
Élményakadémia

7

Scopul
Materiale necesare

Pregătire

• Carduri ZOOM - imprimate și laminate
• Cărți Zoom și/sau Re-Zoom create de Istvan Banyai 
(Această carte este livrată intactă. Pentru a crea jocul, 
paginile cărții trebuie separate în foi de o singură pagină, 
tăiate și apoi pot fi laminate sau plasate în huse din plastic 
transparent) Găsiți cărțile online, de exemplu pe Amazon - ( 
cca. 10 euro) - Banyai, I. (1995). Zoom New York: Viking/
Pinguin. Banyai, I. (1998). Re-Zoom New York: Viking/Pinguin.
• Re-Zoom este mai complicat, decât Zoom. Colecția de 
imagini necesită mai mult efort pentru a fi sortate.

•Pentru a crea jocul din carte, separați paginile cu imagini ale cărții în foi de o singură pagină și puneți-le 
în foi de plastic transparent pentru a le proteja pentru utilizare prelungită.• Pentru pregătirea sălii realizați 
un cerc din scaune - așezate la 1 metru unul de celălalt - câte un scaun pentru fiecare participant

Flux de 
imagini

Intoducere
Această activitate de grup ajută la dezvoltarea abilităților de comunicare, a perspectivei și a abilităților de 
rezolvare a problemelor. Acest joc se bazează pe cărțile intrigante, fără cuvinte, „Zoom” și „Re-Zoom” de Istvan 
Banyai, care constau din cca. 30 de „imagini în imagini” secvențiale. Narațiunea Zoom trece de la un cocoș la 
o navă, la o stradă a orașului, la o insulă pustie și spațiul cosmic. Zoom a fost publicat în 18 țări. Narațiunea 
Re-Zoom trece de la o hieroglifă egipteană la un platou de filmare, la o plimbare cu elefantul, la un panou 
publicitar și la un tren. 
Grupul încearcă să creeze o poveste unificată dintr-un set de imagini secvențiale. Imaginile sunt distribuite 
aleatoriu. Fiecare membru al grupului primește câte o imagine, dar nu o poate arăta celorlalți. Activitatea 
necesită răbdare, comunicare și schimbare de perspectivă pentru a recrea secvența poveștii.

60 minute

Numărul 
participanților 

(min-max)
20-30 participanți

• practicarea comunicării și a ascultării 
• luarea unor decizii împreună, leadership
• managementul stresului

interior team building - 
cooperare



Începeți activitatea prin evidențierea  unor obiective de învățare pe 
care credeți că ar trebui să focuseze grupul (comunicare, conducere, 
luare de decizii etc.). Puteți da o limită de timp pentru finalizarea 
activității - 30-40 de minute. Este important să nu numiți activitatea 

„Zoom” deoarece oferiți un indiciu puternic pentru soluție - se poate numi flux de 
imagini. 1. Distribuiți câte o imagine de persoană (asigurați-vă că este folosită 
o secvență aleatorie). Puteți așeza imaginile în fața scaunelor lor, pe podea - cu 
fața în jos. 2. Explicați că participanții se pot uita doar la propriile imagini și 
trebuie să le păstreze ascunse de ceilalți. În funcție de nivelul 
de provocare pe care doriți să îl realizați, puteți acorda 
grupului de două ori 1 minut pentru a studia imaginile. 
Primul minut poate fi folosit chiar la început, când începe 
limita de timp. Al doilea 1 minut depinde de ei atunci 
când doresc să-l folosească în intervalul de timp al 
activității. Trebuie doar să decidă împreună, ca grup și 
trebuie să vă informeze când se aplică cel de-al doilea minut. 
3.  Încurajați participanții să studieze amănunțit imaginea, deoarece 
conține informații importante care pot contribui la rezolvarea problemei. 
Provocarea constă în faptul că grupul trebuie să pună imaginile în ordinea 
corectă fără a se uita unul la imaginile celuilalt. 4. Ultima acțiune a grupului 
este atunci, când așează imaginile încă cu fața în jos pe podea, în mijlocul 
cercului, în secvența pe care au elaborat-o împreună. 5. Când grupul crede că 
are toate imaginile în ordine, imaginile pot fi întoarse cu fața în sus, pentru ca toată lumea 
să le vadă. 6.  Odată ce sarcina este realizată, permiteți tuturor să se uite bine la imagini 
și încurajați participanții să corecteze orice greșeală în ordinea imaginilor (se poate face 
pe podea), apoi lăsați-i pe toți să se plimbe și să vadă imaginile în ordine, astfel încât să 
înțeleagă întreaga poveste. 7. Începeți cercul de refleție. (20-30 minute).

Pași

Reflecție

Comentarii

• Cum ai trăit munca în echipă în timpul acestei activități? Dar leadership-
ul și luarea deciziilor? • Cum ai trăit rolul tău în această activitate? • Cum 
te-ai simțit în timpul activității? Cum poate această experiență să fie utilă 
pentru propria ta bunăstare într-un context de grup?

• În general, participanții vor discuta între ei, pentru a vedea dacă imaginile din mâna lor 
au ceva în comun cu a celorlalți. Uneori vor apărea eforturi de conducere pentru a încerca 
să înțeleagă povestea generală. •Dacă sunt mai mulți oameni decât cărți, atunci se poate 
lucra cu perechi. • Pentru grupuri mai mici, încercați să interziceți vorbirea. Acest lucru crește 
dificultatea și creează nevoia de limbaj gestual expresiv. • În general, permiteți grupurilor 
mari să vorbească, deoarece există suficientă complexitate în sortarea tuturor imaginilor. • 
O altă modalitate de a crește complexitatea cu grupuri mici este să oferi fiecărei persoane 
mai multe imagini, de ex. 2-3.
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