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MATERIALE

Pregătiri

• auto-exprimare
• să fii conștient de resursele tale
• îmbunătățirea relației cu tine însuți
• recunoașterea punctelor forte și 
• punctelor slabe

• o coală de hârtie A3 pe participant
• creioane colorate, crete
• markere

Această activitate vă permite să explorați punctele forte, provocările zilnice, obiectivele 
și așteptările care vă caracterizează într-un mod creativ, folosind canale artistice.

Scut 
personal

30 min

Introducere
Scutul a protejat și a ajutat la progres în situații dificile. Regândindu-
ți punctele forte, provocările, așteptările și obiectivele pentru un anumit 
training/curs/program, aceasta te poate ajuta pe calea ta de dezvoltare.
Este de preferat ca această activitate să se desfășoare în interior sau cel 
puțin într-un mediu sigur și liniștit pentru a permite participanților să se 
deschidă.

8-24 participanți
individual | perechi | grup

expresie artistică – desen
Scopul 
activităţii

interior | exterior



Paşi
Fiecare participant va primi o hârtie A3 și poate alege culori, markere 
și creioane cu care dorește să lucreze. Sarcina lor este să deseneze un 
scut personal pe hârtie folosind simboluri și nu cuvinte. Scutul va avea 4 
secțiuni sau simboluri diferite pentru următoarele 4 teme:

• punctele tale forte, cum ești deja flexibil 
  și rezilient
• așteptările tale pentru acest training/curs/
   program
• obiectivele tale de învățare, ariile în care vrei 
   să te dezvolți
• provocările/nevoile tale de zi cu zi acasă și la 
   locul de muncă, care sunt greu de rezolvat

Participanților li se poate cere să fie creativi: să 
deseneze, să picteze sau să facă o plimbare în 
natură și să folosească materialele colectate acolo 
pentru a crea scutul, dar fără a petrece mai mult 
timp de 20 de minute pentru activitate.
Când toată lumea a terminat, participanții sunt invitați pe rând să-și împărtășească 
imaginile și sentimentele pe care le-au avut în timp ce au desenat/creat.

Fiecare scut creat în timpul activității poate fi afișat pe perete 
pentru tot restul programului, pentru a permite tuturor să observe 
desenele și să se conecteze cu ele.

Reflecţie

Observații

• Cum te-ai simțit în timpul activității?
• Ai găsit vreo asemănare între scutul tău și cel al altui participant?
• Cum crezi că această activitate te poate contribui la îmbunătățirea rezilienţei?

Nu sunt.
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