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utiliza pentru scopuri comerciale.

CALEA CERCULUI
TIPUL DIMENSIUNII: COMUNITATE, PRACTICĂ

Un grup are nevoie de practici pentru a împărtăși.
Aceasta este una utilizată des în cadrul mișcării ecovillage și, prin urmare, o recomandare cu care poate
experimenta fiecare grup comunitar – și poate găsi forma care se potrivește cel mai bine grupului.

Timp

Scopuri și Obiective
Această metodă are scopul de a:
crea un spațiu de împărtășire pentru grup.

Între 35 - 95 minute.

Pregătirea Materialelor

Publicul țintă
Grupuri comunitare care au nevoie unii de
alții, deci și de un spațiu pentru împărtășire.

Obiecte de pus în cerc
Pregătește locul astfel încât să fie primitor
pentru grupul care stă împreună, în cerc.

Număr de Participanți
Minim 5 - maxim 40.

clips.gen-europe.org

Vă invităm să folosiți munca noastră și să o
împărtășiți cu alții și să ne-o atribuiți în timp ce
faceți asta. Nu îl puteți schimba în niciun fel sau
utiliza pentru scopuri comerciale.

METODE
CLIPS

Durată

5´
5´
20-80´

5´

INTRODUCERE

Activitate

ÎNCADRARE

Calea cercului este o abordare puternică pentru a crea un
cadru în care toată lumea este ascultată.

CHEMAREA
SPIRITULUI

Bățul vorbitor este deseori folosit într-un mod simplificat,
doar pentru a arăta „al cui este rândul”. Dar poate fi o unealtă
pentru un cadru mult mai puternic care creează o atmosferă
specială și oferă spațiu pentru împărtășiri profunde despre
ceea ce contează cu adevărat pentru noi.

CERCUL
DEBRIEFING

Ceea ce face diferența între o „rundă” obișnuită folosind bățul
vorbitor și un „cerc” real, urmarea căii cercului, este
încadrarea – încadrarea verbală și cadrul care este creat.
Participanții stau în cerc, cu un centru frumos creat – o
lumânare, niște flori și/sau niște simboluri care reprezintă
ceea ce este important pentru grup.

CALEA CERCULUI
INSTRUCȚIUNEA 1 - ÎNCADRARE
(5 MINUTE)

INSTRUCȚIUNEA 2 - CHEMAREA
SPIRITULUI CĂII CERCULUI
(5 MINUTE)

Începe sesiunea cu un moment de tăcere.
Roagă participanții să se concentreze pe corpul și pe
respirația lor. O scurtă poveste poate ajuta la crearea
spiritului care menține energia specială a cercului. Utilizeazo pe cea de mai jos sau alta similară.

Facilitatorul invită apoi împărtășirea în „calea cercului”.
El sau ea spune de ce a fost format cercul:
Există vreun subiect specific despre care să se vorbească?
Sau este o întâlnire „doar” pentru crearea unui spirit
comunitar și împărtășirea a ce ne mișcă în acest
moment?

Povestea celor doi lupi
Apoi sunt prezentate principile Căii Cercului:
Un bătrân Cherokee își învață nepotul despre viață.
„Se duce o luptă înăuntrul meu,”, i-a spus băiatului. „Este o ruptă teribilă
care are loc între doi lupi. Unul este rău – este mânie, invidie,
amărăciune, regret, lăcomie, aroganță, autocompătimire, vină,
resentiment, inferioritate, minciuni, falsă mândrie, superioritate, și ego.”
A continuat, „Celălalt este bun – el este bucurie, pace, iubire, speranță,
serenitate, modestie, bunătate, bunăvoință, empatie, generozitate,
adevăr, compasiune, și credință. Aceeași luptă se duce înăuntrul tău – și
înăuntrul fiecărei persoane.”
Nepotul s-a gândit la cele spuse pentru un minut, apoi și-a întrebat
bunicul, „Bunicule – care dintre lupi va câștiga?”

1. Vorbește din inimă. Vorbește doar dacă te mișcă ceva.
Nu reacționa, ci vorbește din inima ta.
2. Ascultă cu inima ta. Ascultă cu dorința de a învăța
mai multe despre persoana care vorbește – fără
judecată, fără așteptări și fără dorința ca celălalt să îți
împărtășească opinia.
3. Respectă energia Cercului și vorbește esența –
contribuții scurte arată acest respect.
4. Respectă confidențialitatea Cercului. Ceea ce a fost
spus în Cerc, rămâne în cerc și nu este transmis în
afara Cercului.
5. Cere ce ai nevoie și oferă ce poți oferi.

Bătrânul Cherokee a răspuns simplu, „Cel pe care îl hrănești.”
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We invite you to use our work and share it with
others and credit us while doing so. You cannot
change it in any way or use it commercially.

CLIPS
METHODS

CALEA CERCULUI
INSTRUCȚIUNEA 3
CERCUL (20 - 80 MINUTE)

INSTRUCȚIUNE 4
DEBRIEFING (5 MINUTE)

Apoi bățul vorbitor (sau orice alt obiect vorbitor) este oferit
persoanei care stă lângă facilitator.

Apoi este timpul să închei în mod formal cercul, să
mulțumești tuturor celor implicați și să îi rogi să pună
lucrurile care au fost auzite în inimă fără a bârfi despre
ele altundeva.

Numai persoana care are bățul (sau obiectul) este cea care
are dreptul să vorbească. Toți ceilalți ascultă cu inimile
deschise. Dacă persoana care are bățul nu vrea să
vorbească, oferă bățul vecinului de lângă ea.
Este în regulă să stai pentru un moment scurt cu bățul în
mâini fără să vorbești și să aștepți, dacă există sau nu ceva
ce are nevoie să fie spus. Cu respect față de energia și
timpul grupului, bățul ar trebui să fie apoi pasat următoarei
persoane.
În versiunea originală, bățul vorbitor trece de obicei prin
cerc până ce nimeni nu mai are nimic de adăugat.
Când bățul vorbitor a trecut prin întreg cercul o dată fără ca
cineva să adauge ceva cercului, întâlnirea este considerată
terminată.

RELAȚIA CU MODELUL CLIPS
CALEA CERCULUI reprezintă un mod des întâlnit de a
lucra în și cu grupuri, în mișcarea ecovillage. Poate fi
folosită ca o unealtă de construire a comunității, pentru
a rezolva conflicte și pentru a spori experiența de
apropiere în interiorul unei comunități, sau ca cerc de
împărtășire suplimentar pentru întâlniri cu un caracter
operațional.
La nivel de practică, Calea Cercului poate fi utilizată în
moduri diferite într-o comunitate.

SFAT PENTRU FACILITATOR:
În multe circumstanțe, nu este posibil în comunități ca bățul vorbitor să circule până când nimeni nu mai adaugă nimic.
Cu ceva timp înainte de sfârșitul întâlnirii, facilitatorul ar trebui să ofere informația că ultimul cerc începe, atunci când
obiectul vorbitor se află în mâinile sale.
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We invite you to use our work and share it with
others and credit us while doing so. You cannot
change it in any way or use it commercially.
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ANALIZA SWOT - CLIPS
INTENȚIE - COMUNITATE - METODE DE DIAGNOSTIC

SWOT este utilizat în CLIPS ca o metodă de diagnostic, pentru a evalua starea unui proiect – și a realiza noi
potențialuri.
Este o unealtă cunoscută, utilizată în companii și organizații, atunci când sunt stabilite strategii.

Scopuri și Obiective

Timp

De a aduce conștientizare privind situația din grup
De a sublinia aspectele pozitive și negative
De a informa strategia, deciziile și acțiunea.

Min. 85 minute - preferabil 2 ore

Pregătirea Materialelor

Publicul țintă
Grupuri comunitare cu o atribuție comună.

Pregătește graficul SWOT:
Utilizează un flipchart mare pentru a face un grafic
cu 4 pătrate. Pătratul din stânga sus va fi notat cu
„Puncte forte”, pătratul din dreapta sus cu „Puncte
slabe”, pătratul din stânga jos cu „Oportunități”,
pătratul din dreapta jos cu „Amenințări” (poți
adăuga o iconiță grafică pentru fiecare).

Număr de Participanți

Pregătește la îndemână hârtii de flip chart, A3 și
post-ituri.

Minim 4 – maxim 40.
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Vă invităm să folosiți munca noastră și să o
împărtășiți cu alții și să ne-o atribuiți în timp ce
faceți asta. Nu îl puteți schimba în niciun fel sau
utiliza pentru scopuri comerciale.
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Durată

INTRODUCERE

Activitate

5´
25´
25´
20´
10´

INTRODUCERE
– SWOT ȘI CLIPS

ÎNCADRARE- 5 MINUTE
Explică faptul că o analiză SWOT este o unealtă folosită
în mod comun pentru a identifica punctele forte,
punctele slabe, oportunitățile și amenințările unui grup
sau ale unui proiect.
În CLIPS putem utiliza SWOT și ca o metodă de
diagnostic.

FAZA 1:
BRAINSTORMING ÎN GRUPURI
FAZA 2:
ANALIZA SWOT ÎN PLEN
FAZA 3:
EVALUARE ȘI PLAN DE ACȚIUNE

DEBRIEFING

Aduce în centrul atenției zone specifice și poate
descoperi acțiuni care ajută la consolidarea punctelor
forte, minimizarea sau eliminarea punctelor slabe,
maximizarea oportunităților și gestionarea sau depășirea
amenințărilor.
O analiză SWOT este realizată ca o muncă de grup și
poate fi utilizată pentru planificare strategică și pentru
luarea unor decizii informate, bazate pe observații
comune.
Arată desenul graficului SWOT.
Pătratele de deasupra (Puncte forte, Puncte slabe) se
concentrează pe aspectele „interne” ale grupului.
Pătratele de dedesubt se concentrează pe elemente
„externe”; lucruri care nu sunt în mod direct sub
controlul nostru.

ANALIZA SWOT
INSTRUCȚIUNE 1 - 25’
BRAINSTORMING

INSTRUCȚIUNE 3 - 20’
EVALUARE ȘI PLAN DE ACȚIUNE

Make smaller groups with 4 members in each, to maximize
participation. Tell the groups to copy the big chart on an A3
paper or a flip chart.

Facilitatorul oferă o evaluare a muncii realizate de către
grupuri, adăugând niște observații.

Ask them to brainstorm anything that comes to them as
strengths and weaknesses, first individually on post its and
then by sharing in the small group, by adding post its to the
chart while discussing the issues raised.
Do the same with opportunities and threats.
Give time for the discussion in the groups.
Ask the group to choose points from each square, for the
plenary. Tell them to choose points that are not so obvious
but have surprised or have given rise to a good discussion or even disagreement.

Începe cu punctele forte interne și continuă cu amenințările
externe. Precizează faptul că punctele forte au nevoie să fie
conștientizate, celebrate și menținute – și utilizate în mod activ
ca strategii pentru a dezvolta mai departe proiectul. Subliniază
faptul că recunoașterea amenințărilor nu este neapărat un
rezultat al unei gândiri negative, dar arată un simț al
realismului. Conștientizarea amenințărilor ajută la prevenirea
lor.
Arată că slăbiciunile sunt acolo pentru ca grupul să le
abordeze, învețe și dezvolte, acceptând propriul rol și
responsabilitate pentru ele (nu doar de a da vina pe alții, dar și
de a realiza propriile deficiențe și modurile în care o slăbiciune
poate fi transformată într-o putere).

Reunește întregul grup pentru a discuta și a împărtăși
diferitele informații.

Potențialurile pot fi activate – sau pot fi dormante până există
suficientă energie și timp. Totuși, este bine să realizăm că
potențialurile sunt acolo, așteptând să fie abordate în procese
interne și astfel să consolideze punctele forte ale grupului.
De aici, decide zonele de interes principale, bazate pe situația
conturată pe grafic. Cine ce va face de acum, și când?
Ilustrează rezultatul în mod grafic, pe un alt flipchart:

Pe graficul principal, începe cu o zonă și invită fiecare
sub-grup să prezinte 3 dintre cele mai interesante și/sau
importante probleme pe care le-au găsit.

Acțiune – oameni responsabili – termen limită/interval de timp.
Adu-ți aminte să celebrezi acțiunile și grupurile.
Înregistrează tot și fă-le accesibile.

INSTRUCȚIUNE 2- 25’
ANALIZA SWOT ÎN PLEN

Cere comentarii și întrebări fiecărui grup.
Când un pătrat a fost terminat, continuați cu celălalt
până când cele patru au fost completate.

clips.gen-europe.org

We invite you to use our work and share it with
others and credit us while doing so. You cannot
change it in any way or use it commercially.
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DEBRIEFING - SWOT
INSTRUCȚIUNE 4 -10’
DEBRIEFING
Introdu un energizer pentru a schimba peisajul.
Întreabă cum a fost experiența acestui exercițiu.
Cum îl putem utiliza, în grupul nostru – și alături de alții?
Cât de des poate fi de ajutor să facem asta, ca grup?

SWOT ÎN CLIPS
Ca unealtă de diagnostic, SWOT oferă grupului oportunitatea de a își exprima starea, care poate fi apoi procesată prin
dimensiuni. Acesta poate fi utilizat în stadiul de început și este o unealtă bună și pentru „practică”, deoarece poate ajuta la
stabilirea unui plan de acțiune care este adaptat situației – Puncte forte, Puncte slabe, Oportunități, Amenințări – proiectului
specific.
Originea SWOT
Utilizarea cadrului de lucru SWOT este uneori creditată ca aparținând lui Albert Humphrey, care a dezvoltat abordarea la
Institutul de Cercetare Stanford în anii 1960 și începutul 1970.

Analiza SWOT a fost utilizată în munca comunitară ca o unealtă de identificare a factorilor pozitivi și negativi din cadrul
organizațiilor și a comunităților, care promovează sau inhibă o implementare de succes.
Este utilizată ca o resursă preliminară, aplicată cel mai bine înainte de a dezvolta ținte și obiective pentru un design de
program sau implementarea unei strategii. Analiza SWOT este O PARTE din planificarea pentru procese de schimbare socială
și nu va oferi un plan strategic dacă este utilizată de una singură. După ce o analiză SWOT este finalizată, aceasta poate fi
transformată într-o serie de recomandări de luat în considerare înainte de dezvoltarea unui plan strategic.
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ARBORELE sau FLOAREA COLABORATIVĂ
INDIVID - COMUNITATE. GESTIONAREA CONFLICTELOR, COMUNICARE.
Floarea sau arborele colaborativ este o metodă de ascultare atentă și precisă. Persoana învață să diferențieze
de unde comunică: din fapte? Din gânduri și credințe? Din nevoile ei/lui? Este o rugăminte sau o cerință pe
care o aruncăm, sau o plasăm, în relație? Această informație ne ajută să înțelegem o parte din dinamicile
tensiunilor și conflictelor în care oamenii și grupurile se încurcă deseori.
Urmarea și împărtășirea alături de grup a căilor propriilor tensiuni facilitează o înțelegere mai plină de
compasiune a conflictelor, a izolării și a neînțelegerilor.
Comunicarea NonViolentă (CNV) oferă un cadru de lucru clar, care poate fi adoptat de fiecare participant
pentru dezvoltarea propriei căi de comunicare.

Scopuri și Obiective

Timp

O abordare a conflictelor interpersonale și de grup printr-o
comunicare onestă și plină de compasiune (CNV).
Înțelegerea experienței altor persoane în timpul unor
momente de tensiune și conflicte, onorarea diversității.
Îmbunătățirea integrării etapelor CNV, pentru a îmbunătății
abilitățile de comunicare.

În jur de 1.5 – 2 ore în funcție de
numărul de participanți și de
subiectele pe care grupul vrea să le
exploreze.

Pregătirea Materialelor

Publicul Țintă

Cartonașe scrise cu diferite culori, pe care etapele
CNV sunt notați cu litere mari:

Grupuri și traineri

Etapa 1: OBSERVĂ
Etapa 2: GÂNDEȘTE
Etapa 3: SIMTE
Etapa 4: NEVOIE
Etapa 5: CERE – Strategie

Număr de Participanți

Plasează-le pe podea în rânduri diferite, formând
fie o floare cu mai multe rânduri (5 sau mai multe)

Minim 6 – maxim 20.

sau două linii care creează un trunchi de arbore
(vezi fotografiile).
Clopoței sau instrumente similare care fac sunete.
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Vă invităm să folosiți munca noastră și să o
împărtășiți cu alții și să ne-o atribuiți în timp ce
faceți asta. Nu îl puteți schimba în niciun fel sau
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Durată

INTRODUCERE

Activitate

15´
60´

INTRODUCERE

20´

RUNDA DE ÎNCHIDERE

ÎNCADRARE - 15 MINUTE
DEZVOLTAREA EXERCIȚIULUI

Prezentarea facilitării și a oamenilor.
Facilitarea introduce problema comunicării în cadrul
clips, ca parte a dimensiunii de Comunitate și Individ.
Facilitarea oferă o prezentare scurtă a etapelor CNV,
oferind exemple concrete; prezintă situația: tensiune,
problemă, conflict; descrie cum va decurge procesul, cât
de lung va fi, definește rolul facilitării în timpul
exercițiului

ARBORELE sau FLOAREA COLABORATIVĂ
INSTRUCȚIUNE 1: DEZVOLTARE

INSTRUCȚIUNE 2: PROCESUL

Odată ce facilitatorul invită începerea exercițiului, o
persoană vine în centru și începe să „meargă” printre petale
(floare) sau trunchi (arbore). Participanții accesează arborele
sau floarea unul câte unul, sau doi câte doi.
Grupul din cerc este atent la ce se întâmplă în centru, în
tăcere. Când alți oameni vor să meargă în centru, întreabă
facilitatorul, care ar putea să le ceară să aștepte un moment,
sau ar putea să îi invite să o facă.
Odată ce sunt mai mulți participanți, fiecare vorbește despre
ceea ce ea/el observă, gândește, simte sau are nevoie, lăsând
timp și oferind atenție celorlalți participanți care sunt în
centru.

Facilitatorul încadrează situația prezentă pe cât de
obiectiv poate. Fiecare cuvânt în plus care este folosit
într-un conflict poate spori tensiunea și reacțiile. Este
important ca etapele CNV să fie descrise clar:
Etapa 1: OBSERVĂ. Este ceea ce vede sau aude persoana,
este nivelul faptelor.
Etapa 2: GÂNDEȘTE: ceea ce cred, ceea ce
gândesc...judecată și învinovățire.
Etapa 3: SIMTE: emoțiile care au fost activate de fapte,
sau de interpretarea situației.
Etapa 4: NEVOIE: ce nevoi se află în spatele
sentimentelor?
Etapa 5: CERE: ce solicitări pot face pentru ca situația să
se îmbunătățească, să fie clarificată, sau să nu se repete:
aceasta poate fi specificată în proces, ca un pas final.
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ARBORELE sau FLOAREA COLABORATIVĂ
INSTRUCȚIUNE 3: PARTICIPANȚI
Fiecare participant își împărtășește experiența urmând etapele comunicării non violente: când observ..., gândesc sau
cred... și simt... ceea ce am nevoie este...
S-ar putea întâmpla ca doi participanți să vrea să aibă un dialog sau să se certe, și reacționează la ceea ce spune unul
sau altul. În acest caz, facilitarea cere un ritm foarte încet: încetinește modul în care participanții se exprimă; el/ea
cere participanților să continue încet. Facilitatorul acompaniază participanții prin faptul că merge alături de unul, apoi
alături de celălalt, ajutându-i să își perfecționeze mesajul pe care vor să îl comunice și să identifice din ce etapă îl
comunică. Când are loc o asemenea situație, nu se pot alătura alți participanți; facilitarea susține cerințe mutuale,
reformulând dacă este necesar. Nu este necesar să se ajungă la un acord în acest spațiu, uneori se întâmplă și este
binevenit, dar nu este obiectivul dinamicilor.

SFAT PENTRU PARTICIPANȚI:
Participanții care se decid să meargă în centru încep cu prima etapă, vorbind despre ce au observat, mișcându-se prin
etapele diferite și încercând să identifice unde se află, acceptând propunerile facilitatorului atunci când ea/el sună
clopoțelul și invită înaintarea către o nouă etapă. De asemenea, ei își împărtășesc experiența cu situația de tensiune
sau conflict, identificând diferitele aspecte, pătrunzând adânc în interior atunci când împărtășesc cu restul grupului. O
persoană începe, alții se pot alătura atâta timp cât există spații libere; câțiva oameni pot participa în același timp
(depinzând de facilitator); fiecare comunică în funcție de rândul său, respectând vocea persoanei care vorbește.
SFAT PENTRU FACILITATORI:
Persoana care facilitează îi acompaniază (în mod fizic) pe cei care au venit către centru, fiind atentă la modul în care
persoana comunică, din spațiul în care se află. Dacă facilitatorul identifică faptul că unul dintre participanți vorbește
dintr-un spațiu diferit, ea/el sună clopoțelul și acompaniază persoana pentru a se plasa în spațiul potrivit.

De exemplu: „Simt că această situație nu este acceptabilă” din spațiul de „Simte”, facilitatorul sună clopoțelul și se
duce către spațiul „Gândește”, deoarece inacceptabil este o judecată, nu un sentiment. Așadar de fiecare dată va
identifica aceste dezechilibre și va putea să meargă și să se întoarcă prin diferitele spații de câte ori este nevoie.

INSTRUCȚIUNE 4: RUNDA DE ÎNCHIDERE - 20 MINUTE
Procesul este închis când nimeni nu mai vrea să meargă în centru, ținând cont și de timpul stabilit înainte.
Spațiul este deschis pentru a împărtăși modul în care experiența a fost trăită, având grijă ca oamenii care nu au participat în
floare sau arbore să își poate împărtăși experiențele.
SFAT PENTRU FACILITATORI:

Atenție multă, în special în runda de închidere, la reintrarea în conținutul conflictului, este ceva ce se întâmplă frecvent: oameni
care nu se duc în centru (dar nu numai), iar atunci când nu mai este timp, se întorc la a aduce conflictul către centru.
Reformulează rapid și propune aprecierea procesului care a fost trăit.
Runda de închidere este pentru a împărtăși experiența, nu a te reîntoarce la elementele conflictului. Dacă ai acest fapt foarte clar
în minte, poți interveni în situație.

SFAT: CUM SĂ ALEGI ARBORELE SAU FLOAREA
Dacă situația conflictuală este foarte polarizată, alege arborele, pentru ca ambele poziții să fie auzite. Polaritățile pot apărea de la
început, sau două voci din aceeași poziție pot trece prin arbore la început. Permite acestui lucru să curgă și ai încredere în proces.
Dacă conflictul actual are mai mult de două părți și voci diferite, alege floarea. Aceasta vă va permite să auziți diversitatea a ceea ce
este în grup. Limitează numărul participanților care pot merge prin petalele de floare dacă situația conflictuală este foarte activă,
depinzând de experiența ta ca facilitator, pentru a putea acompania mai mulți participanți.

Această metodă este dezvoltată de unele echipe care lucrează cu Comunicarea Nonviolentă
concepută de Marshall B. Rossenberg, precum și din domeniile Gestalt și Process Work
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CLIPS
METHODS

CARTAREA CONFLICTELOR CU MODELUL CLIPS
DIMENSIUNE: COMUNITATE
Conflictele, problemele și tensiunile formează o parte naturală a vieții unui proiect de grup, unde
indivizii au nevoie să interacționeze, să cadă de acord și să se reunească. Cu toate acestea, avem doar
câteva unelte sociale pentru a le gestiona într-un mod pozitiv. Niciodată de ajuns. Uneori există
neînțelegeri între oameni, puncte de vedere opuse, moduri diferite de a face același lucru, etc. Lista
de puncte conflictuale poate fi infinită. Această metodă este una printre altele; face parte din cadrul
de lucru CLIPS. Propune să asculte, să colecteze și să ordoneze informația la care contribuie conflictul.
Permiterea obervării sale din perspective, sentimente, nevoi și frici diferite, căutarea unei căi către noi
opțiuni.

Scopuri și Obiective

Timp

Abilitatea de a utiliza o metodă de gestionare a
conflictelor, printr-o abordare proactivă.

2- 2, 30 ore depinzând de numărul de
participanți.

A învăța să extragem informații valoroase
prezente într-un conflict.
Oferirea clarității în situații pline de confuzie și
tensiune aduse de conflict.

Pregătirea Materialelor

Publicul țintă
Grupuri și traineri.

Hârtii
Markere, post-it-uri colorate
Modelul CLIPS printat, harta CLIPS realizată cu
bandă adezivă pe podea – sau salteaua CLIPS

Număr de Participanți
Minim 8 – maxim 20.
Poate fi mai mult dacă există mai mult timp
disponibil.
Poate funcționa și ca un exercițiu individual.
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Durată

15'
10'
10'
30-35'
20'
20'
15'

INTRODUCERE

Activitate
INTRODUCERE

ÎNCADRARE (15 MINUTE)
DEFINIREA CONFLICTULUI SAU A
PROBLEMEI
IDENTIFICAREA PĂRȚILOR
IMPLICATE
NEVOI ȘI FRICI

Facilitatorul explică faptul că grupul va fi împreună
pentru a avea o sesiune care oferă spațiu de creare a
unei hărți a problemelor sau a conflictelor în care ar
putea fi implicați.
Facilitatorul introduce un cadru de lucru general pentru
înțelegerea conflictelor ca o oportunitate de învățare și
dezvoltare, de consolidare a relațiilor, demistifiere a ceea
ce poate provoca teamă și importanța creării strategiilor
câștigătoare pentru toată lumea ca o cheie a gestionării
colaborative a conflictelor.

HARTA

CREAREA OPȚIUNILOR

Notă: Poți folosi capitolul „conflicte” din ghidul CLIPS ca
inspirație.

ÎNCHEIERE

Notă: Un acord de confidențialitate poate fi de ajutor –
ce se întâmplă în cameră, stă în cameră.

CARTAREA CONFLICTELOR CU MODELUL CLIPS
INSTRUCȚIUNE 1
DEFINIREA PROBLEMEI SAU A CONFLICTULUI
(10 MINUTE)

INSTRUCȚIUNE 2
IDENTIFICAREA PĂRȚILOR IMPLICATE
(1O MINUTE)

„Problema” va deveni titlul hărții, descrisă în termeni
generali. De exemplu: dacă problema este disconfortul față
de distribuția responsabilităților sau a sarcinilor, problema
va fi denumită așa cum este: Distribuția sarcinilor.

Aceste părți pot fi indivizi sau grupuri și roluri
active/pasive.

Grupul intră în dialog până când este capabil să definească
cea mai bună descriere a problemei conflictuale, cu
susținerea facilitatorului. Nu ar trebui să fie prea dificil –
exercițiul va fi făcut în principal cu un grup care simte că are
o problemă conflictuală, cu care vrea să lucreze.

Fiecare participant definește unde se regăsește în
conflict: dacă este despre împărțirea sarcinilor, un
participant ar putea spune: „îmi îndeplinesc toate
angajamentele” sau ar putea fi grupul care spune:
„Facem tot ce putem” sau „știm că nu am îndeplinit ce
ne-am propus”.
Ar putea exista o combinație de grupuri, părți și poziții
individuale.
BConexiune cu următorul pas:
Modelul CLIPS este adesea folosit pentru a exemplifica
majoritatea muncii realizate în sau cu grupuri. Poate fi
utilizat și în lucrul cu conflicte.
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CARTAREA CONFLICTELOR CU MODELUL CLIPS
INSTRUCȚIUNE 3
NEVOI & FRICI
(30~35 MINUTE)

INSTRUCȚIUNE 4
HARTA CONFLICTELOR
(20 MINUTE)

Ceea ce vrem să explorăm aici este:
Ce vor părțile implicate? Care sunt nevoile și fricile lor?

Informația care a reieșit în grup în pasul 3 va fi
simplificată cu susținerea facilitării pentru a crea o hartă
mai comprehensivă. Va deveni mai clar care subiecte
sunt similare, iar ele vor fi puse împreună prin crearea
hărții a ce este viu în grup – prin problema conflictuală
specifică abordată astăzi.

Explică modelul CLIPS și faptul că nevoile și fricile pot fi găsite la
toate nivelurile diferite.
Reamintește participanților că orice va apărea în proces acum va fi
acceptat; uneori vor fi exprimate mai mult dorințe decât necesități.
Nu contează, tot ce va apărea va fi binevenit. Nu există corect sau
greșit, ci un spațiu de explorare.
Cere tuturor participanților să își scrie nevoile și fricile, fie că sunt
personale sau sunt cele pe care le înțeleg a fi colective. Diferența
dintre cele două tipuri de nevoi trebuie să fie specificată (utilizează
fraze la singular sau plural pentru a face o distincție).
Utilizează o culoare pentru nevoi și alta pentru frici.
Acum, post-it-urile vor fi plasate în diferitele dimensiuni ale
modelului CLIPS. De exemplu, o persoană ar putea plasa nevoia de
a avea încredere în ceilalți în dimensiunea individ, frica că grupul
se va desparte ar putea fi plasată în dimensiunea comunitate, o
nevoie de coerență în intenție, iar în dimensiunea structură ar
putea exista nevoia de consistență legat de feedbackul pentru
îndeplinirea sarcinilor. Permite-le să își plaseze post-it-urile în
tăcere și roagă toți participanții să se uite la diferitele notițe pentru
un timp, asistând la harta colectivă.
Apoi treceți prin frici și nevoi, fie în funcție de dimensiuni sau în
ordine aleatorie. Întreabă cine și-ar dori să își dezvăluie notițele.
Este importantă exprimarea nevoilor și a fricilor tuturor
participanților.

Grupul are grijă de:
- Noua informație care reiese
- Nevoi și frici similare
- Viziunea comună care se conturează, ce valori apar de
pe hartă
- Puncte care nu sunt așa clare sau probleme confuze
- Dificultăți care ar putea necesita mai multă atenție și
au nevoie să fie puse deoparte pentru moment.

INSTRUCȚIUNE 6
DEBRIEFING: RUNDA DE ÎNCHIDERE
(15 MINUTE)
Fă o rundă:
Ce iau cu mine azi de care nu știam înainte că este
prezent în acest conflict sau problemă?

INSTRUCȚIUNE 5
CREAREA OPȚIUNILOR
(20 MINUTE)
Gestionarea colaborativă a conflictelor înseamnă crearea
unui spațiu unde toată lumea primește ceva și toată
lumea oferă ceva. Această etapă deschide calea către noi
moduri de gestionare sau modificări și îmbunătățiri
necesare. Nu este un obiectiv generarea acestor opțiuni,
ci mai degrabă oferirea unui feedback grupului legat de
unde să își concentreze energia pentru a aduce
schimbările necesare. Brainstorming-ul este un mod de a
aduce energie unei viziuni creative și apreciative, atât de
necesare în situații conflictuale.

SFAT PENTRU FACILITATORI
Este important ca facilitatorul să aibă un cadru de lucru pentru gestionarea
conflictelor.
Ține cont că acest exercițiu nu are ca scop gestionarea tuturor emoțiilor prezente
într-un conflict, ci mai degrabă este folositor datorită cercetărilor și informațiilor
pe care le aduce grupului. Aceasta este o comoară pe care o sugerăm atunci
când declarăm că un conflict este o oportunitate.

Motto-ul este: Tu câștigi și eu câștig. Proiectul devine mai puternic.

Ideile care apar au nevoie să fie posibile și realizabile.
Acordă atenție:
- Există un spațiu de îmbunătățire a problemei în fluxul
de informații?
- Structură și proceduri: este necesară îmbunătățirea
vreunei structuri sau proceduri?
- Obiecte și servicii: sunt obiectele sau serviciile parte din
soluție?
- Relații: are grijă grupul de spațiul relațional? Pot fi
îmbunătățite spațiile de grup?
Ideile sunt colectate într-un flipchart, clarificând cu
grupul când unele dintre ideile care au apărut sunt sau
vor fi acceptate. Fă o listă a posibililor pași concreți de
acțiune.
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METHODS

CERCUL VISĂRII
METODĂ DE INTENȚIE
Cercul Visării face parte din „Dezvoltarea Proiectelor prin Dragon Dreaming”. Este o unealtă puternică
ce servește la transformarea unui proiect de la stadiul de proiect al fondatorului/fondatorilor la a fi
proiectul întregului grup. Este utilizat la începutul unui ciclu de proiect și are ca rezultat un vis
împărtășit care poate fi utilizat cu ușurință ca bază pentru formularea viziunii, misiunii și a obiectivelor
unui proiect.

Scopuri și Obiective

Timp

Scopul acestei metode este de a dezvolta un vis
comun pentru tot grupul în care toată lumea
contribuie cu ce este cel mai important pentru ei.

În jur de 1 oră.

Materiale & Pregătire

Publicul țintă

Hârtii, markere și un băț vorbitor.

Grupuri aflate la începutul unui proiect
comun.

Număr de Participanți
Minim 3 – maxim 20.
Un grup mai mare poate fi împărțit în grupuri
mai mici și poate lucra separat, unindu-și
visele la sfârșit.
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CLIPS

Durată

INTRODUCERE

Activitate

5'
25-45
10'

INTRODUCERE

FRAMING- 5 MINUTE
CERCUL VISĂRII
CELEBRAREA VISULUI COMUN

Metoda Cercul Visării face parte din setul de
instrumente al Dragon Dreaming, un model
inspirațional de dezvoltare de proiect creat de John
Croft, un consultant în dezvoltare comunitară
australian. Este inspirat de filozofia aborigenilor
australieni.
John Croft numește cercul visării „Paștele
proiectului”. Este momentul în care un proiect moare
ca proiect al fondatorului și renaște ca proiectul
întregului grup. Un pas important este depășirea
„sindromul fondatorilor”, în care proiectele aparțin
doar fondatorului și a câtorva oameni care îl sau o
asistă.
Cu cercul visării, toată lumea este invitată să
completeze visul într-un mod în care devine cu
adevărat un vis comun – și mai târziu, o realitate!

CERCUL VISĂRII

INSTRUCȚIUNE INTRODUCEREA CERCULUI VISĂRII
5 MINUTE
Fondatorul/fondatorii întâmpină oamenii invitați la
întâlnire și își prezintă pe scurt visul.
Apoi, pune o Întrebare Generativă, cum ar fi: „Cum ar
avea nevoie să fie acest proiect pentru ca apoi să poți
spune: acesta a fost cel mai bun mod de a îmi petrece
timpul?”
Oamenii sunt apoi invitați să își împărtășească visele în
cerc, utilizând un băț vorbitor sau un alt „obiect
vorbitor”. Doar persoana care are bățul vorbitor în mâna
ei are permisiunea de a vorbi și de a adăuga un element
din visul ei personal la visul comun.
Invită oamenii să adauge ceea ce este cel mai important
pentru ei – și să adauge doar un aspect pe rând. Vor fi
mai multe runde și timp suficient pentru a completa
întregul vis.
În timpul acestui pas, este important că suntem într-o
etapă de visare. Într-o etapă de visare, nu există
contradicții, nu este nevoie de dezbateri legate de
diferite vise. Doar adaugă partea ta de vis.
O persoană ia notițe pe o foaie mare de flipchart,
rezumând esența visului fiecărei persoane și notând și
numele persoanei care a avut visul respectiv.

CERCUL VISĂRII
25 - 45 MINUTE
Urmărind instrucțiunile de mai jos, cercul visării
începe.
Facilitatorul are un rol important pentru a crea magia
Cercului Visării:
Asigură-te că nu încep discuții – își au timpul mai
târziu!
Asigură-te că cercul capătă o anume fluiditate.
Aceasta implică de obicei faptul că părțile visului
sunt adăugate suficient de rapid pentru a dezvolta
un flux și suficient de încet pentru a nu se simți ca o
grabă. Dacă cineva nu are idei, este invitat să paseze
bățul vorbitor către următoarea persoană. Bățul se va
întoarce la ei.
Dacă facilitatorul are impresia că cercul este prea
rapid sau prea încet, este important să intervină și să
încurajeze participanții să schimbe ritmul.
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CERCUL VISĂRII
Reține, pentru a valorifica din plin Cercul VIsării:
Utilizează un obiect vorbitor.
Când scrii, notează esența visului și nu toate cuvintele.
Fiecare persoană adaugă un vis pe rând.
Nu fii prea rațional/ă sau prea abstract/ă.
Leagă visul de viața reală.
Scrie visul într-o formă pozitivă, de parcă ar fi deja real.

CELEBRAREA VISULUI COMUN - 10 MINUTE
După terminarea Cercului Visării, grupul citește cu voce tare toate visele notate pe flipchart și le
celebrează ca fiind visul lor comun.

CUM SĂ CONTINUI?
Documentul Cercului Visării poate fi văzut ca o bază de folosit pentru toate „documentele de intenție”. Poate fi utilizat
pentru a scrie un flyer cu o descriere a proiectului dorit, sau ca inspirație pentru a formula o viziune și misiune clară a
proiectului. La următoarea întâlnire, grupul va avea nevoie să se uite la documentul visării și să vadă dacă există contradicții:
cineva vrea să aibă un proiect vegan, altcineva își dorește să aibă animale pentru lapte și carne...
Dacă există contradicții, acestea au nevoie să fie examinate cu atenția asupra întrebării:
Există posibilitatea unui vis comun, deoarece multe aspecte ale visului sunt atât de similare încât contradicția se poate topi
într-un vis împărtășit? Sau este acesta punctul pentru o multiplicare a proiectului: începutul a două proiecte dintr-un singur
cerc al visării? Este și acesta un succes, și nu un eșec!
Unele grupuri încearcă cu disperare să integreze toate visele într-un singur proiect – acest lucru nu este mereu de ajutor și
duce deseori la faptul că niciun vis nu este realizat. De aceea este important să introduci ideea că multiplicarea proiectelor
poate fi uneori o soluție bună.
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CLIPS ONION
Integrează toate dimensiunile
Această metodă are ca scop susținerea grupurilor pentru a dezvolta o meta-viziune legată de grupul lor dintr-o
perspectivă CLIPS. Un exemplu tipic al utilizării acestei metode este prima zi a unei întâlniri comunitare,
dedicată unei înțelegeri mai profunde a problemelor comunității.
Această unealtă ajută la formarea unui teren comun legat de comunitate și, în același timp, la înțelegerea
importanței tuturor celor 5 dimensiuni CLIPS.

Scopuri și Obiective

Timp

Susținerea grupului în dezvoltarea unei meta-viziuni
asupra proiectelor dintr-o perspectivă CLIPS.

4 ore, inclusiv o pauză

Pregătirea Materialelor

Publicul țintă
Publicul țintă este un grup care
împărtășește un proiect comun și are deja
niște experiență cu lucrul împreună, și care
își dorește să dezvolte o meta-perspectivă a
proiectului lor și să utilizeze modelul CLIPS.

Un cerc de scaune pentru întregul grup și un cerc
mai mic de scaune (1/5 din scaune) în mijloc.
Flipcharturi care ilustrează întrebările pentru cele 5
grupuri, vezi mai jos. (1 flipchart pentru fiecare
grup)

Număr de Participanți
Minim 15 – maxim 35.
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Durată

INTRODUCERE

Activitate

5´
15´
5´
5X30´
10´

INTRODUCERE

ÎNCADRARE- 2 MINUTE
SCURTĂ INTRODUCERE A CLIPS ȘI
CELE 5 DIMENSIUNI ALE SALE
ÎMPĂRȚIREA ÎN 5 GRUPURI (DE
MĂRIME EGALĂ)
FIECARE GRUP ÎMPĂRTĂȘEȘTE
IMPRESII ȘI IPOTEZE DESPRE
DIMENSIUNEA PENTRU CARE ESTE
RESPONSABIL

DEBRIEFING ÎN PLEN

Acest exercițiu susține un grup în dezvoltarea unei
meta-perspective despre el, utilizând cele 5
dimensiuni ale CLIPS. Se oferă timp pentru toată
lumea din grup pentru a împărtăși viziunea lor
despre grup – din perspective diferite.
Această metodă ajută la analizarea proiectului
utilizând o perspectivă care este formată prin
modelul CLIPS, dezvoltat de consultanți
comunitari din 10 țări europene diferite.

CLIPS ONION
INSTRUCȚIUNE 1 - SCURTĂ
INTRODUCERE ÎN CLIPS - 15 MINUTE

INSTRUCȚIUNE 2DEFINIREA GRUPURILOR - 5 MINUTE

Modelul CLIPS este bazat pe 5 dimensiuni care sunt
interconectate strâns dar și foarte specifice. La bază,
vedem Individul, elementul de bază pentru orice
grup uman, urmat de identitatea colectivă
(Comunitatea) care multiplică energia individuală
disponibilă pentru a atinge Intenția comună
(dimensiunea 3).
O Structură clară și funcțională (dimensiunea 4) este
necesară pentru ca grupul să colaboreze eficient și
să ducă la îndeplinire Practica (dimensiunea 5) care
materializează Intenția și o face vizibilă lumii.
(Citește ghidul CLIPS pentru o introducere mai
amănunțită).

Împărțirea în 5 grupuri (de dimensiuni egale):
Fiecare grup se concentrează pe fiecare
dimensiune.
Dacă modelul CLIPS este ilustrat undeva, se
recomandă realizarea sa într-un mod în care
prima persoană spune: Individ, a doua spune:
Comunitate, a treia Structură, și așa mai departe,
iar a șasea începe iar cu Individ.
(Altă opțiune: oamenii se împart în grupuri în
funcție de interesele lor principale).

INSTRUCȚIUNE 3 - DISCUȚIE ONION - 5 X 30'
Grupurile care se concentrează pe diferitele dimensiuni utilizează scaunele din centru. Fiecare are 30 de minute
pentru a împărtăși impresiile și ipotezele lor despre comunitate într-o discuție de grup în centru, concentrându-se
pe dimensiunea pentru care grupul este responsabil. Ceilalți ascultă reflecțiile grupului central și iau notițe despre
lucrurile care ar putea fi importante pentru dimensiunea lor.
Dacă cineva din grup are experiență cu ilustrarea grafică sau vrea să o înceapă, este o idee bună de a avea acest
gen de înregistrare pentru această discuție – ideal pe o hârtie foarte mare (4 flipcharturi lipite împreună), pe care
modelul CLIPS este vizualizat și ilustrația grafică este inserată în diferitele dimensiuni.
... continuă pe pagina următoare ...
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CLIPS ONION
INSTRUCȚIUNE 3- CONTINUARE: DISCUȚIE ONION - 5 X 30'
Întrebări pe care facilitatorul le poate întreba pentru a introduce discuția despre diferitele dimensiuni:
1. Intenție
Care este intenția grupului? Numim cu toții aceeași intenție pentru grup dacă suntem rugați? Cât de
împărtășită este în realitate? Este clar care este intenția comună și unde este apreciată diversitatea? Există
diferențe în interpretarea intenției? Și: suntem pe calea potrivită pentru a ne realiza intenția? (Utilizează
experiența ta cu grupul pentru a găsi mai multe întrebări).
2. Individ:
Grupul este format din mulți indivizi diferiți. Există o cultură care apreciază diversitatea? Există o
conștientizare a integrării viziunilor diferite și a utilizării conflictelor ca unealtă pentru o înțelegere mai bună a
lumii? Își cunosc oamenii istoria unul altuia? Își asumă oamenii responsabilitatea pentru partea lor dintr-un
conflict? Există o cultură a autoresponsabilității și a susținerii reciproce? Ce poate fi făcut pentru a spori
această atitudine și conștință? (Utilizează experiența ta cu grupul pentru a găsi mai multe întrebări).
O pauză este recomandată în acest punct!
3. Comunitate:
Care este cultura comunității? Există o cultivare conștientă a spiritului comunitar? Sunt încurajate
împărtășirile profunde și reflecția despre sine ca parte a culturii comunității? Care sunt momentele în care
spiritul comunității este simțit? Avem nevoie de mai multe astfel de momente? Ce lipsește? Care sunt
calitățile noastre ca grup? (Utilizează experiența ta cu grupul pentru a găsi mai multe întrebări).
4. Structură:
Există o structură clară de luare a deciziilor? Sunt proprietățile și fluxul de bani descrise clar și transparent?
Sunt structurile în linie cu intenția? Împuternicesc ele indivizii și există vreo cale de a preveni abuzul de
putere? Ce putem face pentru a împuternici mai mulți oameni? (Utilizează experiența ta cu grupul pentru a
găsi mai multe întrebări).

5. Practică:
Cum decurge practica comunității? Cum este îndeplinită munca? Există suficiente competențe, timp și bani
pentru a gestiona provocările? Ce am realizat de care suntem mândri? (Utilizează experiența ta cu grupul
pentru a găsi mai multe întrebări).

INSTRUCȚIUNE 4:
DEBRIEFING - 15 - 30'
Debriefing în plen: Cum a fost pentru tine?
Vreo perspectivă importantă a cuiva care a
vorbit în primele runde care a venit atunci
când s-a vorbit în următoarele runde?
Cum se leagă aspectele care au apărut în
runde diferite?

SFAT: Ca și facilitator, poți susține
reflecțiile diferitelor „cercurilor
interioare” prin întrebări care
aprofundează aspectele invocate.
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ROATA EMOȚIILOR
TIPUL DIMENSIUNII - INDIVID ȘI COMUNITATE

Roata Emoțiilor își are originea în cultura nativilor americani și este o dezvoltare practică a bățului vorbitor
(sau a pipei). Creează o atmosferă intimă, specială, pentru ca oamenii să își exprime emoțiile, așteptările,
dorințele, și face vizibilă energia magică a grupului.

Scopuri și Obiective

Timp

Această metodă este utilă pentru:
- a deschide spațiul pentru împărtășiri personale în
cadrul grupului, ajutând indivizii să exprime emoții
- a crea un moment confidențial pentru a aduna
informații utile pe tema unor subiecte alese
- a vizualiza energia „magică” a grupului și sprijinul
reciproc dintre membri

Depinzând de numărul de
participanți, de la un minim de 30' la
un maxim de 90'.

Pregătirea Materialelor

Publicul țintă

Roata Emoțiilor este o unealtă practică care are
nevoie să fie asamblată înainte.
Este realizată cu un hula-hoop, un suport de plasă
de țânțari sau o unealtă similară circulară, ideal din
lemn sau un alt material natural.
Sunt atașate sfori în funcție de numărul
participanților; fiecare sfoară ar trebui să aibă
lungimea de aproximativ 4 metri. Grupul stă pe
scaune plasate în cerc, cu Roata pe podea, în
centru.

Această unealtă poate fi folosită în orice
grup, cu scopuri diferite, în moduri variate:
- ca o unealtă de evaluare la sfârșitul unui
training
- ca o unealtă de împărtășire când
comunicarea este dificilă
- ca o unealtă de informație când este
adresată o întrebare specifică
- ca o unealtă de apreciere pentru a
celebra o persoană sau un eveniment
specific.

Vezi fotografiile de pe ultima pagină a acestei
broșuri.

Număr de Participanți
Minim 5 – maxim 30.
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METODE
CLIPS

Durată

INTRODUCERE

Activitate

5´

ÎNCADRARE - ROATA EMOȚIILOR
ȘI CLIPS

5´
30´-90´
10´

STABILIREA SUBIECTULUI

ÎNCADRARE- 5 MINUTE

Roata Emoțiilor este prezentată ca fiind o
unealtă care oferă spațiu și susținere pentru
emoții, gânduri interioare, idei și emoții în
cadrul grupului.
La început, Roata se află pe podea în centrul
camerei, iar toți participanții stau în scaune
în jurul ei.
Statul în scaune este mai potrivit decât pe
podea deoarece Roata poate fi ridicată mai
ușor atunci când sforile sunt trase. Fiecare
persoană ia o sfoară în mâini și așteaptă
instrucțiunile facilitatorului.
O referire la CLIPS este și ea utilă, în special
legat de dimensiunile Individuale și
Comunitare și cum ele sunt strâns legate.

ÎMPĂRTĂȘIRE ÎN ROATA
EMOȚIILOR
ÎNCHEIERE

ROATA EMOȚIILOR
INSTRUCȚIUNE 1 - STABILIREA
SUBIECTULUI
5 MINUTE
Facilitatorul Roții deschide spațiul prin formularea
subiectului sau a întrebării care va fi abordată de către grup.
El/ea poate oferi o indicație legată de timpul alocat pentru
fiecare persoană (de obicei, 2 minute). Apoi, invită întregul
grup să tragă de sfori, iar roata se va ridica în mod „magic”
de pe podea.
Când o persoană vrea să vorbească, ea/el trage de sfori iar
Roata se deplasează în direcția ei/lui.
Toți ceilalți participanți sunt invitați să se acordeze și să
„simtă” unde vrea să meargă sfoara, cedând din propria
sfoară și permițându-i să se miște. Toți participanții sunt
invitați să stea pe parcursul întregului proces, dar nimeni nu
este obligat să vorbească dacă nu vrea.

INSTRUCȚIUNE 2ÎMPĂRTĂȘIRE ÎN ROATA EMOȚIILOR
30 - 90 MINUTE
Toți cei care vor să vorbească vor avea șansa să tragă de
sfoară și să atragă roata în direcția lor, cât de aproape
simt.
Roata va simboliza energia și concentrarea grupului.
Când o persoană vorbește, toată lumea ascultă în tăcere.
Unele grupuri preferă să spună „Aho” sau un alt cuvânt
respectuos la sfârșitul fiecărei împărtășiri personale.
Oferă timp ca Roata să se oprească în centru și să se
odihnească din când în când; se va mișca din nou de
parcă este animată de propria energie.
De asemenea, este interesant de observat că Roata
continuă să plutească chiar dacă una sau două persoane
lasă din mână sfoara lor; acest lucru simbolizează
energia grupului, care își poate susține membrii când se
simt într-un mod sau altul slabi sau mai puțin activi.

INSTRUCȚIUNE 3 - ÎNCHEIERE
10 MINUTE
În mod normal, acest gen de exercițiu nu necesită altă
încheiere decât un minut sau două de tăcere.
Facilitatorul poate invita reflecție individuală asupra
atitudinii personale atunci când a fost luat spațiu:
A fost dificilă tragerea sforii?
Te-ai bucurat atunci când ai făcut-o?
Ai simțit susținerea grupului în timpul exercițiului?
În final, ea/el va mulțumi tuturor pentru participare și va
reaminti grupului că toată informația împărtășită este
confidențială și va rămâne în cadrul grupului.
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ROATA EMOȚIILOR
SFAT PENTRU FACILITARE: Roata Emoțiilor este o unealtă/metodă excelentă
pentru a umple golul între Individ și Comunitate, și de a aduce la suprafață
emoții și sentimente ascunse care au dificultăți în a găsi un loc de aterizare.
Lucrează cu probleme de rang, deoarece toată lumea este invitată să contribuie
în același mod, și încurajează împuternicirea personală.
Găsirea încrederii de a trage sfoara poate fi o provocare pentru unii oameni și
poate dezvălui cum se simt oamenii în grup.
Consolidează încrederea grupului prin practica simplă și puternică de a asculta
cu respect și în tăcere.
Este o metodă simplă, puternică, ușor de utilizat și foarte recomandată. Un pic
dificil de a o purta cu tine, dar poate fi produsă rapid dacă ai materialele potrivite
la îndemână.
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TRIUNGHIUL ORGANIZAȚIONAL
DIMENSIUNE: STRUCTURĂ
Triunghiul organizațional poate fi folosit în multe feluri, pentru diferite scopuri.
Aici este propus ca o unealtă care verifică stadiul unui proiect la un anumit moment.
Este o metodă sociometrică și poate fi utilizată ca o unealtă pentru feedback, pentru cercetare, și în
primul rând pentru a învăța despre interacțiunea elementelor și proceselor diferite într-un proiect
colectiv.

Scopuri și Obiective

Timp

Înțelegerea profundă a proceselor care apar într-un
proiect colectiv.
O metodă care aduce echilibru în procese de grup.

De la 1 la 2 ore depinzând de numărul
de participanți.

Pregătirea Materialelor

Publicul țintă
Grupuri și traineri

Bandă adezivă pentru a crea un triunghi pe
podea
Hârtii
Markere
Un obiect care simbolizează proiectul, un desen
sau o fotografie pot fi utilizate dacă nu este găsit
un obiect.

Număr de Participanți
Minim 8 – maxim 25.
Pot fi mai mulți, dacă este mai mult timp la
dispoziție.
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METODE
CLIPS

Durată

20'
20'
5'
20'
40-60'

INTRODUCERE

Activitate
INTRODUCERE

ÎNCADRARE
(20 MINUTE)

PASUL 1 - EXPLORAREA
TRIUNGHIULUI

Facilitatorul a pregătit un triunghi pe podea cu banda
adezivă, cu cele 3 subiecte scrise pe hârtie.
Invită grupul să aleagă un obiect care simbolizează
proiectul comun.
Introducerea triunghiului: persoană, proces, rezultate.

PASUL 2 - ÎNȚELEGEREA
TRIUNGHIULUI
PASUL 3 - ECHILIBRAREA
PROIECTULUI COMUN

RECOLTA

Persoană:
Spațiul relațiilor, al grijii (de sine), susținere reciprocă.
Procese:
Atenție la diferite procese necesare. Acorduri, decizii,
guvernanță, management, etc.
Rezultate:
Atribuții, scop sau misiune, proiecte, program, etc.
Linia dintre procesele personale și de grup: este zona
coeziunii de grup, a construirii comunității, a
comunicării.
Linia dintre procese și rezultate: este spațiul structurilor.
Linia dintre persoană și rezultate: este intenția comună.

TRIUNGHIUL ORGANIZAȚIONAL
PASUL 1 - EXPLORAREA TRIUNGHIULUI
(20 MINUTE)

Facilitatorul roagă participanții să își observe poziția în cadrul
grupului. Ei sunt invitați să meargă, explorând fiecare poziție și
simțind ce comunică acea poziție: tensiune, ușurare,
nervozitate, alte informații (în tăcere).
Ei se vor opri atunci când își vor găsi locul.
Când toți participanții s-au oprit, facilitatorul va invita voci
diferite din grup să exprime unde ea sau el se găsește, și cum se
simte în acel loc.

PASUL 2 - ÎNȚELEGEREA TRIUNGHIULUI
(5 MINUTE)

Facilitatorul explică importanța unui proiect colectiv care se
găsește în „centrul” triunghiului, echilibrând latura personală,
procesele și rezultatele.
Înțelegerea interacțiunii dintre aceste elemente este vitală
într-un proiect colectiv. Este important deoarece poate ușura
tensiunea venită de la polarizările care apar automat și se
exprimă într-un mod care se confruntă cu:
- persoana versus procesul colectiv
- procesul de grup versus nevoia rezultatelor
- rezultatele grijii față de persoană
Aceste polarizări nu vor fi rezolvate, însă au nevoie să fie
integrate într-un cadru de lucru comun, deoarece sunt părți
la fel de importante ale fiecărui proiect colectiv.
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TRIUNGHIUL ORGANIZAȚIONAL
PASUL 3 - ECHILIBRAREA PROIECTULUI
COMUN (20 MINUTE)

Participanții sunt grupați după afinitatea exprimată de poziții:
orientat către persoană, rezultate sau procese.
Fiecare dintre aceste 3 grupuri plasează consecutiv în interiorul
triunghiului obiectul care simbolizează proiectul lor. Ei vor fi rugați
să exprime de ce își plasează obiectul în locul respectiv și ce
semnifică acest lucru. De ce au ales această poziție?
Apoi ei vor căuta poziția medie între cele 3 poziții alese. Acest lucru
îi ajută să vadă unde se situează proiectul comun.

PASUL 4 - RECOLTA
(40-60 MINUTE)
Spațiul va fi acum deschis pentru ca fiecare participant
să își exprime gândurile în cadrul unei runde.
Această metodă oferă uneori noi informații, așadar este
interesant ca spațiul de închidere să fie folosit ca
moment în care se împărtășește ceea ce a fost învățat.
Unealta de „recoltă” va fi utilizată în timpul acestei
runde:
Fiecare participant este invitat să reflecteze asupra a 5
întrebări, dintre care, în timpul rundei de recoltă, va
împărtăși ceea ce consideră relevant.
Lucruri
Lucruri
Lucruri
Lucruri
Lucruri

pe care vreau să le iau cu mine (rucsac)
pe care le-aș arde într-un foc de tabără
la care vreau să mă gândesc mai mult
de care vreau să mă îngrijesc.
pe care vreau să le fac.

Diagramă care ilustrează triunghiul
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Unealta de autoevaluare
Toate dimensiunile - unealtă de diagnostic
Am dezvoltat o Unealtă CLIPS de Autoevaluare pentru a ajuta grupurile să se autoanalizeze.
Este un chestionar care poate fi găsit pe internet, descărcat și completat pe computer.
Dar rezultatul chestionarului nu spune „adevărul” despre un proiect – și acest lucru este important de luat în
considerare!
Unealta de autoevaluare permite grupurilor să își privească proiectul dintr-o nouă perspectivă, modelată de CLIPS.
Oferă stimulente pentru comunicare și ascute percepția.
Aici descriem un mod de a lucra cu unealta de autoevaluare alături de grupuri.

Scopuri și Obiective

Timp

Oferirea unei idei legate de punctele forte și
punctele slabe ale comunității dintr-o perspectivă
CLIPS
Oferirea unui impuls pentru o meta-comunicare
profundă despre comunitate.
Oferirea unei imagini de ansamblu legate de
diferitele percepții despre punctele forte și
punctele slabe ale grupului.

70 - 130 minute (sau mai mult - ideal
la începutul unei sesiuni mai lungi
pentru a reflecta despre comunitate)

Pregătirea Materialelor

Publicul țintă

Fiecare membru al grupului este rugat să completeze
unealta de autoevaluare acasă și să își aducă rezultatele la

Grupuri comunitare

întâlnire.
Un caiet cu documentul respectiv va fi prezent.
Unealta de autoevaluare poate fi găsită și descărcată pe
website-ul clips.gen-europe.org la secțiunea
„metodologie, metode și unelte”.

Număr de Participanți
Minim 4 – maxim 40.
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METODE
CLIPS

Durată

5´

PENTRU
FIECARE
SUBIECT

INTRODUCERE

Activitate

20´
20´
30´
5´

BUN VENIT - 5 MINUTE

BUN VENIT

COLECTAREA REZULTATELOR
CHESTIONARELOR INDIVIDUALE
IDENTIFICAREA COMUNĂ A
ASPECTELOR ESENȚIALE
MINIM PENTRU A INVESTIGA
ASPECTELE ESENȚIALE
CHECKOUT

Apreciază munca pe care au făcut-o oamenii prin
completarea chestionarului.
Întreabă-i cum s-au simțit în timp ce făceau asta,
dacă a fost o activitate interesantă pentru ei, și dacă
ar fi interesați să audă și să compare perspectivele
altor oameni.
Subliniază faptul că niciunul dintre răspunsuri nu
spune „adevărul” despre proiect, dar în schimb
există multe adevăruri diferite legate de el și
această întâlnire este dedicată descoperirii lor.
Va fi o călătorie inspiratoare!

Munca de grup cu unealta de autoevaluare
INSTRUCȚIUNE 1 - COLECTAREA REZULTATELOR
CHESTIONARELOR INDIVIDUALE
20 MINUTE
Fii bine pregătit/ă pentru această parte! Este ideal să ai:
Un caiet cu fișierul de calculat deja deschis pentru a
calcula medii și varianțe
O hârtie de flipchart unde cuvintele principale ale
diferitelor puncte din chestionar sunt deja scrise, și
există două rânduri pentru „medie” și „varianță”
înaintea lor
Treci prin chestionar și roagă oamenii să îți ofere
punctajele lor pentru diferitele întrebări.
Cineva notează aceste punctaje direct în tabelul din
document care calculează media și varianța.
Este recomandat să treceți prin întregul chestionar fără
grabă, dar să evitați discuțiile în acest punct. Doar după
parcurgerea întregului chestionar veți ști care sunt cele
mai importante puncte care au nevoie de discuție.
Dacă permiți discuțiile în acest punct, oameni ar putea
să discute puncte care nu sunt cu adevărat importante.

INSTRUCȚIUNE 2- IDENTIFICAREA
ASPECTELOR ESENȚIALE
20 MINUTE
Acesta este un moment pentru sortarea și identificarea
subiectelor care vor fi discutate.
Există diferite motive pentru care un punct poate fi
esențial:
Aspecte în care proiectul are un punctaj redus.
Aspecte în care există o varianță mare (percepții
foarte diferite ale diferiților membri ai echipei) – sau
aspecte în care unii indivizi au evaluat cu totul altfel
decât ceilalți, chiar dacă ei sunt „excepții”
Aspecte în care scorul uneltei de autoevaluare într-o
dimensiune CLIPS și evaluarea intuitivă a grupului
pentru acest aspect diferă mult.
Identifică aspectele care au nevoie de mai multă
cercetare în acest punct, și notează de ce sunt
esențiale.
Recomandăm notarea acestor aspecte cu un cod diferit
(de exemplu:
pentru varianță scăzută, x pentru
varianță mare, și D pentru diferența dintre un scor și o
evaluare intuitivă)

↘

„Varianța” este o unitate care ne arată cât de departe unul de altul sunt diferite rezultate.
Este ridicată atunci când ele diferă mult și este 0 dacă toată lumea a oferit exact aceeași evaluare.
Nu este importantă cunoașterea formulei matematice din spatele ei, dar pentru cei care sunt interesați, este calulată
ca media abaterii pătratice a fiecărui număr din media unui set de date.
De exemplu: dacă avem 3 scoruri: 1, 3 și 5, media e 3. Diferența între 1 și 3 e 2, între 3 și 3 e 0, între 5 și 3 e 2. Acesta duce
la varianța: =( (2*2)+(0*0)+(2*2))/3.
În statistică, o varianță este ridicată dacă este peste 1.
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Munca de grup cu unealta de autoevaluare
Fiecare dintre motivele pentru care un subiect este identificat ca având nevoie de mai multă cercetare și atenție are nevoie
de o gestionare diferită. De aceea continuăm cu trei alternative: o propunere pentru fiecare motiv. Acestea sunt propuneri
legate de cum să gestionăm situația. Facilitatori experimentați sunt încurajați să își adauge propria expertiză și să adapteze
metoda la nevoile situației.
Recomandăm utilizarea uneltei de autoevaluare ca un prim pas într-un proces care integrează apoi multe metode diferite, în
funcție de nevoile comunității.
INSTRUCȚIUNEA 3 - B - UN ASPECT CU O VARIANȚĂ
RIDICATĂ

INSTRUCȚIUNE 3-A: UN ASPECT UNDE LUMEA
EVALUEAZĂ O PERFORMANȚĂ "SLABĂ"

Dacă grupul identifică clar un aspect cu un scor scăzut,
există probabil (dar nu mereu) o nevoie reală pentru
consolidarea acestui aspect. Următorul pas este să vedem
dacă grupul este de acord că există o nevoie pentru
schimbare.
Poate întregul grup nu îl vede ca pe o slăbiciune – acest fapt
trebuie acceptat!
Facilitatorul are nevoie să fie mereu conștient că există două
posibilități (care sunt ambele deseori adevărate): fie grupul
are un punct orb legat de grup și ignoră ceva care ar fi
important pentru ei, sau această parte specifică a modelului
CLIPS nu se potrivește grupului, așa cum fiecare grup are
propria identitate.
Explorează acest lucru în mod deschis cu grupul.
Următorul pas – dacă este potrivit – este dezvoltarea unei
strategii care poate fi aplicată pentru consolidarea acestui
punct. Primul pas poate fi o rundă de împărtășit cu bățul
vorbitor legat de această problemă – iar apoi facilitatorul
poate alege metoda potrivită CLIPS care să gestioneze
punctul critic.
INSTRUCTION 3 C - ASPECTS IN WHICH THE SCORE OF
THE SELF-ASSESSMENT-TOOL AND THE INTUITIVE
CLASSIFICATION OF THE PROJECT DIFFER STRONGLY

Every community member and often every community has an
intuitive answer to the question "Is our community doing well in
this aspect, or does it need a lot of improvement?" - even before
starting to fill out the questionnaire.
Sometimes, this intuitive classification differs from the result of
the questionnaire - and people ask: What is right?
Again, there is no right or wrong. This difference is another
possibility for self-reflection.
There can be two reasons for this difference:
Either the self-assessment-tool doesn’t ask the “right”
questions - if you come to this conclusion, please give feedback
to the CLIPS-team,
Or the self-perception of the group is influenced by some
experiences that give the group the tendency to rate themselves
more positively or negatively than the tool does. It can be
interesting to explore this.

AAspectele cu varianță ridicată, care pentru unii indivizi au
primit complet alt scor decât pentru ații, sunt unele dintre
cele mai interesante rezultate ale uneltei de autoevaluare.
Recomandăm dedicarea majorității timpului pentru o
discuție de explorare a acestor puncte.
Unele grupuri își doresc să identifice care evaluare este
„adevărul despre proiect”. Este important să facem clară
conștientizarea că nu există un „adevăr” despre proiect.
Fiecare răspuns este o parte din adevăr.
Chiar dacă unii evaluează cu „1” și alții cu „5” aceeași
propoziție – este totul parte din adevăr.
Aici ajungem la un punct în care grupul poate descoperi mai
multe despre indivizi și diferențele lor.
Este importantă acordarea timpului pentru a înțelege de ce
oamenii au ajuns la decizia de a acorda un anumit scor. O
conversație exploratoare, plină de respect, despre contextul
și motivele pentru care cineva a acordat un scor anume
poate spune grupului multe despre relația dintre „Eu” și
„Noi” – mult mai mult decât orice scor care poate fi
calculat de unealta de autoevaluare!
Deseori, observațiile descoperite în aceste conversații sunt
foarte importante pentru grup. Aici, unealta de autoevaluare
își atinge întregul potențial.
Dacă există unii oameni care răspund mereu într-un mod
mai negativ (sau mai pozitiv) decât ceilalți, acest lucru ne
poate spune ceva despre oamenii respectivi. Ce contribuie la
perspectiva lor diferită? Ce poate fi învățat din asta? Uneori,
acesta poate fi un semnal că există oameni care urmează să
iasă din grup.
Alteori, este doar dovada unor personalități diferite. Unii
oameni tind să fie optimiști, alții tind să fie pesimiști. Cum
putem să le utilizăm potențialul? Oamenii care răspund
preponderent negativ pot fi utilizați ca „seismografe”
pentru proiect și pot primi mai multă atenție, un pas
important în integrarea oamenilor cu frustrări.
Pe de altă parte, este important pentru cei care tind să vadă
partea întunecată să își dezvolte conștientizarea că există, de
asemenea, o parte pozitivă.

Exemplu: percepția de sine a comunității mele a fost că punctăm foarte scăzut pentru „intenție”. Chestionarul duce la
un rezultat diferit, iar feedbackul de la alte comunități a fost aliniat cu chestionarul. O explicație pentru asta: suntem
influențați de faptul că am terminat discuțiile legate de detaliile realizării intenției noastre, fapt care ne dă impresia că
avem un scor scăzut pentru intenție.
Dar în comparație cu multe alte comunități, avem o intenție comună foarte puternică legată de ecologie și scăderea
amprentei noastre ecologice. Unealta ne-a sporit conștientizarea legat de asta!
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ABILITĂȚI ȘI VISE
TIPUL DIMENSIUNII: STRUCTURĂ, INDIVID, COMUNITATE

O metodă de a crea grupuri de lucru, de a îi cunoaște mai bine pe ceilalți, a crea sinergie și a evalua
adevărata putere a grupului în momentul prezent.
O reprezentare vizuală a resurselor umane care cuprinde viitorul.

Scopuri și Obiective

Timp

Această metodă are următoarele obiective:
de a crea grupuri de lucru care sunt eficiente și
sustenabile
de a ajuta oamenii să reflecteze asupra propriilor
resurse personale, vise și dorințe
de a crea sinergie în grup și a consolida procesul de
educație de la egal la egal
de a se cunoaște mai bine, într-un mod inedit

60 până la 90 de minute, depinzând
de dimensiunea grupului.

Pregătirea Materialelor

Publicul țintă

Un flip chart cu câteva coli goale
Markere colorate
Foi de hârtie și creioane pentru participanți

Această metodă este destinată grupurilor
care au nevoie să creeze o structură
funcțională și să realizeze acțiuni comune
pentru a își îndeplini obiectivele.
Grupuri sociocratice în timpul fazei de
planificare pot și ele să beneficieze de pe
urma acestei metode.

Număr de Participanți
Minim 5 – maxim 30.
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Durată

10´
15´
20´
20´
15´

INTRODUCERE

Activitate
INTRODUCERE – ÎNCADRAREA
EXERCIȚIULUI

ÎNCADRARE- 10 MINUTE

COLECTAREA IDEILOR

CREAREA HĂRȚII DE RESURSE
UMANE
CREAREA GRUPURILOR DE LUCRU

DEBRIEFING

Această metodă este folosită într-o sesiune de plen
atunci când un grup are nevoie să creeze grupuri de
lucru mai mici, durabile și eficiente.
O scurtă introducere legată de obiectiv ar trebui să
acopere modul în care se pot crea echipe care lucrează
împreună în mod eficient și productiv. Pentru ca o
comunitate să fie sustenabilă social, avem nevoie să
oferim timp și spațiu pentru evoluție personală și
îmbunătățirea abilităților, așa cum sunt dorite de toți
membrii.
Acest lucru încurajează oamenii să gândească cu o stare
de spirit bazată pe câștig mutual, așa că ei caută cea mai
bună ofertă/contribuție proprie în timp ce își îndeplinesc
dorințele și visele interioare.
Deoarece grupurile de lucru puternice sunt bazate pe o
bună performanță și împlinire personală, această
metodă se va axa pe ambele domenii pentru a se asigura
că sunt bine echilibrate, sau măcar luate în considerare
cu deschidere.

ABILITĂȚI ȘI VISE
INSTRUCȚIUNEA 1 - COLECTAREA IDEILOR
15 MINUTE
Fiecare persoană primește o foaie de hârtie și este rugată să
reflecteze asupra primei întrebări :
„Ce abilitate personală aduc acestui grup? Care este
specialitatea mea, cea mai bună abilitate profesională cu
care vreau să contribui la viața acestui grup?”
După 2-3 minute de reflecție individuală, fiecare persoană
identifică trei abilități și notează trei propoziții scurte care le
descrie pe fiecare.
Roagă oamenii să fie conciși și clari.
Acum invită-i să refleceze asupra celei de a doua întrebări :
„Ce mi-ar plăcea să fac cu adevărat în viața mea? Care este
„visul din sertar” pe care îl am, ceva ce mi-a plăcut mereu
să fac dar poate că nu am putut? Care activitate m-ar face
fericit/ă în acest timp din viața mea, în acest grup sau
comunitate?”
Oferă 3 minute timp pentru a scrie aceste trei vise pe hârtie.

INSTRUCȚIUNE 3 - CREAREA
GRUPURILOR DE LUCRU
20 MINUTE
Facilitatorul și participanții vor crea împreună două liste
separate.
Una cu „grupuri structurale” și a doua cu „grupuri de
proiect” . Grupurile structurale sunt permanente și vor avea
durata de viață a comunității (administrație, comunicare și
altele depinzând de natura grupului).
Grupurile de proiect se concentrează pe un eveniment sau o
acțiune specifică care are nevoie să se întâmple în viitorul
apropiat și care poate avea un început și un sfârșit (celebrare,
training, activitate, etc.)
Subiectele vor reieși din harta minții, iar facilitatorul poate să
integreze altele cu ajutorul întrebării „De ce alte echipe avem
nevoie pentru a face acest grup să funcționeze bine?”

INSTRUCȚIUNEA 2CREAREA HĂRȚII DE RESURSE UMANE
- 20 MINUTE
Pe flip chart, desenează o hartă a minții cu două părți. Pe
partea de sus, în centru, scrie “ABILITATE” , iar în partea
de jos scrie “VIS” . Dacă grupul este mare (12-30),
folosește două foi separate.
Fiecare participant desenează o ramificație în partea de
sus a hărții: nume și trei abilități speciale (în cuvinte
cheie). De exemplu:
Mary – gătit pentru grupuri, catering, cumpărături pentru
hrană
Hans – administrație, managementul finanțelor, scrierea
proiectelor
Apoi completați partea de jos a hărții cu dorințe
personale:
Exemple: Mary – grădinărit, babysitting, meditație
Hans – gătit, meșteșuguri, agricultură.

Facilitatorul va invita participanții să se alăture diferitelor
grupuri, invitând „experții” să fie focalizatorii subiectului și
„visătorii” să fie susținători – cei care învață.
Nimeni nu este obligat să preia o activitate pe care nu o
dorește; lasă timp pentru dialog în fața hărții minții, pentru ca
oamenii să se poată conecta în jurul intereselor comune.
Fiecare persoană este încurajată să participe în mai mult decât
un grup, ideal schimbând rolurile (o dată ca expert, o dată ca
susținător). Utilizează abilități grafice pentru a desena
grupurile de lucru identificate în jurul hărții minții sau pe o
coală de hârtie nouă.
Cere grupului să creeze și o listă separată de treburi
importante care momentan nu au resurse umane disponibile.
Instruiește grupurile de lucru nou create să își stabilească un
timp și un loc pentru a se întâlni și a începe să lucreze
împreună.
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ABILITĂȚI ȘI VISE
INSTRUCȚIUNEA 4 - DEBRIEFING
15 MINUTE
Stând într-un cerc, participanții sunt încurajați să își
împărtășească experiența și ce au învățat unii despre alții.
Întrebări interesante de adus în grup:
Ai devenit conștient/ă de abilități prezente în acest grup
pe care nu le văzusei înainte?
Care este cea mai puternică energie și înclinație a
acestui grup în prezent?
Sunt suficiente abilitățile disponibile pentru a crea o
structură pe deplin operațională?
Ne vom organiza în funcție de nivelul de competență,
nevoi personale sau visele/aspirațiile noastre?
Sau va fi o combinație?
Care sunt implicațiile?
Are grupul nevoie să externalizeze sarcini pentru a
acoperi golurile? Alte strategii? Cine poate oferi
susținere?

LEGĂTURA CU MODELUL CLIPS
Această metodă este legată în principal de nivelul
"Structurii" (organizarea grupurilor) dar este înrădăcinată
în nivelul “Eu” (abilități și dorințe individuale) și în cel al
“Comunității” (crearea echipelor de lucru eficiente).
Dimensiunea „Intenție” are nevoie să apară la sfârșit,
pentru a verifica dacă abilitățile, resursele și visele
disponibile sunt aliniate cu misiunea și strategia, sau dacă
ceva are nevoie să fie adaptat pentru a crea o mai bună
sinergie.

SFAT DE FACILITARE: Deschiderea unui spațiu pentru visele oamenilor poate ridica energia grupului și crea legături personale
care altfel ar putea rămâne ascunse.
Această metodă este eficientă și în privința rangului, deoarece aduce în lumină, într-un mod plin de respect și siguranță, zone
unde liderii își pot dezvălui „spațiul de visare” pentru a deveni elevi ai altor membri care sunt mai timizi și mai puțin vizibili.
Are un element solid de învățare de la egal la egal, și stimulează învățarea reciprocă într-un mod practic și plin de susținere.
Urmărind principiul de permacultură „3 elemente pentru fiecare funcție, 3 funcții pentru fiecare element”, ajută structura să
fie mai rezilientă și mai puțin dependentă de o singură resursă umană.
„Abilități și vise” poate fi aplicată și pentru a crea cercuri într-o organizație sociocratică.
Această procedură poate fi repetată periodic pentru a verifica sănătatea grupurilor de lucru, a aduce posibile schimbări
structurii și a înlocui grupuri de proiect care și-au terminat treaba
Exercițiul poate duce la explorări interesante în domeniul managementului diversității – poate dezvălui abilități și vise care
altfel nu ar fi fost așa evidente, dar care pot fi incluse în mod eficient în muncă.
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MESE COMUNE
EXEMPLU DE NIVEL AL PRACTICII - DIMENSIUNE SOCIALĂ
O caracteristică comună în multe grupuri (de exemplu în mișcările ecovillage și co-housing, grădini
comunitare, grupuri de tranziție) este practica meselor comune. Aceasta variază de la împărtășirea
fiecărei mese la luatul cinei împreună ocazional, de obicei săptămânal sau lunar. Sistemele de mese
comune sunt de obicei supuse experimentelor și schimbărilor deoarece forma finală care
îndeplinește nevoile indivizilor diferiți este în general greu de atins. Așadar practica meselor comune
oferă un proces de co-creație excelent pentru a găsi o soluție cu care sunt de acord toți membrii
grupului. În plus, este un domeniu de explorare comună între diferite proiecte. Ne referim în special
la grupuri care trăiesc împreună, dar recunoaștem faptul că multe grupuri organizează mese
comune cu ocazia întâlnirilor sau a ocaziilor speciale, așadar multe dintre aceste concepte și
dinamici se aplică și acolo.

IMPACTUL ASUPRA DIMENSIUNII INDIVIDUALE
Mâncatul împreună are loc, în mod
tradițional, în rutina zilnică a unei familii. Întrun ecovillage, de exemplu, toți oamenii din
comunitate sunt incluși și devin o parte din
spațiul intim, care era rezervat înainte
familiei. Pentru indivizi care nu au avut în
trecut o familie pentru cinatul zilnic, mesele
comune pot îndeplini nevoia de comunitate
și sunt unul dintre principalele motive pentru
care decid să se alăture.
Familiile prețuiesc mesele comune în comunitate deoarece îmbogățesc relațiile pentru adulți și
copii. Pe de altă parte, este necesară păstrarea intimității familiilor și a altor grupuri mici similare
atunci când comunitatea ocupă spații care înainte erau menite timpului privat.
Cu respect pentru nevoia indivizilor și a familiilor pentru propriul spațiu, lucrul opus ar putea fi
necesar în unele comunități: zile fără mese comune. Acestea se pot manifesta prin oferirea unei
oportunități de a aduce acasă hrană preparată pentru o masă comună, sau prin alte moduri care
permit încorporarea conștientă a nevoilor și a dorințelor individuale în practica comună a
comunității. Se iau în considerare, de asemenea, alergii și preferințe personale – mâncatul în tăcere,
binecuvântarea hranei, preferința pentru hrană crudă, includerea cărnii într-un stil de viață
sustenabil, evitarea glutenului sau a zahărului, etc.
Cultura mâncatului necesită un echilibru individual și compromisul alături de grup.
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IMPACTUL ASUPRA DIMENSIUNII COMUNITĂȚII
Nevoia de hrană este universală. Mâncatul împreună, în mod
inerent, construiește comunitatea deoarece include pe toată
lumea. Mesele comune sunt un spațiu de dialog informal unde
chiar și acei membri ai grupului care în mod normal nu
comunică au ocazia să se întâlnească și să vorbească. În acest
mod, mesele comune construiesc și mențin relații. Formarea
unei comunități de practică în prepararea și servirea mesei unii
pentru alții este foarte valoroasă, deoarece aceste sarcini
practice dezvoltă căi de cooperare și dialog. Mesele comune
sunt un punct de intrare excelent pentru nou veniți, musafiri și
voluntarii unei comunități, unde sunt făcute noi contacte și
planuri. Aceste moduri de a dezvolta coeziunea comunitară sunt
deseori găsite în asemenea practici zilnice, iar actul de a mânca
împreună este esențial.

INTENȚII CARE INFLUENȚEAZĂ PRACTICA
Decizia de a avea mese comune vine de la intențiile pentru construirea comunității și dorința de a
respecta parametri practici/ecologici. Împărtășirea preparării hranei este o practică de construire a
comunității și o oportunitate pentru membri de a crește împreună.
Beneficiile ecologice de a nu avea bucătării funcționale în fiecare gospodărie în timpul cinelor și
reducerea risipei alimentare pot fi parte din intenția pentru crearea unui sistem de mese comune.
Poate exista și o dorință de a crea timp liber pentru oameni prin împărtășirea sarcinilor de lucru, în
loc de a petrece timp îndeplinind sarcinile individuale de cumpărături, gătit și făcut curat în fiecare
gospodărie.
Un moment de recunoștință împărtășit înainte de mâncare este un mod de a aprecia sistemele care
au produs hrana, precum și privilegiul de a avea hrana și de a o împărți cu grupul. Este, de
asemenea, o exprimare a dorinței de a crea o nouă relație cu oamenii și cu planeta.
Acestea sunt destul de des întâlnite în eco-comunități. Cu toate acestea, unii oameni se simt
inconfortabil legat de combinarea meselor comune cu ceva ce ei percep ca fiind o practică spirituală
(binecuvântarea hranei). Pentru a evita acest lucru, unele grupuri își exprimă recunoștința într-un
mod mai relaxat și neceremonial.
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IMPORTANȚA STRUCTURII
Sistemele alimentare comune atrag deseori oameni bine organizați pentru a crea structuri care stau
la baza acestei practici. Acest lucru este întâlnit în special în ecovillage-uri. Aproape toate ecovillageurile au o structură stabilită pentru mesele comune. Structura cuprinde organizarea echipelor de
bucătărie, gestionarea aspectelor financiare legate de rambursări pentru plăți și costuri, modul în
care oamenii se înscriu sau se dezabonează de la mese dacă plătesc lunar sau separat pentru fiecare
masă. Se referă și la problema corectitudinii, cum ar fi regula ca oamenii bolnavi sau bătrâni să nu
participe la sarcini practice. Structura tinde să se schimbe în timp, depinzând de nevoile mereu în
schimbare ale grupului. Numărul zilelor din lună în care oamenii împărtășesc mese poate varia în
funcție de sezon; mesele pot fi valabile doar pentru grupuri fixe sau și pentru vizitatori, etc.
Pe scurt, practica cinelor comune include toate dimensiunile GAIA ale sustenabilității, contribuirea la
liantul comunitar (social), reducerea risipei alimentare și promovarea utilizării resurselor comune
(ecologic), arătarea intențiilor (cultură/viziune asupra lumii), și economisirea timpului și a banilor
(economic).

DOUĂ EXEMPLE PRACTICE
Un model de mese comune se potrivește majorității proiectelor de cohousing.
Se întâlnesc în fiecare vineri, iar 3 alți adulți sunt responsabili pentru prepararea meselor, inclusiv
organizarea hranei. Această sarcină se rotește astfel încât toată lumea care participă va avea rândul
său. Depinde de cei care gătesc dacă folosesc hrană scumpă sau ieftină, dacă se duc să salveze
hrană pentru masă sau cumpără ingredientele în magazinul de hrană organică.
Modelul de mese comune Sieben Linden (simplificat).
Întreaga comunitate împărtășește ingredientele alimentare de bază și plătește o taxă lunară
pentru munca din spate și o taxă zilnică pentru zilele în care consumă hrana.
Ingredientele comune sunt 100% organice. Există mai multe bucătării private și o bucătărie
comunitară, iar oamenii sunt liberi să aleagă unde consumă hrana.
Fiecare membru al comunității are obligația de a lucra 1-4 ore pe săptămână pentru gospodăria
comună, depinzând de numărul de mese pe care îl iau în bucătăria comunitară. Oamenii care
iubesc să gătească iau rolul bucătarului-șef, în timp ce alții ajută la prepararea hranei sau la
curățarea bucătăriei și a sălii de mese.
Există planuri unde oamenii se înscriu în funcție de disponibilitatea lor. Dacă planul nu este
complet, nu se organizează o masă comună. În fiecare lună, bilanțul orelor comunitare este
publicat.
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CHECK-IN ȘI MOMENTE DE CONȘTIENTIZARE
EXEMPLU AL NIVELULUI PRACTICĂ - DIMENSIUNE CULTURALĂ
Acesta este un exemplu de la Fundația și Comunitatea Findhorn din Scoția.
În fundația comunitară Findhorn, fiecare zi de lucru sau întâlnire începe cu o scurtă meditație și un checkin. Înainte de a începe munca lor, membrii echipei se întâlnesc în cerc și petrec câteva momente în tăcere,
ascultând înăuntrul lor, observând cum se simt, conectându-se cu scopul mai larg al muncii lor împreună,
și concentrându-și intenția și conștința pe momentul prezent, pe grupul cu care se află și pe sarcinile pe
care le au. Toți membrii echipei împărtășesc apoi câteva cuvinte despre cum se simt în acel moment, și
uneori despre munca pe care plănuiesc să o facă, și cu cine o vor face. Când toți membrii echipei fac
check-inul, munca poate începe.
Durata meditației și a check-inului depinde de grup și de nevoile sale, de la trei la treizeci de minute.
Această practică are două părți care pot fi utilizate separat.
- Menține un moment de tăcere înainte de începerea unei activități.
- Concentrează-ți atenția pe momentul prezent și devino conștient/ă de starea ta interioară, din punct de
vedere fizic, emoțional și mental. Ar putea ajuta să îți închizi ochii. Utilizează-ți simțurile pentru a
conștientiza grupul cu care ești și intenția pentru ceea ce faci, individual și împreună.
- Utilizează un soi de semnal, când membrii grupului pot opri activitatea. Poate fi un clopoțel, un sunet, o
atingere a mâinilor, etc. Timpul poate fi ajustat pentru nevoile grupului tău.
- Începe check-inul prin împărtășirea pe scurt a cum te simți în momentul prezent. Acest lucru este făcut
de obicei prin cuvinte, dar unii oameni aleg uneori o mișcare, expresie facială, sunet, etc.
- Fii atent/ă și ascultă cu atenție membrii echipei tale când fac check-inul. Permite check-inului să
informeze pe toată lumea despre startea echipei în acea zi.

IMPACTUL ASUPRA DIMENSIUNII INDIVIDUALE
Încorporarea momentelor de conștientizare și a checkinurilor în viața de zi cu zi încurajează membrii grupului
să ia o pauză, să reflecteze și să se conecteze cu intenția
și scopul a ceea ce fac, și să își împărtășească deschis
starea internă cu alții. Acest lucru poate susține
înțelegerea tuturor membrilor legat de propriile nevoi și
emoții. Pentru mulți, dezvoltă de asemenea încredere,
empatie și înțelegere legat de nevoile altora și de
diversitatea experiențelor prezente în grup.
Creșterea conștientizării, la rândul său, susține grupul să lucreze împreună în moduri pline de grijă pentru
fiecare individ, grup și proiect. Cu toate acestea, participarea în momente de conștientizare și check-inuri
poate fi și provocatoare. Un membru ar putea avea obiceiul să își suprime emoțiile pentru a fi mai eficient la
muncă. Altul ar putea fi convins că dezvăluirea propriei vieți interne emoționale îl va transforma într-o țintă
pentru atac sau ridiculizare. Al treilea ar putea să aibă dificultăți să asculte alte check-inuri fără să ia cuvintele
personal. Al patrulea ar putea crede că este o pierdere de timp și că grupul ar trebui să înceapă munca.
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CHECK-IN ȘI MOMENTE DE CONȘTIENTIZARE
EXEMPLU AL DIMENSIUNII PRACTICĂ
Este nevoie ca eficiența să vină cu prețul conexiunilor personale și a relațiilor pline de grijă?
Suntem mai mult sau mai puțin capabili să lucrăm împreună atunci când petrecem timp reflectând și împărtășind?
Suntem prețuiți ca indivizi doar atunci când prezentăm o suprafață șlefuită, sau ne sporim simțul și valoarea de sine
prin deschiderea față de alții?
Toate aceste întrebări influențează modul în care oamenii experimentează și interacționează cu momente de
conștientizare și check-inuri. Ele se aplică în mod direct și credințelor sau presupunerilor colective pe care le are
grupul.

IMPACTUL ASUPRA DIMENSIUNII COMUNITARE
Momentele de conștientizare și check-inurile sunt moduri
posibile de a practica abilități de comunicare și de a spori
conexiunea comunității. Practicarea conștientizării și a
comunicării deschise s-a dovedit deseori a fi un bun sistem de
detecție timpuriu pentru nemulțumiri sau conflicte în cadrul
grupului. Check-inul poate fi și o oportunitate de a sărbători vești
bune împreună. Printr-o activitate comună făcută în mod
regulat, grupul își crește șansele de a dezvolta o identitate și o
cultură de grup puternică, contribuind astfel la un simț al
apartenenței și al continuității.

INTENȚII CARE INFLUENȚEAZĂ PRACTICA
Momentele de conștientizare și check-inurile pot fi văzute ca un mic ritual zilnic. La fel ca toate ritualurile, ele
funcționează ca o adoptare și o reamintire a mentalității și viziunii care ghidează grupul ca un întreg. Momentele de
conștientizare și check-inurile ar putea, de exemplu, să reflecteze o intenție de a crea o cultură de grup unde sinele
autentic al fiecărei persoane este considerat valoros și binevenit, unde comunicarea transparentă este văzută ca o
cheie către colaborare eficientă, construirea comunității și creștere personală, unde reflectarea în mod regulat asupra
intențiilor personale și colective este încurajată.

IMPORTANȚA STRUCTURII
Unele grupuri preferă ca momentele de conștientizare și checkinurile să se întâmple spontan.
Cu toate acestea, multe grupuri au experiența faptului că checkinurile au cel mai mare impact atunci când sunt regulate,
îmbrățișate ca un aspect al modului în care oamenii se întâlnesc,
muncesc împreună sau se implică în activități comune.
Încorporarea lor ca o parte obișnuită a întâlnirilor oferă un cadru
de lucru clar pentru reflecție personală, comunicare deschisă,
conexiune emoțională, celebrare și consolidarea comunității.
Toate acestea oferă baza pentru a organiza munca sau a lua
decizii în moduri eficiente, dar și pline de grijă.
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