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Scopul MATERIALE

Pregătiri

• Dezvoltarea încrederii în sine și în ceilalți
• Dezvoltarea stimei de sine
• Învățați cum să cereți/acceptați ajutor

• o coardă statică sau un 
   slack line de circa 10 m
• un ham
• 6 frânghii mai scurte 
  (aproximativ 4 metri fiecare)
• cască 

Coarda sau slack line-ul de 8-10 metri lungime se leagă între doi copaci 
puternici la o înălțime de 40-50 cm. Asigurați-vă că terenul din jurul 
corzii este liber de obstacole și uniform. Aceasta este o activitate care 
necesită multă încredere în rândul participanților, așa că este o idee 
bună să vă încălziți cu activități mai mici de încredere în perechi și în 
grup înainte de a începe.
Persoana care merge pe linie trebuie să poarte un ham și cască de 
protecție, de aceea este important să se prezinte echipamentul de 
siguranță în prealabil și utilizarea acestuia în mod corespunzător.

Mersul pe 
linie

90 min

7-14 participanţi
grup

exterior

Individual sau 
provocare de 

grup



Mergem pe o linie fină în viața noastră, putem face multe lucruri 
singuri, dar în multe situații trebuie să lucrăm împreună cu ceilalți și să 
avem încredere în ei. Această activitate poate fi 
o metaforă plăcută a îndeplinirii sarcinilor tale, 
când depinzi puternic și de ceilalți. Comunicarea 
nevoilor este, de asemenea, o parte foarte 
importantă a acestei activități.

Persoana care merge pe linie este îmbrăcată 
cu un ham de siguranţă și alți 6 participanți țin 
strâns frânghiile atârnate de ham la o distanță de 
cel puțin 2 metri. Persoana calcă pe coardă la un 
capăt, aproape de copacul de pornire și trebuie 
să meargă de-a lungul liniei până la celălalt 
capăt, fără să se țină de nimic, ci să fie ținută de ceilalți 6 participanți 
cu frânghiile. În timpul traversării, cel de pe linie poate da direcții 
altora, pentru a tensiona mai mult sau mai puțin frânghiile care îl țin 
în echilibru.
Toți participanții merg rând pe rând, fiind susținuți de ceilalți.

Paşi

Reflecţie

Observații

• Ce ai aflat despre tine în timpul acestei activități?
• Care sunt nevoile tale când ceri ajutor?
• Ce fel de comportamente, acțiuni te sprijină în situațiile dificile?

Pentru unii participanți, mersul pe linie este o provocare majoră, 
nu toată lumea poate să treacă. Nivelul de provocare pe care îl 
acceptă poate fi, de asemenea, o temă de discuție, iar modelul 
zonei de confort ar putea ajuta la debriefing-ul acestei activități.
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