
JOCUL CU 25 DE
OBIECTE

 

PLAN DE LECȚIE 5

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII
Înainte de a prezenta jocul, adunați 25 de obiecte și puneți-le într-un plic (câte un
plic pentru fiecare echipă). Plicurile trebuie să fie identice. Cele 25 de obiecte din
fiecare plic ar trebui să acopere o mare varietate de materiale.

Exemple de obiecte: ștampilă, lingură de plastic, harta autostrăzii, pungă mică de
ketchup/muștar, pliculeț de zahăr/sare/ piper, monedă, piatră, con de pin mic,
pastilă, lumânare mică, cheie, bucată de sârmă, cui, agrafă de păr, creion, ac,
buton, chibrituri, desfăcător de conserve, cercel, inel, șervețel, magnet, carnețel,
etc. 
Cum se joacă?
Pasul 1
Împărțiți grupul în echipe de cinci până la nouă persoane.

OBIECTIVELE PLANULUI DE
LECȚIE: 

Obiectivul este de a demonstra că este
mai probabil ca abilitățile creative să se
dezvolte în condiții de supraveghere
nestructurată decât în condiții de
supraveghere structurată, dar și de a
stimula creativitatea participanților. 

REZULTATE AȘTEPTATE
ALE ÎNVĂȚĂRII:

Comunicare;
Gândire creativă;
Lucrul în echipă;
Luarea deciziilor.

DESPRE PLANUL DE LECȚIE
DURATA: 30 de minute

MATERIALE NECESARE: pixuri/markere, flipchart, 25 de obiecte x 2, 2 plicuri, foi de
lucru



Instrucțiunile care urmează să fie date liderului nestructurat, supraveghetorul A -
Handout_5-1
Instrucțiunile pentru liderul structurat, supraveghetorul B - Handout_5-2
Pasul 3 
Cel mai bun aranjament fizic pentru joc este ca fiecare grup să lucreze într-o
cameră separată. O încăpere mare poate permite, de asemenea, păstrarea
intimității, fără a exista interferențe din partea celuilalt (celorlalte) grup(e). Instruiți
fiecare grup să rămână împreună și să nu vorbească cu celelalte, altfel jocul va fi
compromis.
Pasul 4 
Fiecare echipă ar trebui să aibă la dispoziție o masă pe care să lucreze, o foaie de
flipchart sau două pentru a-și înregistra categoriile și un pix/marker. 
Pasul 5
Rugați liderii de echipă să distribuie următoarele instrucțiuni fiecărui membru al
echipei lor atunci când începe sarcina, dar nu înainte de instrucțiunile de grup -
Handout_5-3.docx, care sunt citite de către facilitatorul lecției.
Pasul 6
Dacă există suficiente persoane în grupul participant, puteți numi observatori, câte
unul pentru fiecare echipă. Instruiți-i să caute factorii care influențează, ajută sau
împiedică creativitatea participanților.
Instrucțiuni pentru observator - Handout_5-4
Prezentați-le jocul după cum urmează
"Suntem pe cale să ne angajăm într-un joc care va testa puterea creativă a
grupului vostru. Voi numi acum liderii de echipă și le voi da instrucțiuni. Liderii de
echipă sunt rugați să facă un pas în față și să citească instrucțiunile individual."
După ce au citit instrucțiunile, înmânați fiecăruia plicul mare cu obiecte și un grup
de fișe de instrucțiuni pentru participanți. Chemați fiecare grup de lideri (A vs. B)
deoparte, separat, pentru a verifica dacă au întrebări. 
Spuneți-le că ordinea activităților pe care trebuie să le desfășoare este
următoarea:
1. "Rugați pe toată lumea să găsească un loc în jurul mesei".
2. "Faceți remarcile introductive și începeți. Nu faceți pauze pentru întrebări,
deoarece participanții au o foaie cu instrucțiuni.”
3. "Distribuiți foile de instrucțiuni pentru participanți și puneți cele 25 de obiecte pe
masă. Acesta este semnalul pentru a începe să lucrați."
4. "Desfășurați activitatea timp de zece minute."
După ce toate echipele au terminat, rugați-i pe liderii de echipă să își afișeze foile
de flipchart pe perete și să numere câte cateogorii a identificat grupul lor. Apoi,
membrii își vor explica alegerile. 

Pasul 2
Numiți un lider pentru fiecare grup. Liderii trebuie să se comporte în mod diferit -
unii vor fi lideri relaxați, încurajatori, nestructurați (supraveghetorii A); ceilalți vor
fi mai structurați (supraveghetorii B). Fiecare lider primește doar instrucțiunile sale
în scris și nu vede celelalte instrucțiuni.



RESURSE PENTRU LECTURĂ ULTERIOARĂ

https://www.trainingcoursematerial.com/free-games-activities/creative-
thinking-activities/25-objects-game

HANDOUT-URI

Handout 5.1
Handout 5.2
Handout 5.3
Handout 5.4

2. Uneori, ambele tipuri de echipe sunt la egalitate, sau aproape. În acest caz, se
pune întrebarea: "Dacă prelegerile nu fac diferența, de ce să le mai susținem? De ce
să riscăm să îngrădim creativitatea cu o mulțime de vorbe? Dacă folosiți  prea mult
comunicarea, grupul va întâmpina două probleme: îndeplinirea sarcinii și cum să
facă acest lucru pe baza indicațiilor primite de la lider.."

3. Dacă, ca o posibilitate mai puțin probabilă, echipa structurată câștigă cu o
diferență mare, întrebați observatorul ce a produs creativitatea. De asemenea,
spuneți-i că acest rezultat este neobișnuit, deoarece, de obicei, structura adăugată
tinde să deruteze oamenii, să încetinească grupul și să inhibe creativitatea acestuia.
Încheiați discuția cerându-le participanților să se gândească la propria lor
experiență în ceea ce privește impactul unei structuri ridicate/necesare asupra
creativității. 

Experiența cu acest joc indică faptul că, de obicei, se vor înregistra următoarele
rezultate:
1. Echipa (echipele) structurată (structurate) se va (vor) descurca mai puțin bine
decât cele nestructurate. De ce? Pentru că structura inhibă creativitatea: "Dacă îi
dai lui Johnny o pensulă și îi ceri să picteze un cal, vei obține doar un cal. Dar dacă
îi spui: "Johnny, desenează orice îți place", s-ar putea să obții o Mona Lisa."

https://www.trainingcoursematerial.com/free-games-activities/creative-thinking-activities/25-objects-game

