
De pe altă planetă 

 

Tipul jocului (icebreaker, comunicare, teambuilding, etc)  - comunicare  

Tematici acoperite (cetățenie, drepturile omului, discriminare, violență, etc) - 

discriminare  

Nivel de dificultate (ușor, mediu, greu) – mediu 

Timp necesar – 15 minute 

Materiale necesare - buline roșii și albastre sau bastonașe  

Obiectivele jocului (din perspectiva cunoștințelor, abilităților și atitudinilor) 

Implicându-se în joc, participanții vor fi capabili:  

❖ să identifice și analizeze diferite stereotipuri;  

❖ să manifeste toleranță față de semeni;  

Descrierea jocului (instrucțiunile jocului)  

Împărțiți grupul în trei grupuri mai mici (maxim 8-12 membri). Spuneți membrilor 

fiecărui grup că de-abia au sosit de pe altă planetă.  

Fiecare grup trebuie să găsească un nume pentru planeta lor și să decidă asupra 

condițiilor de viață de acolo: vremea, condiții demografice, geografie, școli, etc. 

Scoateți un grup afară din încăpere și așezați celelalte două grupuri în colțuri opuse 

ale încăperii. Puneți pe ecusoanele cu numele membrilor câte un punct: roșu pentru 

o echipă și albastru pentru cealaltă echipă. Explicați-le că ei sunt de pe planetele 

punctelor și că se cunosc între ei. Sarcina lor este de a discuta cu cei de pe cealaltă 

planetă (grupul care nu se află în încăpere) pentru a vedea dacă nu e periculos să 

viziteze sau să se mute pe planeta acestora.  

Spuneţi grupului de afară (cel fără puncte) că se tem de persoane de pe altă planetă 

și că nu pot comunica cu nimeni decât dacă au permisiunea dumneavoastră. Vor 

primi această permisiune când vor auzi bătaia dumneavoastră din palme, moment 

în care au voie să vorbească doar cu cei cu puncte roşii și să îi refuze pe cei cu 

puncte albastre.  

Aduceți grupurile în aceeași încăpere și începeţi jocul. Bateți de 2-3 ori din palme 

atunci când doriți.  

Întrebări reflecție și evaluare  

Cum s-au simţit ignorându-i pe cei cu puncte albastre?  

Cum a fost să te simţi ignorat? 

Se întâmplă lucrul acesta şi în viaţa reală? 

Când vă este frică să interacționați cu anumiți oameni? 

De ce credeţi că oamenii îşi construiesc stereotipuri despre ceilalți?  

Valori promovate  

toleranță, încredere, empatie 

 

 

Webografie: 

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/joc-de-comunicare-de-pe-alta-

planeta 


