
3 ÎNTREBĂRI
AMESTECATE

 

PLAN DE LECȚIE 1

OBIECTIVELE PLANULUI DE LECȚIE: 

Activitatea se intitulează "3 Întrebări Amestecate" și urmărește să asigure un
nivel ridicat de participare, să reducă nivelul de inhibiție, să sprijine participanții
să se cunoască între ei, să asigure un mediu prietenos și deschis, dar și să
faciliteze creativitatea în cadrul grupului. Creativitatea constă în conceperea a
trei întrebări per participant. Activitatea presupune ca participanții să se
deplaseze și să se întâlnească unul cu altul. Este utilă în primele etape de
dezvoltare a grupului. 

REZULTATE AȘTEPTATE ALE ÎNVĂȚĂRII:

Creativitate;
Competențe interpersonale;
Încredere în sine;
Competențe lingvistice și de comunicare.

Stabilirea de conexiuni – identificarea unor idei și perspective similare și
diferite între participanți;
Realizarea unor observații - identificarea caracteristicilor oamenilor,
limbajul nonverbal etc.
Networking - împărtășirea de noi idei, inspirații și crearea unei legături cu
persoane din medii diferite. 

Abilități și competențe dezvoltate:

Poate fi utilă în:

DESPRE PLANUL DE LECȚIE
DURATA: 30-40 de minute

MATERIALE NECESARE: 3 post-it-uri per participant și 1 pix/creion pentru fiecare
participant



Dacă doriți să creșteți dificultatea activității sau să o faceți mai interesantă, puteți
indica un subiect/temă/concept al întrebărilor, în funcție de obiectivul lecției. 

Încurajați participanții să fie atenți, curioși și creativi cu întrebările lor. Nu există
răspunsuri bune sau rele. Totul este despre oportunitatea de a împărtăși unii cu
alții informații pe care nu le comunicăm deseori și de a afla câte ceva despre
ceilalți oameni din sală, în afara conversațiilor tipice.

În documentul Handout_1-1.docx veți regăsi  un set de întrebări propuse pentru
a sparge gheața, care pot fi folosite ca exemplu, fiind o modalitate excelentă de
a stimula imaginația oamenilor. 

Pasul 2

Facilitatorul stabilește o limită de timp. După ce toți participanții au scris
întrebările, aceștia încep să se amestece. 

Dați un exemplu de interacțiune cu un participant. Presupunând că exersați
întrebările, adresați unui elev întrebarea dumneavoastră, apoi ascultați
răspunsul și răspundeți dacă este necesar. Apoi, cereți-i participantului să vă
adreseze întrebarea sa. După aceasta, faceți schimb de hârtii și alegeți la
întâmplare un alt partener pentru un nou schimb.

Participanții se întâlnesc unul câte unul, timp de un minut pe întâlnire, și își
adresează unul celuilalt una dintre întrebările pe care le au în mână. După ce au
pus o întrebare și au ascultat răspunsul, ei dau altei persoane întrebarea
respectivă. Astfel, în cadrul fiecărei întâlniri individuale, participanții vor schimba
câte o întrebare.

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII

Pasul 1

Fiecare participant notează trei întrebări, fiecare pe câte un post-it pe care îl
primește de la facilitator. Aceste întrebări trebuie să fie întrebări deschise pe care
să le adreseze celorlalți membri ai grupului pentru a-i cunoaște mai bine. 

Dați participanților câteva exemple, cum ar fi: Ce abilitate ați dori cel mai mult
să vă dezvoltați? Cine este modelul dumneavoastră în viață? Când ați râs cel mai
tare? 



Pasul 3

Continuați schimbul pentru o perioadă determinată de timp și încurajați
participanții să încerce să cunoască fiecare membru al grupului. Dacă timpul
permite, continuați până când toată lumea se întâlnește cu toată lumea.

Pasul 4

După ce se “amestecă”, invitați participanții să pună toate post-it-urile pe un
flip-chart sau pe perete, astfel încât toate întrebările să fie vizibile. Invitați
participanții să se uite la întrebări și să le folosească ca sursă de inspirație
pentru conversații pe parcursul zilei și în continuare.

RESURSE PENTRU LECTURĂ ULTERIOARĂ

https://www.sessionlab.com/methods/3-question-mingle
https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/icebreaker-questions-
to-use-when-meeting-new-people
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