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Dacă ați primi un rol într-un film la alegere, ce film ați alege și ce
personaj v-ar plăcea să interpretezi?
Dacă v-ați putea întâlni orice personaj istoric, în viață sau decedat, pe
cine ați alege și de ce?
Dacă ați putea alege un singur loc în care să mergeți în vacanță pentru
tot restul vieții, care ar fi acesta și de ce? 
Dacă ați fi o aromă de înghețată, care ar fi aceasta și de ce?
Dacă ați putea dobândi instantaneu o anumită abilitate, care ar fi
aceasta?
Dacă ați avea un talk-show, care ar fi primii trei invitați?
Dacă ați putea deveni instantaneu expert într-un anumit domeniu, care
ar fi acesta?
Dacă ați putea trăi în orice deceniu, pe care l-ați alege?

Care este bunul dumneavoastră preferat și de ce?
Care a fost materia dumneavoastră preferat la școală?
Care este animalul dumneavoastră preferat?
Aveți un erou personal?
Care este cartea dumneavoastră preferată?
Care este cea mai memorabilă vacanță pe care ați avut-o vreodată?
Care este filmul dumneavoastră preferat?
Cine a fost profesorul dumneavoastră preferat atunci când erații tânăr?
De ce?
Care este sărbătoarea dumneavoastră preferată?
Care este secțiunea dumneavoastră preferată într-o librărie sau
bibliotecă?
Care este lucrul dumneavoastră preferat pe care l-ați cumpărat anul
acesta?
Care este aplicația dumneavoastră preferată de pe telefon?
Care este felul de mâncare preferat pe care obișnuiți să îl gătiți?

ÎNTREBĂRI PENTRU A SPARGE GHEAȚA

 Întrebări pentru a sparge gheața: “Ce ați alege să fiți?” 

 Întrebări pentru a sparge gheața: "Care este...dumneavoastră preferat/ă?”



Ce carte citiți în prezent?
Ați făcut vreodată ceva de pe "lista de dorințe"?
Dacă ar trebui să predați un curs despre un singur lucru, care ar fi acela?
Care este activitatea dumneavoastră preferată de făcut afară?
Obișnuiți să colecționați ceva?
Care este activitatea dumneavoastră preferată de făcut în interior?
Aveți vreun talent ascuns?
Dacă ați avea 25 de ore într-o zi, ce ați face cu acea oră în plus?

Întrebări pentru a sparge gheața: hobby-uri personale

Sursa: https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/icebreaker-
questions-to-use-when-meeting-new-people 

Care anotimp se potrivește cel mai bine personalității dumneavoastră -
primăvara, vara, toamna sau iarna - și de ce?
Care ar fi titlul autobiografiei dumneavoastră?
Dacă ar trebui să alegeți o axiomă sau un slogan bine cunoscut, care să
vă caracterizeze viața, care ar fi acesta? (Puncte bonus dacă puteți
adapta această întrebare pentru întâlnirea, subiectul, brandul clientului
sau evenimentul la care participați).

Întrebări pentru a sparge gheața: branding personal

Ce rasă de câine ați fi?
Dacă ați fi o culoare, care ar fi aceasta și de ce?
Care aspect al personalității dumneavoastră aduce cea mai mare
valoare în societate?
Care este acea abilitate pe care ați învățat-o când erați tânăr și încă o
folosiți în prezent?
Ce superputere v-ar plăcea să aveți?
Cum v-ar descrie prietenii dumneavoastră?

https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/icebreaker-questions-to-use-when-meeting-new-people

