
TREIZECI DE CERCURI
PLAN DE LECȚIE 4

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII

Pe lângă faptul că este un exercițiu excelent de pregătire, Treizeci de Cercuri oferă o
lecție rapidă despre dezvoltarea ideilor. Atunci când generați idei, echilibrați două
obiective: fluența (viteza și cantitatea de idei) și flexibilitatea (idei cu adevărat
diferite și distincte).

Pasul 1

Dați fiecărei persoane un pix, un creion sau un marker și o pagină cu 30 de cercuri
(Handout_4-1).

OBIECTIVELE PLANULUI DE
LECȚIE: 

Treizeci de Cercuri reprezintă un exercițiu
de pregătire excelent, care poate fi făcut
individual sau în grup. Scopul său
principal este de a stimula creativitatea
participanților prin transformarea a 30
de cercuri în obiecte care pot fi ușor de
recunoscut, într-o perioadă foarte scurtă
de timp (5 minute).

REZULTATE AȘTEPTATE
ALE ÎNVĂȚĂRII:

- Creativitate;
- Generarea de idei;
- Flexibilitate;
- Lucrul sub presiune;
- Dezvoltarea gândirii;
- Originalitate.

DESPRE PLANUL DE LECȚIE
DURATA: 5 minute + 15 minute pentru discuțiu (20 de minute)

MATERIALE NECESARE:  foi de lucru, pixuri



Pasul 2

Pregătiți un cronometru setat la 5 minute. Când toată lumea este pregătită,
porniți cronometrul și începeți să desenați!

Pasul 3
Completați cât mai multe dintre cercuri cu obiecte ușor de recunoscut -
obiectivul este cantitatea, nu calitatea.

RESURSE PENTRU LECTURĂ ULTERIOARĂ

https://clubexperience.blog/2018/03/29/30-circles-challenge-creative-
icebreaker-activity-with-free-download/
https://innovationlab.net/blog/9-best-exercises-to-spark-creativity-in-
ideation/
https://www.theglobalday.org/wp-content/uploads/2013/11/Worksheet-30-
Circles-Bernstein-Maya.pdf

Bibliografie

Cum v-ați simțit atunci când a trebui să veniți cu idei noi?
Ați avut la dispoziție un timp limitat. Cum v-ați simțit să fiți constrânși de
acest lucru? 
Cum ne poate ajuta această activitate să ne gândim la modul în care
putem fi creativi cu ideile noastre în general? 

Pasul 4

Comparați rezultatele: observați câte cercuri au fost completate și cât de
diverse sunt răspunsurile. A folosit cineva spațiile din afara cercurilor sau a
combinat două cercuri pentru a face o imagine? Câte persoane au completat
zece, cincisprezece, douăzeci sau mai multe cercuri? (De obicei, majoritatea
oamenilor nu termină.) În continuare, măsurați diversitatea sau flexibilitatea
ideilor. Vedeți dacă ideile sunt derivate (o minge de baschet, de baseball sau
volei) sau distincte (o planetă, o prăjitură, o față fericită).

Discuții suplimentare:
 

HANDOUT-URI

     Handout 4
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