Căsuța 1

Căsuța 2

Căsuța 3

Căsuța 4

Căsuța 5

Căsuța 6

Căsuța 7

Căsuța 8

Căsuța 1. Pășește cu încredere pe șoseaua spre

Căsuța 2. Pășește cu încredere pe șoseaua spre

destinația finală a jocului. Cu prima căsuța începe

destinația finală a jocului. Aici se afla șoseaua care

drumul spre călătoria ta de descoperire.

te va conduce spre călătoria ta de descoperire.

Căsuța 3. Pășește cu încredere pe șoseaua spre

Căsuța 4. Upsss! Ai nimerit in căsuța 4, aici e

destinația finală a jocului. Aici se afla șoseaua care

căsuța întoarcerii. Căsuța te va săltă înapoi în timp,

te va conduce spre călătoria de descoperire. Privește

la căsuța numărul 1.

înainte si înapoi. Unde se afla celelalte echipe? Este
un concurs, unde ai șansa sa câștigi.

Căsuța 5. Ai nimerit în căsuța 5. Ești pe drumul cel

Căsuța 6. Ai ajuns in căsuța 6. Ești pe drumul cel

bun, ești pe drumul care te va conduce (în

bun, ești pe drumul care te va conduce (in

continuare) spre călătoria de descoperire.

continuare) spre călătoria de descoperire.

Căsuța 7. Aici in căsuța 7 ajung cei care se

Căsuța 8. Ai ajuns la o răscruce de drumuri, aici

odihnesc un pic. Stai un pic! Stai o tura! (data

poți alege pe ce traseu vei merge în continuare

viitoare când este rândul tău să arunci zarul, nu ai

pentru a câștiga jocul. Vei putea continua drumul

voie, dă zarul echipei următoare).

cu trenul-A, cu mașina-B, sau pe jos-C.

Căsuța 25

Căsuța 26

Căsuța 27

Căsuța 28

Căsuța 29

Căsuța 30

Căsuța 31

Căsuța 32

Căsuța 25. Aici este o intersecție rutieră, unde toate
cele 3 drumuri (A, B, C) se vor intersectează.

Căsuța 26. Ai petrecut toată această călătorie alături

Pentru a merge mai departe, pe baza sarcinilor

de tovarășii tăi de drum. Discutați despre ce a făcut

primite și îndeplinite până acum, trebuie să

pentru fiecare dintre voi acest drum frumos și

răspundeți la următoarea întrebare: Ce valori credeți

despre ce ați învățat unii de la alții. Găsiți un nume

că sunt la baza drumului parcurs până acum?

care vă caracterizează echipa.

Căsuța 27. Coborâți din tren și din mașină și alăturați-vă

Căsuța 28. În căsuța 27 ați coborât din tren și din

celeilalte echipe care se află pe jos, pentru a continua

mașină și v-ați alăturat celeilalte echipe care se afla

drumul împreună. Pentru a ajunge la destinația finală,

pe jos, pentru a continua drumul împreună. Pentru a

veți parcurge ultimele 4 puncte mistice. Fiecare membru

ajunge la destinația finală, veți parcurge ultimele 3

al echipei își va împărtăși ideile.
Oglindă: Imaginează-ți că ești în fața unei oglinzi. Ce
abilități, cunoștințe sau atitudini crezi că te-au ajutat să
îndeplinești sarcinile jocului? Care sunt acele
competențele care se reflectă în oglindă? Ce vezi?

puncte mistice.
Ușă: În ce fel crezi că universul tău (percepții,
valori, gânduri și altele) s-a extins prin intermediul
acestui joc? Ce crezi că poți găsi dincolo de această
ușă pe care ți-a deschis-o jocul?

Căsuța 29. În căsuța 27 ați coborât din tren și din

Căsuța 30. În căsuța 27 ați coborât din tren și din

mașină și v-ați alăturat celeilalte echipe care se afla

mașină și v-ați alăturat celeilalte echipe care se afla

pe jos, pentru a continua drumul împreună. Pentru a

pe jos, pentru a continua drumul împreună. Pentru a

ajunge la destinația finală, veți parcurge ultimele 2

ajunge la destinația finală, veți parcurge ultimul

puncte mistice.

punct mistic.

Fereastra: Acum vezi concret primele tale idei

Te rog ia loc la masa tăcerii. Aici va trebui să te

generate de parcurgerea acestui joc. Alege un

gândești la ceea ce ai învățat și trăit în timpul

simbol din natura care poate să descrie idea ta. De

jocului. Reflectează individual timp de 3 minute și

ce ai ales acest simbol?

arată-ne o mișcare silențioasă care să descrie
experiența ta.

Căsuța 31. Ahh! Trage aer in piept! Aproape ai

Căsuța 32. Ai ajuns la destinația finala!

ajuns!

FELICITĂRI!!!

