
 
 

 

EXERCIȚIU: Comunicare și Coordonare  

 

Comunicarea și coordonarea comunicării sunt vitale în cadrul unei echipe. Prin următorul 

exercițiu, vă puteți instrui pe dvs. și echipa dvs. referitor la modul de coordonare în cadrul unui 

grup, cum se coordonează celelalte persoane în ciuda obstacolelor și, în general, vă puteți 

îmbunătăți abilitățile de comunicare și leadership. Va instrui echipa dvs. asupra modului de 

colaborare în cadrul unui grup, de urmărire a unui obiectiv stabilit ca țintă și asupra modului 

de cooperare independent de abilitățile de comunicare verbală.  

Pentru acest exercițiu, trebuie să acordați aproximativ 15 minute. Este de preferat să aveți cel 

puțin 10 persoane pentru desfășurarea acestui exercițiu și trebuie să dețineți și un spațiu 

suficient de mare, astfel încât toate persoanele să se poată mișca ușor. Trebuie să pregătiți 

bucățile de hârtie cu numere de la 1 până la numărul de participanți și să le puneți într-un sac. 

Trebuie să aveți pregătit un ceas sau un telefon pentru înregistrarea timpului și fiecare 

participant trebuie să aibă ceva cu care să-și poată acoperi ochii, cum ar fi o eșarfă.  

 

PASUL 1- Împărțiți participanții în două echipe egale. 

PASUL 2 – Fiecare participant trebuie să extragă o bucățică de hârtie cu un număr, din sac, 

fără a arăta celorlalți ce număr a extras. 

PASUL 3 – Toți participanții își acoperă ochii.  

PASUL 4 – Porniți cronometrul: În 2 minute, echipele trebuie să-și dea seama, fără a vorbi, 

cum să se poziționeze, în ordinea corectă a numerelor, de exemplu de la 1 la 10. Care echipă 

va reuși să facă aceasta cel mai bine?  

PASUL 5 – După verificarea liniilor, participanții își discută experiențele. Cum s-au simțit? Cum 

au reușit să comunice unii cu ceilalți? 

PASUL 6 – A doua rundă: Amestecați din nou numerele și comunicați tuturor să extragă din 

nou o bucățică de hârtie. Din nou, toată lumea trebuie să-și acopere ochii. De data aceasta, 

într-un minut, participanții trebuie să comunice și să identifice ordinea corectă, fără a utiliza 

limba engleză (grupurile internaționale) sau limba maternă (pentru grupurile naționale).   

PASUL 7 – După verificarea liniilor, participanții trebuie să-și discute experiența. Cum s-au 

simțit? Cum au reușit să comunice unii cu ceilalți? Ce a fost ușor, ce a fost dificil? Care versiune 

a exercițiului a fost mai ușoară?  


