Căsuța 9 B

Căsuța 10 B

Căsuța 11 B

Căsuța 12 B

Căsuța 13 B

Căsuța 14 B

Căsuța 15 B

Căsuța 16 B

Căsuța 10 B. Continua drumul cu mașina. La
Căsuța 9 B. Mergi cu mașina, iar pe drum la o

kilometrul 45 de pe borna de kilometraj zărești

răscruce de drumuri vezi un panou publicitar cu

doua întrebări. Ați ajuns în căsuța întrebărilor.

mesajul: „Implica-te! Azi e șansa ta!”. Care sunt

Pentru a putea continua jocul trebuie să răspunzi la

modalități prin care poți să te implici activ in

alegere la cel puțin una dintre următoarele trei

societate? Cum ai continua acest mesaj?

întrebări: Ce este participarea activa? Ce este
democrația? Cum poate un tânăr să participe activ
la viața comunității și la viața socială?

Căsuța 11 B. Pe drum, o persoană îți face semn sa
te oprești. Acesta iți cere informații despre traseul
cunoașterii pe care tu l-ai început. Discutați timp de

Căsuța 12 B. Ai oprit la prima benzinărie. Aici se

3 minute în echipa ce doriți să faceți în această

afla căsuța răspunsurilor. Oferă minim 5 exemple

călătorie a descoperirii și a cunoașterii și prezentați

de participare activa și participate la viată

rezumatul discuției în plen, într-un minut - alegeți

democratică.

un lider care să prezinte.

Căsuța 13 B. Ai plăcerea de a fi în căsuța 13 B, runda bonus.
Dacă finalizezi această rundă bonus, vei putea avansa direct la
căsuța 16B. Imaginați că te aflați într-o întâlnire cu doi factori de
decizie din domeniul Tineretului, unde ai șansa de a propune

Căsuța 14 B. Ești la benzinărie. Aici e căsuța

câteva recomandări cu privire la cetățenia activă. Tema întâlnirii

răspunsurilor. Aici te vei întâlni cu 2 persoane care

este democrația și angajamentul civic al tinerilor. Discutați în

vor folosi pantomina pentru a mima un cuvânt.

echipa despre situații posibile cu privire la modul în care poate fi
realizată întâlnirea (ce discutați, care sunt problemele pe care
doriți să le dezbateți, ce veți spune și altele) și simulați ședința în

Alegeți 2 persoane din echipă care vor mima.
Restul echipei va trebui să ghicească.

plen (maxim 4 minute). Două persoane din echipă vor fi cei doi
factori de decizie, iar ceilalți vor fi tineri.

Căsuța 15B. Ești în mașină și trei pe lângă o persoană
care face o demonstrație civică (protest). Oprești lângă

Căsuța 16 B. In continuare faci un popas și te

ea și te dai jos. Ce observi în jurul tău? Discuta 5

alături unui grup de oameni care pornesc o acțiune

minute în echipa ta, după care descrie și reda ce vezi în
această demonstrație civică într-un joc de rol. Alegeți un
povestitor, o persoană care va descrie ceea ce restul
echipei va juca. Persoanele care joacă rolurile nu au voie
să vorbească.

civica. Alege o temă pentru această acțiune. Cum
poți implica activ alți oameni în această acțiunea
civică?

Căsuța 17 B

Căsuța 18 B

Căsuța 19 B

Căsuța 20 B

Căsuța 21 B

Căsuța 22 B

Căsuța 23 B

Căsuța 24 B

Căsuța 17 B. Îți continui drumul, dar ești obosit, simți
nevoia unei cafele. Te oprești la benzinărie pentru a lua

Căsuța 18 B. Împreună cu tovarășii de călătorie din

cafea. Pentru a intra trebuie să ghicești parola. Parola

mașină, va trebui să discutați liber în plen și să dați

este un cuvânt care descrie participarea activă.

cel puțin 5 exemple de participare activă - ceva ce

Facilitatorul te poate ajuta să ghicești parola oferindu-ți
maxim 2 indicii. Fiecare indiciu te va face să pierzi un
punct. Astfel că, data viitoare când vei arunca cu zarul
vei înainta atâtea căsuțe cât spune zarul, minus numărul
de indicii pe care le-ai primit.

ați făcut și considerați a fi participare activă sau
ceva ce ați văzut în jurul vostru. Fiți spontani și
realizați această conversație liber. Să vă auzim!
Veți avea 5 minute pentru a discuta.

Căsuța 19 B. Știm ca motivația scăzută este unul dintre
motivele inițiativelor scăzute. De ce crezi ca au nevoie
tinerii pentru a se implica și pentru a fi activi? Discutați cu
colegii din mașină timp de 5 minute și identificați cel puțin
o idee cum să motivați tinerii pentru a avea mai multe

Căsuța 20 B. ÎNTOARCE-TE la caseta numărul 9!
Ai uitat unul din bagaje.

inițiative. Proiectați soluția și gândiți-va la efectele ei. Va
trebui să prezentați soluția în grupul mare. Puteți face acest
lucru fie stabilind un lider din echipa care să prezinte
soluția în plen, fie realizând un joc de rol. Alegeți
modalitatea de prezentare și expuneți-vă ideile în 3 minute.

Căsuța 22 B. Ai crezut că ești pe punctul de a
Caseta 21 B. Ia o pauză! Trebuie să oprești mașina

continua jocul, dar se pare că nu! Odihnește-te și

la trecerea cu cale ferată pentru că trece un tren.

stai o tură (data viitoare când îți vine rândul să

Profită de această ocazie și admiră împrejurimile.

arunci cu zarul nu ai voie, dă zarul echipei
următoare).

Căsuța 24 B. În călătoria cu mașina, te-ai oprit la un
semafor și asculți un mesaj la radio. O persoană din
Căsuța 23 B. Oprește mașina pentru a alimenta la

mașina de lângă tine a dorit să asculte același

benzinărie. Metaforic vorbind, cu ce ar trebui să fie

mesaj, dar nu găsit canalul de radio. Dacă ar fi să

alimentată participarea activă și democrația, astfel

reproduci mesajul într-o singură frază pentru a i-l

încât acestea să existe în societatea noastră?

povesti, cum ar suna? Mesajul trebuie să conțină
următoarele cuvinte: participare activă în
comunitate și democrație.

