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MaterialeScopul 
activităţii

Pregătire

• reflecţie de sine
• depășirea limitelor personale
• găsirea ritmului personal

• o frânghie lungă (aprox. 40 de metri și de preferință 
   statică) și o mulțime de sfori și eșarfe care pot fi 
   folosite pentru a lega de frânghie diferite articole, 
   obiecte și jucării
• fluier pentru facilitator
• legături la ochi pentru toți participanții
• hârtie, sau jurnal și stilou pentru toți

• Această activitate se poate desfășura în interior sau în aer liber, dar spațiul trebuie să fie 
suficient de mare și trebuie să aibă copaci dacă este în aer liber sau alte obiecte (scaune, 
mese) dacă este în interior, pentru a construi un traseu de 40 de metri lungime cu frânghii, 
sfori și eșarfe. • Zona traseului ar trebui să fie relativ uniformă (fără gropi mari sau obstacole), 
obiectele ascuțite sau periculoase trebuie îndepărtate în prealabil • Facilitatorii trebuie să 
construiască un traseu cu frânghii, sfori și eșarfe și să lege de frânghie sau să pună pe frânghie 
diferite articole, cum ar fi jucării, cărți, îmbrăcăminte, articole sanitare etc. Construcția ar 
trebui să fie departe de locul unde se află participanții. Sunt necesari cel puțin doi facilitatori, 
unul la traseu și unul la punctul de întâlnire, unde sunt adunați participanții.

Plimbare legat
la ochi

40 mins

Introducere
Traseul, pe care participanții trebuie să-l parcurgă legați la ochi, este o cale a amintirilor. 
În timp ce detectează materialele și elementele traseului, ei trebuie să-și reamintească 
momente din viața lor (poate fi folosit și ca evaluare al unui training sau al unei perioade 
mai scurte din viaţa personală a participantului).

Număr maxim de participanţi 
(min-max)

 între 6 - 12 participanţi 
individual | grup

provocare

interior | exterior



Paşi
• Adunați participanții și informați-i despre deplasarea în siguranță 
(încet și cu atenție) legat la ochi. Informați-i că este posibil să se 
întâlnească cu alții pe drum şi să fie atenți să nu să se lovească între 
ei. Cereți-le să rămână tăcuți pe toată durata activității și să se 
oprească când aud fluierul suflat de către facilitator 
(această acțiune va fi întreprinsă doar pentru a 
preveni situațiile periculoase).
• Cereți participanților să-și pună legăturile la ochi și 
să se lase conduşi unul câte unul până la punctul de 
plecare al traseului. Rugați-i să urmeze traseul, ținând 
mereu o mână pe frânghie și să recunoască obiectele și 
materialele pe care le găsesc pe drum. Când descoperă 
ceva interesant, ar trebui să încerce să-și reamintească momente legate 
de acel element.
• Odată ce ajung la capătul traseului, ei vor fi duși înapoi de către 
facilitator la punctul de întâlnire unde trebuie să îi aștepte pe ceilalți în 
tăcere.
• Odată ce toată lumea s-a întors, legăturile de pe ochi pot fi scoase, iar participanții 
pot nota scurt pe o hârtie sau în jurnal amintirile pe care și le-au amintit în timpul 
plimbării.
• Urmează reflecția de grup

Reflecţie

Observații

• Cum te-ai simțit legat la ochi în timpul activităţii?
• Cum ţi s-a părut felul acesta de mişcare, la ce ai fost atent?
• În ce fel a avut acest traseu legătură cu viața ta?
• Ai descoperit ceva despre tine?
• Care poate fi ghidul tău pe care să-l urmărești în viața ta?

Această activitate poate fi foarte emoționantă, așa că acordați atenţia 
necesară pentru a crea un mediu sigur, liniștit și pașnic pentru sesiunea de 
debriefing.
Este posibil să variați înălțimea frânghiei, punerea ei aproape de sol sau la 
înălțimea capului face ca activitatea să fie mai provocatoare.
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