost această activitate pentru tine? Cât de dificil a 
   fost să fii legat împreună cu alte 2-3 persoane fără să vorbiți? 
• Ce ai descoperit despre tine?
• Cum îți susține această activitate bunăstarea?

Această activitate poate fi foarte provocatoare pentru unii și o experiență foarte fericită și 
profundă pentru alții. Asigurați-vă că, în calitate de facilitator, monitorizați grupurile mici de 
la distanță și s-ar putea să fie nevoie să interveniți în caz de urgență emoțională sau fizică.
Este recomandabil să grupați oameni care sunt simpatici unul pentru celălalt și se cunosc bine.
Activitatea este folosită atunci când grupul a început deja să funcționeze bine împreună și le 
oferă o oportunitate suplimentară de a se descoperi dintr-o perspectivă diferită.
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Găsiți o locație corespunzătoare în aer liber, unde participanții 
pot „rătăci” timp de 1,5 - 3 ore. Posibil o parte a unei păduri care 
este cunoscută de participanți din activitățile anterioare. Puteți 
marca un teritoriu care este folosit pentru activitate - utilizați 

repere remarcabile pentru a arăta și descrie granițele zonei de activitate 
(dealuri, lacuri, diferite locuri de pădure, copaci, râuri etc.)

• Îndrumați participanții către locația pe care ați ales-o
Cereți-le să formeze grupuri de câte trei (puteți permite 
și grupuri de 4)
• Să fie legate cu grijă împreună - eventual haine de 
haine - cum ar fi pantaloni de pantaloni la înălțimea 
șoldurilor cu frânghiile de 1 metru - grupurile mici 
trebuie să formeze o linie (nu un cerc)
• Cereți-le să meargă și să rătăcească pe teritoriul descris 
pentru intervalul de timp dat, înainte de care nu este posibil să 
se întoarcă la punctul de plecare
• Singura instrucțiune pe care le dați, este, să se bucure! și să tacă (nu se 
folosește vorbirea în timpul activității). Vor petrece un timp relativ lung 
împreună și singura sarcină este să descopere pădurea și unul pe celălalt 
și trebuie să se concentreze pe Bucurie - cum pot crea o experiență plină de 
bucurie pentru ei înșiși și unul pentru celălalt. Cereți participanților să nu folosească 
telefoane mobile (pentru fotografii sau pentru cronometrare) doar ceasuri clasice.
• Pot să alerge, să danseze, să se târască, să meargă, să se rostogolească, orice – 
excepție: nu pot să doarmă sau să nu facă nimic (zona de confort)
• Activitatea lor se termină la expirarea timpului. Puteți folosi un fluier pentru a 
rechema participanții.


