
 

 

 

 

 

 

 

 

EPIC 
Pachet educațional pentru IMM-uri pentru creșterea capacității de inovare și a productivității 

Exerciții practice de grup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.  
Această publicaţie [comunicare] reflectă numai punctul de vedere al 
autorului, iar Comisia nu va fi responsabilă pentru niciun mod în care 

pot fi utilizate informaţiile conţinute aici. 



 
 
 
 

 

AUTORI: 

TREBAG Intellectual Property- and Project Manager Ltd. (TREBAG), 

Ungaria Exponential Training & Assessment Limited (ETA), Regatul Unit 

DEKAPLUS Business Services Ltd. (DEKAPLUS), Cipru 

IDEC S.A. (IDEC), Grecia 
 

Slovak Plastic Cluster (SPK), Slovacia 
 

Weople Portugal (Tabela Espontanea Unipessoal Lda.)  

SC ENERGOM SRL. (Energom), Romania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TITLUL PROIECTULUI: Pachet educațional pentru IMM-uri pentru creșterea capacității de inovare și a productivității 

PROIECT NR: 2020-1-HU01-KA202-078669 

 
 

 
ACEST DOCUMENT NU POATE FI COPIAT, REPRODUS SAU MODIFICAT ÎN TOTALITATE SAU PARȚIAL PENTRU NICIUN 

SCOP FĂRĂ PERMISIUNEA SCRISĂ A AUTORILOR. ÎN PLUS, TREBUIE MENȚIONATĂ CLAR RECUNOAȘTEREA 
AUTORILOR DOCUMENTULUI ȘI A TUTUROR PĂRȚILOR APLICABILE ALE NOTIFICĂRII PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR. 

 

TOATE DREPTURILE REZERVATE. 

 
 
 

Această lucrare este licențiată în conformitate cu licența Creative Commons Atribuire-Necomercial 4.0 International 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULUL 1 
Introducere și elemente de bază ale inovării și 

 managementului inovării 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Titlul jocului: Tipuri de inovare 

Capitolul/subtema Introducere și bazele managementului inovării  

Tipuri de inovare 

Interval de timp 45-60 minute 

Instrumente necesare Un model de avion de hârtie (nu cel mai ușor), multe 
hârtii, creioane/pixuri/carioci, ruletă de măsurat  

Dimensiunea grupului 3-4 persoane/grup 

Obiective de invățare • Învățarea diferențelor dintre tipurile de inovare 
• Cooperare 
• Exersarea gândirii inovatoare și a creativității 

Descrierea 
activității 

Acest exercițiu practic de grup include 4 etape 
principale care se bazează una pe cealaltă. 

La începutul activității, moderatorul/facilitatorul 
împarte participanții în …. grupuri (3-4 persoane/grup) 

1. Etapa/sarcină: Moderatorul/facilitatorul dă un model 
de avion de hârtie (sunt pliate în avans) fiecărui grup. 
Fiecare grup are 3 minute pentru a studia/analiza 
modelul. 

După cele trei minute au la dispoziție 5 minute pentru a 
plia cât mai multe avioane posibil. 

După aceea, moderatorul/facilitatorul numără câte 
avioane au reușit să plieze grupurile (calitatea nu este 
importantă în această etapă) și înregistrează 
rezultatele. 

2. Etapa/sarcină: Grupurile au la dispoziție 3 
minute pentru a discuta despre procesele lor de 
pliere (acum și calitatea este importantă). 

Câteva întrebări și sfaturi sugerate benefice în 
discuție: 

• Ce s-ar putea face mai bine? 

• Unde ați pierdut timpul și cum îl puteți 
îmbunătăți? 
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• Explorați idei noi pentru eficiență 

După discuție, grupurile au la dispoziție din nou 5 
minute. Ele trebuie să creeze un nou model de avion 
funcțional și să plieze cât mai multe avioane posibil. 

După aceea, moderatorul/facilitatorul numără câte 
avioane au pliat grupurile și înregistrează rezultatele. 

 

Întrebări de discutat: Ce ați îmbunătățit? Cum a fost 
munca în echipă? Ați avut un lider? Cum au fost 
împărțite sarcinile? Ce tip de inovare a fost? 

3. Etapa/sarcină: Acum, grupurile au timp să își 
analizeze din nou modelul și să încerce să plieze un 
avion mai bun care zboară mai departe. Au 5 minute 
pentru a face acest lucru. 

După pliere are loc o competiție. Fiecare grup poate 
arunca de 3 ori cu avioane de hârtie identice sau 
diferite. Scopul este să-l faceți să zboare cât mai 
departe posibil. 

 

Întrebări de discutat după competiție: Ce tip de inovare 
a fost? Este un model complet nou sau o versiune 
îmbunătățită a modelului original? Care au fost 
principalele îmbunătățiri? 

 

4. Etapa/sarcină: Acum, grupurile au 10 minute 
pentru a dezvolta/crea o reclamă pentru 
serviciul de avioane. 

După aceea, fiecare grup își prezintă reclama celorlalți. 
 
 

Întrebări de discutat după prezentări: Ce tip de inovare 
a fost? Care sunt principalele elemente ale reclamei? Ce 
alte idei au mai fost în afară de aceasta? 

Prezentarea sarcinii 
echipelor 

Acum, lucrăm la o companie producătoare de avioane, 
iar următoarele sarcini aparțin activităților noastre 
legate de inovare. 

Subiecte 
recomandate de 

discutat după joc 

Vezi în secțiunea „Descrierea jocului”. 

Indicatori 2. Etapa/sarcină: … bucăți de coli de hârtie 

3. Etapa/sarcină: … centimetri 
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Titlul jocului: Provocare de inovare 

Capitolul/subtema Introducere și bazele managementului inovării 

Introducere în inovare 

Interval de timp 60 minute 

Instrumente necesare Setul de cartonașe Provocare de inovare 

Dimensiunea grupului 4-6 persoane 

Obiective de invatare • Experimentarea lucrului în echipă pentru generarea de 
idei și soluții de creativitate 

• Explorarea modului de dezvoltare și îmbunătățire a 
produselor și serviciilor existente 

Descrierea 
activității 

Activitatea include un set de cartonașe. Fiecare cartonaș 
descrie un scenariu și pune o întrebare. Participanții lucrează 
cu ajutorul setului de cartonașe pentru a face brainstorming 
cu scopul de a găsi idei despre cum să dezvolte, să 
îmbunătățească și să adapteze unul dintre produsele sau 
serviciile organizației lor. Luând în considerare afirmațiile 
„Ce ar fi dacă”, participanții vor lua în considerare modul în 
care își pot adapta și îmbunătăți produsul, serviciul sau 
procesul. 

Prezentarea sarcinii 
echipelor 

Explicați faptul că o modalitate de a inova este să vă uitați la 
modul în care alte organizații fac lucrurile și să luați în 
considerare modul în care procesele, ideile și abordarea lor 
ar putea fi aplicate propriei organizații. Adesea, idei și 
abordări noi pot fi declanșate chiar dacă NU sunt din același 
sector sau industrie ca organizația dvs. 

Subiecte 
recomandate de 

discutat după joc 

• Creativitate și brainstorming 

• Adaptarea și dezvoltarea ideilor 

• Gândire „outside the box” 

Indicatori 
Au descoperit participanții cum ar putea să adapteze și 
să dezvolte scenariul „Ce ar fi dacă” la propria 
organizație? 
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Set de cartonașe - EPIC Provocare de inovare 
 
 

 

CE AR FI DACĂ  

Ați putea comunica doar într-un limbaj vizual? Cum ați putea adapta abordarea dvs.? 

 

EXEMPLU 

Reproiectarea unui manual de instrucțiuni al companiei sau a unui ghid al utilizatorului 
pentru a avea aspectul și formatul unor benzi desenate, făcându-l ușor de înțeles, 
distractiv și lizibil. 

 
 

 

CE AR FI DACĂ  

Cum ați putea face ca produsul sau serviciul dvs. (sau o caracteristică a acestuia) să 
adauge valoare? 

 

EXEMPLU 

DashLane oferă o parolă de unică folosință pentru tranzacțiile online, care vă protejează 
identitatea și vă păstrează datele personale în siguranță. 
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CE AR FI DACĂ  

A fost produsul sau serviciul dvs. atât de simplu încât și un copil ar putea să-l folosească? 
Gândiți-vă la modalități prin care vă puteți adapta produsul sau serviciul astfel încât să nu 
fie necesare instrucțiuni sau explicații atunci când îl utilizați. 

 

EXEMPLU 

Proiectarea unei interfețe care se explică de la sine, care nu necesită pregătire pentru 
a fi folosită ca ecranele de autocomandă în restaurantele McDonald’s. 

 
 
 
 

 

CE AR FI DACĂ  

Ați putea prognoza și prezice comportamentul clienților? Gândiți-vă la modalități de a 
răspunde rapid nevoilor clienților, anticipându-le. 

 

EXEMPLU 

Amazon a brevetat un sistem pentru logistica predictivă: pe baza tendințelor de cumpărare, 
a căutărilor dvs. și a datelor regionale, trimit produse către depozitele din apropierea dvs., 
chiar înainte de a le cumpăra. 
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CE AR FI DACĂ  

Le-ați oferi clienților dvs. ceva neașteptat? Faceți eforturi suplimentare: surprindeți-vă 
clienții cu un cadou, un mesaj frumos sau un ambalaj inteligent. 

 

EXEMPLU 

Tomorrowland, un festival de muzică de renume mondial, își livrează biletele într-o cutie 
artistică. Scenele lor au decoruri detaliate. Chiar și colectorii de gunoi poartă ținute 
tematice. 

 
 
 

 

CE AR FI DACĂ  

Toată lumea ar locui în mediul urban? Până în 2030, 60% din populația lumii va locui 
în orașe. Imaginați-vă cum ar putea fi adaptat produsul sau serviciul dvs. pentru a 
funcționa cel mai bine în aceste puncte aglomerate, cunoscute pentru blocajele de 
trafic, blocurile de apartamente și internet. 

 

EXEMPLU 

Deliveroo angajează în mod convenabil motocicliști tineri care pot livra rapid mâncare, 
indiferent de traficul auto. 
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CE AR FI DACĂ  

Ați folosi gamificarea? Gândiți-vă la modalități de a face distractivă pentru clienți utilizarea 
produsului sau serviciului dvs.  Puteți adăuga niveluri, clasamente sociale, recompense, 
premii, misiuni și scoruri. 

 

EXEMPLU 

Nectar este o schemă de carduri de loialitate din Regatul Unit, condusă de Nectar 
360 Ltd. Schema este cea mai mare din Regatul Unit și cuprinde o serie de companii 
partenere, inclusiv Sainsbury's, Esso și eBay. 

 
 
 
 
 
 

CE AR FI DACĂ  

Ați putea restructura serviciul dvs. în componente de dimensiuni mici? 

 

EXEMPLU 

LearnWorlds oferă o platformă pentru microînvățare. Microînvățarea se ocupă de unități 
de învățare relativ mici și de activități de învățare pe termen scurt. Termenul este folosit în 
e-learning și în domenii conexe în sensul proceselor de învățare în medii mediate. 
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CE AR FI DACĂ  

Ați elimina sau dezactiva cel mai enervant aspect pentru a îmbunătăți experiența 
utilizatorului? 

EXEMPLU 

Life360 permite familiei și prietenilor să rămână conectați. Localizatorul de familie 
alertează utilizatorii când familia și prietenii au ajuns într-o locație și, folosind senzori GPS 
din smartphone-uri, vă poate anunța dacă cineva întârzie sau a sosit. Acum include 
opțiunea de a dezactiva anumite setări, deoarece acestea pot fi enervante cu zgomotul 
bip care vă avertizează despre sosirea cuiva. 

 
 
 
 

 

CE AR FI DACĂ  

Clienții dvs. s-ar muta într-o țară nouă în fiecare săptămână - cum ar face față afacerea ta? 

 

EXEMPLU 

SecurionPay oferă companiilor implicate în tranzacții multi-frontaliere să tranzacționeze în 
monede locale prin soluția sa de procesare a plăților în mai multe valute la tarife mai mici 
decât majoritatea celorlalte soluții. 
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CE AR FI DACĂ  

Ați putea oferi personalizare completă? Imaginați-vă noi modalități de a le permite clienților 
să își personalizeze produsul sau serviciul preferat și de a produce sau de a furniza acea 
personalizare ieftin. 

 

EXEMPLU 

Magazinul online Nike iD permite utilizatorilor să personalizeze complet aspectul și 
senzația pantofilor lor. 

 
 
 
 

 

CE AR FI DACĂ  

Ați putea interacționa cu clienții doar prin voce? Imaginați-vă că nu aveți posibilitatea de a 
adăuga indicii vizuale, cum ați adapta produsul sau serviciul dvs.? 

 

EXEMPLU 

Asistenții inteligenți precum Alexa (Amazon), Google Assistant (Google) și Siri (Apple) 
interacționează cu utilizatorii doar prin voce. 
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CE AR FI DACĂ  

Ați folosi ADN-ul social al utilizatorului (profil demografic și de cumpărare) pentru a vă 
personaliza produsele și serviciile. Cum ați putea folosi ADN-ul social al clientului 
pentru a vă ajuta serviciul sau produsul să furnizeze oferte mai personalizate? 

 

EXEMPLU 

Spotify a lansat o nouă funcție care personalizează listele de redare care reflectă muzica 
culturală a moștenirii clienților, pe baza testului ADN oferit de partenerul Ancestry. 

 
 
 
 

 

CE AR FI DACĂ  

Ați putea folosi inteligența artificială (AI)? Nicio afacere nu poate evita să fie 
influențată de inteligența artificială, așadar cum poate afacerea dvs. să folosească 
AI? 

 

EXEMPLU 

WeBuyAnyCar.com le permite utilizatorilor să introducă datele mașinii și să primească o 
evaluare a valorii mașinii lor în 60 de secunde. 
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CE AR FI DACĂ  

Nu ar fi necesar niciun personal pentru a vă livra produsul sau serviciul – cum ar ajuta 
acest lucru afacerea dvs. și clienții? 

 

EXEMPLU 

Chioșcurile multimedia PARTTEAM oferă terminale de auto-check-in și check-out la 
hoteluri, ceea ce înseamnă că nu este necesar personal de recepție. 

 
 
 
 

 

CE AR FI DACĂ  

Ați folosi biometria pentru identificare? Imaginați-vă că utilizați amprentele digitale, 
scanările irisului sau bătăile inimii unei persoane pentru a face identificarea sigură și 
convenabilă. 

 

EXEMPLU 

Citibank folosește biometria vocală pentru a identifica automat clienții pe măsură ce 
aceștia își explică problemele reprezentanților clienților prin telefon. 
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CE AR FI DACĂ  

Produsele dvs. ar „învăța” de fiecare dată când unul dintre produsele sau serviciile dvs. a 
fost folosit – cum ați putea folosi aceste informații pentru a vă îmbunătăți produsul sau 
serviciul? 

 

EXEMPLU 

Facebook învață despre preferințele dvs. de fiecare dată când îl folosiți și apoi atrage 
conținut nou și relevant pentru a fi examinat de dvs. 

 
 
 
 

 

CE AR FI DACĂ  

Produsele dvs. ar putea deveni o rețea de cercetare a clienților? Imaginați-vă că serviciul 
sau produsul dvs. devine mai inteligent cu cât este folosit mai mult - cum ați putea folosi 
acest lucru pentru a vă îmbunătăți produsul și serviciul și pentru a le adapta în scopul 
identificării de noi nevoi ale clienților? 

 

EXEMPLU 

Aplicația Walmart Shopping & Grocery nu numai că vă ajută să faceți cumpărături, dar 
oferă sugestii despre ce să cumpărați și generează date de cercetare pentru Walmart 
pentru a înțelege mai bine preferințele clienților săi. 
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CE AR FI DACĂ  

V-ați ajuta clienții să reducă utilizarea tehnologiei? Imaginați-vă modalități de a vă ajuta 
clienții să vă folosească mai puțin produsul prin îmbunătățiri și eficiență. 

 

EXEMPLU 

Apple include acum o funcție Screen Time pe dispozitivele lor, oferind utilizatorilor o 
imagine de ansamblu asupra timpului petrecut pe dispozitiv, pe ce aplicații și le permite 
utilizatorilor să stabilească limite de utilizare. 

 
 
 
 

 

CE AR FI DACĂ  

Toată lumea ar avea un asistent virtual. Cum le-ați putea oferi clienților asistenți digitali, 
cum ar fi chatbot-uri sau interfețe vorbitoare, care le rezolvă problemele și realizează 
sarcini mici în numele unui utilizator? 

 

EXEMPLU 

Google Duplex este o nouă tehnologie care poate efectua simple apeluri telefonice în 
numele dvs., cum ar fi rezervarea unui restaurant și cumpărarea de bilete la film pe 
internet. 
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CE AR FI DACĂ  

Clienții ar partaja produsul sau oferta dvs. de servicii în loc să o dețină. Cum ați 
putea să vă adaptați produsul sau serviciul astfel încât aceștia să acceseze un bun 
atunci când au nevoie de el, fără a-l deține? 

 

EXEMPLU 

Mobike este cel mai mare operator de biciclete partajate după numărul de biciclete, făcând 
din Shanghai cel mai mare oraș de biciclete din lume. La fel ca majoritatea platformelor, 
bicicletele sunt activate prin descărcarea unui cod QR prin aplicația companiei. 

 
 
 
 

 

CE AR FI DACĂ  

Ați scădea ușor calitatea pentru a reduce semnificativ prețul. Există vreo modalitate de a 
face produsul dvs. mult mai ieftin fără a strica întreaga experiență, cu scopul de a vinde 
mult mai mult? 

 

EXEMPLU 

Freemium este o strategie de stabilire a prețurilor folosită de multe companii prin care un 
produs sau serviciu de bază este furnizat gratuit pentru a capta noi clienți – apoi se aplică 
taxe pentru funcții, servicii sau bunuri virtuale sau fizice suplimentare, care extind 
funcționalitatea versiunii gratuite a software-ului. 
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CE AR FI DACĂ  

Nu ați deține nimic, dar ați livrat totul. Mulți comercianți cu amănuntul on-line nu dețin stoc, 
dar îl vând în numele producătorilor care livrează produse direct clienților – cum ar putea 
compania dumneavoastră să facă acest lucru? 

 

EXEMPLU 

Rappi este o aplicație mobilă de livrare la cerere, care permite utilizatorilor să facă 
cumpărături pentru produse alimentare și alte bunuri și să trimită articole printr-un serviciu 
de curierat - serviciul de curierat poate furniza totul la cerere, de la produse alimentare, la 
numerar de la bancomat sau chiar sesiuni de plimbare a câinilor. 

 
 
 
 

 

CE AR FI DACĂ  

Ați putea reduce barierele în calea utilizării produsului sau serviciului dvs.? 

 

EXEMPLU 

GrabTaxi este un serviciu de rezervare și expediere a taxiurilor bazat pe smartphone. 
Viziunea aplicației este de a moderniza industria taxiurilor, făcând din taxiuri un mijloc de 
transport mai sigur și mai eficient. 
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CE AR FI DACĂ  

Produsul sau serviciul dvs. ar avea o opțiune premium? Imaginați-vă că adăugați o 
opțiune premium la ceea ce furnizați deja. Cum puteți crește valoarea adăugând o 
funcție suplimentară sau eliminând o problemă a serviciului dvs.? 

 

EXEMPLU 

LinkedIn este un instrument online profesional de networking care include funcționalități 
speciale pentru membrii săi Premium. 

 
 
 
 

 

CE AR FI DACĂ  

Publicitatea directă ar fi interzisă? Imaginați-vă o lume fără nicio formă de publicitate, cum 
v-ați promova produsele și serviciile folosind tehnici de management al mărcii? Iubitorii de 
mărci ar trebui să-și împărtășească experiențele. 

 

EXEMPLU 

Costco economisește aproximativ 2 la sută pe an din costuri, nefăcând publicitate, 
permițând companiei să scadă prețurile pentru membrii fideli. 
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CE AR FI DACĂ  

Ați trece de la B2C la B2B (sau viceversa). Cum ați putea beneficia și exploata noile 
oportunități de pe piață? 

 

EXEMPLU 

Airbnb a conceput un serviciu doar pentru B2C. Ulterior, au adăugat servicii B2B, 
Airbnb oferind noi standarde pentru călătorii de afaceri. 

 
 
 
 

 

CE AR FI DACĂ  

Ați permite furnizorilor externi să intre în serviciul dvs. Imaginați-vă modalități de a permite 
altor companii să-și integreze serviciile în serviciul dvs. 

 

EXEMPLU 

Slack permite extensii de la terți în platforma sa de comunicare. 
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CE AR FI DACĂ  

Compania dvs. ar avea doar doi angajați. Imaginați-vă modalități de a vă oferi produsele și 
serviciile cu o echipă mică. 

 

EXEMPLU 

Keap combină CRM, automatizarea avansată a vânzărilor și marketingului și o opțiune 
puternică de comerț electronic pentru a ajuta la stimularea creșterii vânzărilor și a reținerii 
clienților fără a fi nevoie de o echipă mare de vânzări și marketing. 
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Titlul jocului: Check-in Inovare 

Capitolul/subtema Introducere și elementele de bază ale managementului 

inovării  

Check-in Inovare 

Interval de timp 20 minute 

Instrumente necesare Check-in Inovare 

Dimensiunea grupului Individual sau în grup 

Obiective de invatare • Obținerea unui bilanț al abordării organizației dvs. 
față de inovare 

• Identificarea domeniilor în care puteți îmbunătăți 
abordarea organizației dvs. față de inovare 

Descrierea 
activității 

Activitatea implică discutarea unui set de acțiuni și 
strategii practice pe care deja le întreprindeți sau pe 
care trebuie să le luați în considerare. La finalizarea 
activității veți ști unde să direcționați concentrarea și 
resursele organizației dvs. pentru a îmbunătăți modul în 
care inovați. 

Prezentarea sarcinii 
echipelor 

Această listă de acțiuni și strategii se bazează pe 
practicile adoptate de organizațiile care inovează și au o 
cultură a inovării. Utilizați activitatea pentru a identifica 
ceea ce faceți deja și ce alte strategii și acțiuni ați putea 
implementa pentru a vă dezvolta propria cultură a 
inovării. 

Subiecte 
recomandate de 

discutat după joc 

• Discuție și consens 

• Sisteme și procese de inovare 

• Dezvoltarea unei culturi a inovării la nivelul întregii 
organizații 

Indicatori 
Ce acțiuni și procese există deja și ce altele noi trebuie 
dezvoltate? 
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Check-in Inovare - Chiar inovați? 

Completați această listă de verificare fie pe cont propriu, fie împreună cu echipa. Acolo unde 

selectați „DA”, explicați în detaliu răspunsul. Acolo unde selectați „NU”, acela este un 

domeniu la care trebuie să lucrați! 

 

Considerați că creșterea condusă de inovare este esențială și aveți obiective de 
reper care reflectă acest lucru? 

Da, atunci descrieți …  

NU 

Investiți un portofoliu de inițiative coerent, echilibrat în timp și riscuri, cu resurse 
suficiente pentru a câștiga? 

Da, atunci descrieți …  

NU 

Aveți perspective diferențiate de afaceri, piață și tehnologie care se traduc în 
principii de valoare câștigătoare? 

Da, atunci descrieți …  

NU 

Aveți sisteme și procese în vigoare pentru a sprijini inovarea? 

Da, atunci descrieți …  
NU 

Aveți bugete clare și resurse rezervate pentru inovare? 

Da, atunci descrieți … NU 

Creați noi modele de afaceri care oferă surse de profit susceptibile și scalabile? 

Da, atunci descrieți …  
NU 

Învingeți concurența dezvoltând și lansând inovații rapid și eficient? 

Da, atunci descrieți …  

NU 

Lansați inovații la scara potrivită pe piețele și segmentele relevante? 

Da, atunci descrieți …  
NU 

Câștigați prin crearea și valorificarea rețelelor externe? 

Da, atunci descrieți …  

NU 

Oamenii dvs. sunt motivați, recompensați și organizați să inoveze în mod repetat? 

Da, atunci descrieți …  

NU 
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MODULUL 2 

Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Titlul jocului: Exercițiu de management al proiectelor de inovare – 
Partea 1: Conceptul de proiect de inovare 

Capitolul/subtema Management: Management de proiect de inovare 

Interval de timp 30-45 minute 

Instrumente necesare Foi de hârtie, pixuri 

Dimensiunea grupului 2-6 persoane/grup 

Obiective de invatare • Lucrul în echipă 
• Exersarea comunicării 
• Brainstorming în vederea găsirii ideilor noi 
• Conceperea unui rezumat al proiectului de inovare 
• Exersarea elementelor de bază ale planificării proiectului 

Descrierea activității 
Sarcina este de a face brainstorming și de a veni cu o 
idee de proiect de inovare într-un interval de timp dat 
(30 min). 

Echipele ar trebui să se reunească și: 

1. Să identifice o problemă/lacună/oportunitate într-un 
domeniu 

2. Să găsească idei posibile de proiecte 

3. Să decidă asupra obiectivelor proiectului 

4. Să decidă cu privire la livrabilele proiectului 

5. Să decidă asupra duratei proiectului 

6. Să creeze o diagramă indicativă Gantt cu 
obiectivele proiectului 

Se poate acorda prelungire de timp dacă este necesar și 
dacă programul o permite. 

Prezentarea sarcinii 
echipelor 

Proiectele de inovare, la fel ca orice alt proiect, încep cu 
identificarea unei probleme/lacune/oportunități într-o 
organizație/piață. 

În grupurile dvs., discutați și identificați una dintre cele 
de mai sus și veniți cu soluții creative care pot fi 
realizate în contextul unui proiect. Fiecare grup ar 
trebui să decidă cu privire la 1- 
3 livrabile (produse) care vor duce la atingerea 
obiectivelor proiectului. 
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După 30 de minute, fiecare grup își poate prezenta 

rezultatele celorlalți pentru a primi feedback și 

comentarii. 

Subiecte 
recomandate de 

discutat după joc 

• Cum v-a venit ideea de proiect? 

• Cum vor duce rezultatele la atingerea obiectivelor? 

• Cum v-ați alocat resursele de timp? 

• A fost eficientă cooperarea dintre membrii echipei? 

• A avut echipa un lider? Ați găsit alte roluri? 

• A contribuit toată lumea la activitate? 

Indicatori 1. Sesiune de brainstorming finalizată 
2. S-a decis un set de obiective ale proiectului 
3. S-a decis asupra 1-3 livrabile ale proiectului 
4. S-a decis asupra activităților proiectului/planului de acțiune 
5. Diagrama Gantt indicativă 
6. Prezentarea cu succes a rezultatelor 
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Titlul jocului: Exercițiu de management al proiectelor de inovare – 
Partea 2: Managementul Riscului Proiectului de Inovare 

Capitolul/subtema Management: Management de proiect de inovare 

Interval de timp 25-30 minute 

Instrumente necesare Registrul de risc, Matricea de probabilitate și impact 
(acestea sunt disponibile în Ghid), pixuri 

Dimensiunea grupului 2-6 persoane/grup 

Obiective de invatare • Munca în echipă 
• Exersarea comunicării 
• Practicarea analizei și managementului riscului 
• Exersarea utilizării instrumentelor de management al 

riscului 

Descrierea activității 
Sarcina este de a efectua o analiză a riscurilor și de a 
completa un registru de risc (25 - 30 min). 

Echipele ar trebui să se reunească și: 
1. Să identifice riscurile existente pentru proiect 
2. Să identifice măsurile existente de combatere a riscurilor 
3. Să identifice riscurile potențiale ale proiectului 

4. Să exerseze utilizarea instrumentelor de management al 
riscului 

5. Să completeze un registru de risc, să 
formuleze o strategie de management al 
riscului 

Se poate acorda prelungire de timp dacă este necesar și 
dacă programul o permite. 

Prezentarea sarcinii 
echipelor 

Toate proiectele sunt supuse diferitelor riscuri. 

În grupurile dumneavoastră, discutați și identificați 
riscurile existente și potențiale care vă pot afecta 
proiectul de inovare. În această activitate, ar trebui să 
utilizați Instrumentele de management al riscului 
incluse în capitol. 

Instrumente cheie de utilizat: Registrul de risc, matricea 
de probabilitate și impact 
După 25 de minute, fiecare grup își poate prezenta 

concluziile celorlalți pentru a primi feedback și comentarii. 
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Subiecte 
recomandate de 

discutat după joc 

• Care sunt riscurile cu cea mai mare prioritate pe care le-ați 
identificat? 

• Ați întâmpinat vreuna dintre problemele identificate 

în trecut? 

• A fost eficientă cooperarea dintre membrii echipei? A 

avut echipa un lider? Ați găsit alte roluri? 

• A contribuit toată lumea la activitate? 

Indicatori 1. Registrul de risc completat 
2. Matricea de probabilitate și impact finalizată 
3. Prezentarea cu succes a rezultatelor 
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Titlul jocului: Exercițiu de management al proiectelor de inovare – 
Partea 3: Plan de management al proiectelor de inovare 

Capitolul/subtema Management: Management de proiect de inovare 

Interval de timp 30-45 minute 

Instrumente necesare Foi de hârtie, pixuri 

Dimensiunea grupului 2-6 persoane/grup 

Obiective de invatare • Lucrul în echipă 
• Exersarea comunicării 
• Gândirea unui plan mai elaborat de 

management al proiectelor 
• Schițarea unui manual de management de proiect 

Descrierea 
activității 

Sarcina este să discutați în grupuri și să dezvoltați un 
plan mai elaborat pentru Proiectul dvs., sub forma 
Manualului de Management al Proiectului. 

Echipele ar trebui să se reunească și: 

1. Să finalizeze titlul proiectului 

2. Să identifice elaborat pe descrierea proiectului 
lor; lista problemelor care trebuie abordate, 
obiectivele proiectului, livrabilele proiectului 

3. Să creeze o listă cu participanții la proiect 
și potențialele roluri/responsabilități 
(coordonatori sau lideri de echipă) 

4. Să creeze o listă cu sarcinile și activitățile care 
vor duce la rezultatele proiectului (adăugare 
în diagrama Gantt) 

5. Să creeze o listă cu indicatorii cheie de performanță ai 
proiectului 

6. Să includă o fișă de evaluare a riscurilor 

7. Să includă o diagramă Gantt 

Se poate acorda prelungire de timp dacă este necesar și 
dacă programul o permite. 

Prezentarea sarcinii 
echipelor 

Un manual de management de proiect conține toate 
informațiile de care vor avea nevoie participanții pentru a 
opera în limitele proiectului. 
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După 30 de minute, fiecare grup își poate prezenta 
rezultatele celorlalți pentru a primi feedback și 
comentarii. 

Subiecte 
recomandate de 

discutat după joc 

• Care sunt rolurile și responsabilitățile fiecărui 

participant în contextul proiectului? De ce? 

• A fost eficientă cooperarea dintre membrii echipei? 

• A contribuit toată lumea la activitate? 

Indicatori 1. Finalizarea schiței manualului de management de proiect 
2. Finalizarea diagramei Gantt 
3. Prezentarea cu succes a rezultatelor 
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MODULUL 3 

Creativitatea și managementul ideilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Titlul jocului: Monopoly reproiectat 

Capitolul/subtema Gândire creativă și management al ideilor 

Interval de timp 50 minute 

Instrumente necesare Carioci colorate, carton gros, carton subțire, hârtie, 
etichete lipicioase, lipici și bandă adezivă 

Dimensiunea grupului 5-8 persoane/grup 

Obiective de invatare • Imaginarea a ceva diferit și demonstrarea unei 
gândiri out of the box 

• Generarea ideilor 
• Gestionarea ideilor 
• Ascultarea și deschiderea la ideile altora 
• Evitarea respingerii ideilor fără a le explora 
• Atingerea unui consens asupra modului de a merge mai 

departe 
• Munca în echipă 
• Crearea unui prototip a noii versiuni 

Descrierea 
activității 

Jucătorilor li se va oferi un joc de societate, cum este 
Monopoly. Jocul încurajează jucătorii să concureze 
unul împotriva celuilalt și să cumpere cât mai multe 
străzi și case. 

Sarcina lor este să-l reinventeze ca un joc de 
colaborare în care oamenii lucrează împreună pentru a 
dezvolta un mediu durabil, responsabil din punct de 
vedere social. 

Li se vor da mici autocolante pe care să le lipească pe 
oricine reacționează negativ la o idee înainte ca 
aceasta să fie explorată pe deplin. 

Prezentarea sarcinii 
echipelor 

Dragi jucători, 

Lumea trebuie să-și facă față problemelor în mod 
colectiv, în colaborare, în mod durabil și cu accent pe 
îngrijirea celor vulnerabili. 

Monopoly este un joc foarte popular, jucat în multe 
familii din întreaga lume. Am dori să-l reproiectați într-
un mod care să reflecte nevoile de mai sus. 

Simțiți-vă liber să reproiectați regulile, tabla de joc și 
natura proprietăților construite. 

Vă vom furniza materiale pentru realizarea unui prototip 
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 al jocului dvs. (carioci colorate, carton gros, carton 
subțire, hârtie, etichete lipicioase, lipici și bandă 
adezivă.) De asemenea, puteți adăuga cantități mici 
din propriile materiale. 

Acesta este un proiect urgent, așa că aveți doar 45 de 
minute pentru a finaliza sarcina. 

Succesul depinde de deschiderea către idei noi. În 
întâlnirile noastre, considerăm că este intuitiv să 
punem autocolante minuscule pe oricine respinge o 
idee fără a o explora pe deplin. Vă rugăm să faceți 
același lucru. 

Vă mulțumim pentru contribuție. Vă dorim tuturor 
succes în creativitate. 

Lucrând pentru Organizația Mondială de Mâine. 

Subiecte 
recomandate de 

discutat după joc 

Cine a contribuit? Toată lumea a fost ascultată? 

Cum au fost primite ideile dvs.? (Reacții rapide și 
negative?) Cât de deschiși la minte au fost oamenii? 

Cât de ușor a fost să vă imaginați „diferit”? 

Cum ați creat ideile? 

Cum ați înregistrat ideile?  
Cum ați evaluat ideile? 
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Titlul jocului: „Provocarea foto aleatorie” 

Capitolul/subtema Gândire creativă și management al ideilor 

Interval de timp 45 de minute (excluzând raportul final) 

Instrumente necesare Camerele telefoanelor mobile, laptopuri pentru 
realizarea de ppt-uri/sau coli mari de hârtie. Cartonașe 
roșii mici sau autocolante mici. 

Dimensiunea grupului 5-8 persoane/grup 

Obiective de invatare • Demonstrarea unei gândiri out of the box și luarea 
în considerare a unei probleme sau soluții dintr-un 
punct de vedere diferit 

• Generarea ideilor și prezentarea lor 
• Gestionarea ideilor 
• Ascultarea și deschiderea la ideile altora 
• Evitarea respingerii ideilor fără a le explora (și 

obține un feedback dacă se întâmplă) 
• Atingerea unui consens asupra modului de a merge mai 

departe 
• Munca în echipă 

Descrierea 
activității 

Jucătorii vor face 3 fotografii cu obiecte neînsuflețite 
pe telefoanele lor mobile. Ei nu vor primi nicio 
îndrumare în afară de „ceva ce considerați interesant 
sau plăcut”. 

Jucătorii își distribuie apoi fotografiile în cadrul 
grupului și aleg fotografia care le-a plăcut cel mai mult. 

Li se dă apoi subiectul. De ex.: „De ce clienții nu sunt 
mulțumiți de serviciul nostru?” sau „Ce putem face 
pentru a ne îmbunătăți serviciul?” sau „De ce nu se 
vinde FRX4 așa cum ne așteptam?” 

Apoi, folosind fotografia selectată, trebuie să vină cu 
10 idei care sunt direct inspirate de fotografie. Dacă 
este posibil, spuneți-le să facă un .ppt pentru o 
prezentare mai ușoară în fața grupului mare. Dacă nu, 
pot folosi și o coală mare de hârtie și pot trimite 
fotografia pe telefoanele celorlaltor persoane sau 
instructorului pentru a fi afișată. 

Prezentarea sarcinii 
echipelor 

Dragă echipă, 

Aș dori să vă prezint o activitate distractivă care se va 
dovedi utilă. 

Vă voi da instrucțiunile pe rând, așa că vă rog 
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 să acceptați că „imaginea de ansamblu” va deveni 
clară pe măsură ce mergeți mai departe. 
Pasul 1 este: 
Individual, și fără a discuta, vă rugăm să faceți 3 
fotografii din mediul din jur, cu orice obiect sau plan 
care nu este un om. Fără fețe sau oameni, vă rog. Aveți 
5 minute pentru aceasta. Apoi reveniți și vă voi da 
următoarea instrucțiune ☺ 

 
 

 

Pasul 2: 
Distribuiți fotografiile în cadrul grupului din care faceți 
parte și alegeți-o pe cea care vă place cel mai mult. 
Aveți 10 minute 

 
 

 

Pasul 3: 
Sarcina dvs. acum este să veniți cu idei pe această temă: 
de ex.: „De ce nu se vinde FRX4 la fel de bine cum era de 
așteptat?” care sunt inspirate direct din fotografie. 
(N.B. Arătați ca exemplu o prezentare ppt cu 
comentarii. De ex.: fotografia unui scaun simplu cu 
câteva comentarii, cum ar fi este convențional, nu este 
nimic nou, nu este cu adevărat ușor de utilizat, nu este 
flexibil, este plictisitor etc.) 
Aveți 20 de minute pentru a veni cu minim 10 idei! 
Cele mai bune idei nu sunt de obicei cele evidente! 
Aveți cartonașe roșii (sau autocolante mici) de folosit 
atunci când cineva distruge o idee fără a o explora pe 
deplin. Ridică cartonașul când se întâmplă, sau puneți 
un autocolant pe acea persoană! 
 

 
 

Pasul 4: 

Împărtășiți-vă gândurile cu grupul mare. 

Subiecte 
recomandate de 

discutat după joc 

Pasul 2 raport 
Rugați grupurile să arate fotografia selectată și să spună 
de ce au ales-o. 

 Apoi întrebați: 

 1. Ce comportamente i-au ajutat pe oameni să-și susțină 
ideile 

 în mod eficient? 

 2. Ce comportamente nu au fost eficiente? 
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3. Cât de deschiși au fost oamenii față de alte sugestii? 
Cum a fost demonstrat asta? 

 
 

 

Pasul 3 raport 

1. Cum au fost primite ideile dvs.? De ex.: Reacții 
rapide și negative? 

2. Cât de deschiși la minte au fost oamenii? 

3. Cât de ușor a fost să faceți legăturile? A devenit mai 
ușor după un timp? 

 
 

 

Pasul 4 raport 

1. Ce criterii vom folosi pentru a evalua ideile? 

2. Ce puncte avem în comun? 

3. Care credeți că sunt cele mai 
profunde/interesante idei? 
4. Cum vom folosi aceste perspective și idei? 
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Titlul jocului: 30 de cercuri în lumina inovării și gândirii creative 

Capitolul/subtema Gândire creativă și management al ideilor 

Interval de timp 3 minute plus și 15-20 minute raportul 

Instrumente necesare 1 coală preimprimată cu 30 de cercuri de persoană, 
pixuri sau creioane colorate (penițe subțiri), hârtie 
simplă de preferat de dimensiunea unui flipchart sau 
A3 per grup mic 

Dimensiunea grupului Individual inițial, apoi în grupuri mici de 3-4 

Obiective de invatare • Experimentarea restricțiilor pe care oamenii le pun 
asupra propriei gândiri creative 

• Eliminarea autocenzurii și a cenzurii altora 
• Experimentarea puterii de a dezvolta abilitățile de 

gândire creativă 
• Experimentarea beneficiilor lucrului în echipă 

Descrierea 
activității 

Fiecare participant primește o foaie pre-imprimată cu 
30 de cercuri și i se cere să le transforme pe toate în 
obiecte de recunoscut în 3 minute. Poate fi dat un 
exemplu, cum ar fi „un soare”. Nu sunt date alte 
instrucțiuni sau reguli. 

(Notă: participanților li se poate cere să folosească o 
anumită temă, de ex. sentimente, orașe... În al doilea 
pas, li se poate atribui un subiect legat de muncă și pot 
lucra pe cele 30 de cercuri în grupuri mici.) 

Participanții completează ceea ce pot în timpul oferit. 
(Puțini oameni completează mai mult de jumătate) 

După 3 minute sunt comparate rezultatele. 

Prezentarea sarcinii 
echipelor 

Vă rugăm să transformați cele 30 de cercuri în obiecte 
sau pictograme asociate cu gândirea creativă și 
inovarea. 

Subiecte 
recomandate de 

discutat după joc 

Întrebare: Ce și-au asumat participanții? 
 

De ex.: că fiecare cerc trebuia completat și trebuia să 
fie diferit. 

 

Întrebare: Cum influențează presupunerile gândirea 
noastră creativă și capacitatea noastră de a inova? 
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Dezvoltat inițial de Bob McKim de la Stanford Design 
Program, 
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Răspuns: Presupunerile că nu suntem creativi, că 
lucrurile nu se pot schimba sau nu au soluție sunt 
negative. Orice presupunere despre modul în care 
oamenii/utilizatorii simt sau gândesc TREBUIE validată 
de ei. 
 

Au combinat cercuri pentru a produce ceva de 
recunoscut – de ex. roți dințate conectate între ele? 
 

Întrebare: De ce nu? 
 

Întrebare: Cât de îngrijorați erați de abilitățile dvs. de 
desen? Concentrarea pe calitate, perfecțiune v-a 
încetinit? Cât timp ați petrecut gândindu-vă dacă alți 
oameni ar fi capabili să spună ce reprezintă? Sau dacă 
ideile dvs. ar fi văzute ca plictisitoare sau inteligente? 
Ce învățăm de aici? 
 

V-a fost dată o singură regulă. Ce alte reguli v-ați impus 
singuri? 
 

Întrebare: Cum v-a afectat acest lucru creativitatea? 
 

Dacă faceți acest joc față în față – împărțiți 
participanții în grupuri și rugați-i să răspundă la 
flipchart. Dacă faceți jocul virtual, puneți-i în breakout 
rooms și rugați pe cineva să acționeze ca scrib și să 
colecteze răspunsurile, fie în ppt, word sau pe hârtie. 
 

Raport – legătura cu gândirea creativă la locul de 
muncă 
 

Întrebare: V-ați blocat? Ce v-a ajutat să continuați - sau 
ce v-a ținut blocați? (Flipchart/înregistrare răspunsuri) 
 

Câte designuri diferite ați găsit ca grup? Ce învățăm de 
aici? Cum se aplică acest lucru gândirii creative și 
inovației în situațiile dvs. de lucru? 

http://designprogram.stanford.edu/history.php
http://designprogram.stanford.edu/history.php
http://designprogram.stanford.edu/history.php


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODULUL 4 

Inovare și gândire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Titlul jocului: Utilizarea diferită a unui produs 

Capitolul/subtema Gândire inovatoare, gândire de proiectare, gândire 

critică Principiile gândirii de proiectare 

Interval de timp 20 - 30 minute 

Instrumente necesare Rechizite de birou (de ex.: 3 bucăți de hârtie, capsator, capse, 
organizator, bandă adezivă și diverse imagini), materiale 
promoționale, cărți de vizită, cutiuțe de organizare, etc. 

Dimensiunea grupului 3 - în cazul exercițiilor individuale 

6 - în timpul exercițiilor de grup (3 membri ai grupului) 

Obiective de invatare • Dezvoltarea creativității angajaților 
• Încurajarea gândirii de proiectare pentru angajații 

cheie, în special la stagnarea în dezvoltarea de noi 
produse care sunt atractive pentru clienți 

Descrierea 
activității 

Întrebați grupul: „Ce altceva pot face în privința asta?” 

Privim majoritatea obiectelor, produselor și materialelor 

prin prisma personalizării. Cu acest exercițiu, luptăm 

împotriva tendinței minții de a presupune că ceva nu 

poate funcționa decât într-un mod cunoscut. Căutăm 

posibilități privind ceea ce am putea face cu un anumit 

produs/material, cum să le schimbăm astfel încât să ne 

conducă la noi descoperiri și idei. 

Exercițiile pot fi folosite atât individual, cât și pentru 
grupuri. În cazul grupurilor, munca în echipă și sprijinul 
pentru brainstorming sunt, de asemenea, încurajate. 

Prezentarea sarcinii 
echipelor 

Participanții la exercițiu au la dispoziție rechizite comune 

de birou - de exemplu, 3 bucăți de hârtie, capsator, capse, 

organizatoare, bandă adezivă și diverse imagini - 

materiale promoționale, cărți de vizită, cutii de organizare 

etc. 

Sarcina principală este de a crea din materialele și 

produsele de birou comune date ceva care va fi utilizabil 

sau va servi ca produs de design. 

 
Dacă se lucrează în grupuri, fiecare grup are 15 minute, dacă 
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 se lucrează individual, fiecare persoană are 20 minute să 
rezolve sarcina. 

 
Participanții nu pot face schimb de produse și materiale 

alocate; trebuie să creeze cu adevărat un produs din 

materialul alocat. 

Subiecte 
recomandate de 

discutat după joc 

• Dacă ați creat un design sau un produs utilizabil, ce 

caracteristici ați observat când l-ați creat? 

• Dacă comparați rezultatele în termeni de unicitate, 

ingeniozitate și caracter practic, cum le-ați evalua 

- cât de mulțumiți sunteți? 

• Dacă ați lucrat în grup, cum ați acceptat să utilizați 

anumite componente? 

Indicatori Cum v-a afectat timpul de exercițiu? (de la 0 -3) 

Cum v-au afectat colegii în timp? (de la 0-3)           

Sunteți mulțumit de produsul final? (de la 0-3) 
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Titlul jocului: Testul agrafei de hârtie 

Capitolul/subtema Gândire inovatoare, gândire de proiectare, gândire critică 

Tehnici creative 

Interval de timp 15 minute 

Instrumente necesare Hârtie, pixuri, o cutie cu capse 

Dimensiunea grupului Un grup de angajați cheie (maximum 5) 

Exercițiul poate fi făcut în grupuri mici (de ex., 3 grupuri 

de 2 participanți, 6 participanți în total) 

Obiective de invatare • Creșterea numărului de idei originale despre 
utilizarea unui instrument standard de birou 

• În implementarea ulterioară, poate duce la o 
creștere a numărului de idei originale despre 
proiectele de lucru 

Descrierea 
activității 

De multe ori, privim produsele practice doar dintr-un 

singur punct de vedere al utilității si al unei singure 

utilizări. Dar atunci când susținem gândirea creativă, 

putem folosi acest fapt pentru a sprijini gândirea creativă 

cu participanții. 

În cadrul economiei circulare, există multe produse care 
pot fi utilizate la sfârșitul duratei de viață în alte scopuri 
(de exemplu, tamburul de la mașina de spălat automată, 
când este scos și o parte a ușii este îndepărtată și este 
înclinat spre poziția culcat, poate servi ca delimitare a 
vatrei la pornirea unui foc în natură). Acest exercițiu 
poate fi folosit de către angajator pentru ca produsul 
fabricat să poată fi utilizat în alte sectoare și în alte 
scopuri. 

Prezentarea sarcinii 
echipelor 

Un grup de 6 participanți (3 grupuri de 2 participanți) sau 

5 persoane individuale au o cutie cu capse. În decurs de 

15 minute, participanții la exercițiu trebuie să 

creeze/sugereze o altă utilizare a capselor (alta decât 

prinderea hârtiei). 

Indivizii, precum și grupurile își pot nota ideile pentru a 

putea explica sugestiile lor mai detaliat. De asemenea, le 

pot demonstra practic. 
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Subiecte 
recomandate de 

discutat după joc 

• Au fost surprinși de propunerile lor participanții la 

exercițiu? Le-ar folosi, de exemplu, în situații de criză 

sau în situații în care viața lor ar fi pusă în pericol? 

• În cazul activităților de grup, ambii membri ai grupului 

au participat în mod egal la idei sau unul a condus și 

ceilalți au produs idei? 

Indicatori Ce părere ați avut de sugestiile rezultate? (0-3)  

Ați folosi câteva sugestii de la colegi în practică? (0-3) 
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Titlul jocului: S.C.A.M.P.E.R 

Capitolul/subtema Gândire inovatoare, gândire de proiectare, gândire critică 

Forțele generatoare ale gândirii inovatoare/Tehnici de 

sortare a gândirii 

Interval de timp 20-30 minute 

Instrumente necesare Foi de hârtie, pixuri 

Dimensiunea grupului Metoda individuală – max. 3 participanți la exercițiu 

Obiective de invatare • Aducerea de noi soluții unei probleme sau unui proiect 
• Implicarea profundă în rezolvarea problemelor sau 

proiectului 
• Utilizarea sarcinii sau proiectului de rezolvare a 

problemei într-un mod neașteptat 

Descrierea 
activității 

S.C.A.M.P.E.R este în esență un proces de diseminare și 
îmbunătățire a ideilor prin testare și chestionare din 
diferite unghiuri. Pentru fiecare literă a cuvântului 
acronim, adresați o întrebare conexă despre proiectul sau 
problema dvs. 

Prezentarea sarcinii 
echipelor 

Mentorul ar trebui să aleagă un grup mic de angajați care 

lucrează la un proiect definit, dar poate invita și pe cineva 

care nu este atât de implicat în proiect. 

Mentorul le adresează apoi participanților la exercițiu 

diferite tipuri de întrebări care sunt legate de 

următoarele activități desfășurate în cadrul proiectului. 

Abrevierea exercițiului este creată pe baza primelor litere 

ale activităților individuale. 

Substituire: Ce s-ar întâmpla cu proiectul dacă am 

schimba X cu Y? 

Combinare: Ce s-ar întâmpla cu proiectul dacă am 

combina X și Y? 

Adaptare: Ce schimbări ar trebui făcute pentru a adapta 

acest proiect la un context diferit? 

Modificare: Ce am putea modifica pentru a crea mai 

multă valoare pentru acest proiect? 

Dați altă utilizare: Ce alte utilizări sau aplicații poate 
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 avea acest proiect? 

Eliminare: Ce am putea elimina din proiect pentru a fi mai 

ușor? 

Inversare: Cum am putea reorganiza acest proiect pentru 

a-l face mai eficient? 

Mentorul este responsabil pentru notarea informațiilor. 

Cu fiecare întrebare, participanții la exercițiu 

aprofundează problema și iau în considerare noi 

posibilități. 

Subiecte 
recomandate de 

discutat după joc 

• A fost nevoie să răspundeți la informațiile spuse de 

colegul/participantul dvs.? A trebuit să comentați sau 

să-i infirmați informațiile? 

Indicatori Cum credeți că ați reuși să organizați un nou proiect în viitor? 

(0-3) 

Simțiți că l-ați organizat și pregătit pentru viitor din toate 

perspectivele? (0-3) 
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Titlul jocului: Storyboarding 

Capitolul/subtema Gândire inovatoare, gândire de proiectare, gândire critică 

Implementarea gândirii inovatoare 

Interval de timp 20-30 minute 

Instrumente necesare Tablă albă, cartonașe sau post-it-uri 

Dimensiunea grupului Exercițiul se desfășoară în grup. Grupul format dintr-o 

echipă ar dori să introducă o nouă procedură sau să 

îmbunătățească un proces existent. Un rol important în 

acest exercițiu îl joacă trainerul/mentorul care ghidează 

întregul proces și, în final, se recomandă ca unul dintre 

participanți să sintetizeze ceea ce a realizat echipa. 

Obiective de invatare • Identificarea de noi proceduri 
• Îmbunătățirea proceselor existente 

Descrierea 
activității 

Exercițiul este clasificat ca activitate vizuală. Dacă trebuie 

să proiecteze un nou proces sau să-l îmbunătățească, 

storyboarding-ul poate ajuta la identificarea unde 

înțelegerea dumneavoastră colectivă a problemei este 

susținută sau incompatibilă cu soluția propusă și unde 

este nevoie de mai multă gândire/cercetare. 

Prin crearea unei povești vizuale pentru a explora 
problema, echipa va putea vedea cum interacționează 
ideile și se unesc pentru a crea o soluție. 

Prezentarea sarcinii 
echipelor 

Este recomandat să aveți o tablă albă, cartonașe sau post-

it-uri. Este important ca fiecare echipă să-și scrie ideile ca 

note individuale. Nu trebuie să fie gânduri complete. 

Atașarea fizică a citatelor, imaginilor și informațiilor poate 

ajuta la observarea unor noi relații între diferitele 

componente. 

Odată ce aveți un grup de cartonașe la care doriți să 

lucrați, începeți să le salvați pe tabla albă ca secvențe: mai 

întâi acesta, apoi acela. Organizarea ideilor ca serii 

continue vă va ajuta să vedeți noi conexiuni și să eliminați 

informațiile neimportante care nu vă sprijină obiectivul. 

Puteți schimba procesul și puteți folosi desene ale 
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imaginilor în loc de bucăți de hârtie și puteți scrie fiecare 

pas într-o serie de cutii mici, ca o bandă desenată. 

Folosind jocul Storyboarding, puteți descoperi o diagramă 

de proces utilă sau nou-nouță la care nu v-ați gândit încă. 

Subiecte 
recomandate de 

discutat după joc 

• Cum vedeți rezultatul final (procedură nouă sau 

îmbunătățită) în ceea ce privește implementarea în 

practică? 

Indicatori Cum evaluați activitatea colegilor din echipă în 

participarea la exercițiu? (0-3) 
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MODULUL 5 

Comunicarea inovării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Titlul jocului: Concurs de negocieri „Insula Greciei” 

Capitolul/subtema Comunicare 

Interval de timp 60 minute 

Instrumente necesare Fișă 

Dimensiunea grupului 3-9 persoane 

Obiective de invatare • Dezvoltarea abilităților de negociere și influențare 
• Stimularea gândirii strategice 
• Exersarea comunicării eficiente 
• Creșterea gradului de conștientizare cu privire la 

diferitele niveluri de interes pentru inovare 

Descrierea 
activității 

Următorul exercițiu de joc de rol poate fi jucat între 
echipe sau indivizi. Echipele nu trebuie să aibă mai mult 
de 3 membri și să nu se depășească 4 echipe. În cazul în 
care fiecare participant joacă individual, trebuie să 
participe minim 2 și maxim 4 persoane. 

Fiecare echipă va reprezenta un actor important al unui 
proiect de inovare. Scopul este de a atinge obiectivul de 
inovare nr.1 al echipei dvs., dar trebuie să respectați și 
cel mai bun interes al companiei. 

Moderatorul jocului va distribui proiectele de inovare de 
mai jos între echipele participante, în mod aleatoriu. 
Fiecare echipă trebuie să primească o singură idee de 
proiect (într-un plic) și nu trebuie să o arate celorlalte 
echipe. 

SITUAȚIE: 

Happy Cow este o mare companie producătoare de 
produse lactate. CEO-ul a anunțat anul acesta un 
concurs de inovare inspirator. Orice echipă care vine cu 
un proiect de inovare fezabil va primi o vacanță plătită 
suplimentară de 1 săptămână pe o insulă grecească. 

Patru echipe, din diferite departamente, prezintă idei: 
ingineri, marketing, HR și laborator de cercetare. 

- Inginerii au venit cu o idee de inovare a produsului 
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 pentru a crea o pudră de iaurt instant. Ei ar folosi 
tehnologia pe care Happy Cow o folosește deja în 
producția de lapte praf. Noul produs este ușor de 
conservat și nu necesită investiții. Ei ar dori să vândă 
produsul în străinătate și unor grupuri țintă specifice 
(Africa, Alaska, excursioniști, armată, etc.) Obiectiv de 
inovare: noi piețe și reducerea costurilor. 

- Colegii de la laboratorul de cercetare sugerează un 
nou iaurt vegan bogat în vitamine, pe bază de 
migdale și nucă de cocos. Acesta ar fi primul produs 
vegan al companiei și ar însemna un nou segment de 
piață și un nou grup țintă. Cu toate acestea, ar 
necesita niște investiții tehnologice și un efort 
considerabil de marketing. Obiectiv de inovare: o 
gamă de produse mai diversificată și un nou grup 
țintă. 

- Departamentul de marketing sugerează un nou tip de 
campanie de marketing, care să îmbrățișeze CSR. 
Clienții își pot crea un profil pe site-ul companiei și pot 
dedica un % din valoarea achiziției pentru a crește 
vaci fericite. (Terenuri verzi, câmpuri spațioase, 
dragoste și mediu îngrijit). Clienții pot vizita aceste 
animale și le pot considera „animalele de companie 
adoptate”. Produsele care conțin lapte de la „vaci 
fericite” vor costa mai mult, iar marja va fi cheltuită 
pentru îmbunătățirea bunăstării vitelor de lapte din 
fermele furnizor. Obiectiv de inovare: consolidarea 
loialității clienților și a relațiilor cu clienții. 

- Colegii din HR sugerează un proiect de inovare deschis 
care își propune să implice utilizatorii finali în 
dezvoltarea de produse ecologice/conștiente, printr-o 
platformă online gamificată. Clienții ar putea primi 
insigne onorifice FB pentru cooperarea lor. „Astăzi am 
contribuit la construirea unei lumi mai bune”. Obiectiv 
de inovare: îmbunătățirea imaginii mărcii și 
descoperirea de noi idei de inovare. 

Fiecare echipă de proiect va trebui să folosească cele mai 
bune abilități de negociere și comunicare pentru a 
convinge CEO-ul (moderatorul) și celelalte departamente 
despre prioritatea propriului proiect, evidențiind 
semnificația acestuia din punctul de vedere al companiei 
și al altor părți interesate. 

Alegeți și construiți tacticile de negociere în mod 
conștient. Citiți mai multe despre acest lucru în capitolul 
Comunicare din materialului de instruire Epic,  
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 sub strategii de negociere. (Ancorare, nudging, autoritate, 
strategie de aversiune la risc). Opțiune/sugestie: 
Moderatorul poate tipări descrierea acestor strategii din 
manual și o poate oferi echipelor la începutul jocului de rol. 

Reguli de negociere: 

1. Cele 4 echipe trebuie să ajungă la o decizie univocă, 
comună, cu privire la proiectul (proiectele) pe care 
compania urmează să le realizeze în acest an. 

2. Amintiți-vă, fără să vă îndepliniți obiectivul echipei, nu 
puteți câștiga, dar trebuie să aveți în vedere și cel mai 
bun interes al companiei. 

3. Este posibil să combinați două sau mai multe idei de 
proiecte. În acest caz, distribuirea premiilor va trebui 
rearanjată cu grijă, prin negociere. 

4. Ideile de proiect pot fi dezvoltate în continuare pe 
parcursul negocierilor. 

Raționamentul ar trebui să includă indicatori, cum ar fi: rata 
de risc, intensitatea investiției, rentabilitatea investiției, 
valoarea PR/CSR, poziția pe piață, lanțul de aprovizionare, 
etica inovării. 

Prezentarea sarcinii 
echipelor 

Inovarea este rodul efortului comun al multor oameni. 
Profesioniștii din departamente, organizații, domenii și 
ranguri decizionale trebuie să coopereze. Acest lucru 
necesită în esență o comunicare eficientă și abilități bune de 
negociere. Chiar dacă succesul este un scop comun, felul în 
care oamenii îl interpretează sau doresc să-l atingă poate fi 
foarte diferit, dacă nu chiar opus. 

Acest exercițiu este un joc de rol, în care toată lumea este 
provocată să atingă un obiectiv dorit, aplicând abilități 
eficiente de negociere. Dacă se va transforma în competiție 
sau cooperare, va depinde de dvs. Țineți minte, „negocierea 
eficientă este 90% atitudine și 10% tehnică”. 

Indiferent de strategia de negociere pe care o alegeți, va 
trebui să rămâneți în limitele comunicării asertive și să vă 
tratați cu respect reciproc. 

Subiecte 
recomandate de 

discutat după joc 

• Cum a fost atitudinea generală de negociere? Cum v-a 

făcut să vă simțiți? 

• Ce strategie de negociere a folosit echipa dvs.? 

(Ancorare, nudging, autoritate sau aversiune la risc.) Ce 

strategie de negociere au folosit celelalte echipe? 

• Care au fost punctele slabe și punctele tari ale 
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 strategiei dvs.? 

• Ați recunoscut vreun stil specific de negociere în dvs. 

sau în alții (dealer, dur, număr sau stil cald)? 

Indicatori În raționament și luarea deciziilor: 

1. rata de risc, intensitatea investiției, rentabilitatea 
investiției, valoarea PR/CSR, poziția pe piață, lanțul de 
aprovizionare, etica inovării. 

În negociere: 

2. numărul de încercări de negociere win-win 

3. numărul de trucuri murdare de negociere 
descoperite/utilizate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie [comunicare] 
reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu va fi responsabilă pentru niciun mod 
în care pot fi utilizate informaţiile conţinute aici. 



Titlul jocului: Campanie de comunicare Blue Planet 

Capitolul/subtema Comunicare 

Interval de timp 60 minute 

Instrumente necesare Fișă 

Dimensiunea grupului 3 echipe, cu minim 1 si maxim 5 persoane 

Obiective de invatare • Sensibilizarea cu privire la sarcinile de comunicare 
legate de inovare și managementul schimbării 

• Exersarea comunicării eficiente 
• Creșterea gradului de conștientizare cu privire 

la complexitatea unei campanii de comunicare 
eficiente 

• Îmbunătățirea abilităților de influențare și motivare 

Descrierea 
activității 

Moderatorul prezintă exercițiul citind povestea 
generală. 

POVESTE: 

„Sunteți o echipă de experți în comunicare contractată 
de compania de apă Blue Planet cotată la bursă. 

Blue Planet a decis să introducă noua tehnologie i4.0 în 
sistemul de management integrat al companiei. Anul 
trecut au creat o hartă digitală detaliată și actualizată a 
tuturor zonelor în care oferă servicii, inclusiv toate 
datele tehnice, infrastructurale, cronologice și legate de 
clienți. Noul sistem i4.0 va permite servicii mai bune și 
mai rapide, va îmbunătăți capacitățile preventive și 
reactive. Sistemul este gata de lansare, dar introducerea 
lui în zilele de lucru ale companiei se confruntă încă cu o 
problemă... Inovarea procesului necesită perfecționarea 
angajaţilor care lucrează pe teren (care se ocupă de 
sarcinile manuale, cum ar fi instalaţii sanitare, sisteme, 
intervenţii, reparaţii etc.). Ei vor trebui să dobândească 
abilități IT la nivel de utilizator și cunoștințe despre 
software-ul specific.” 

Vântul schimbării provoacă diferite reacții în rândul 
acționarilor... 

- Angajații care lucrează pe teren manifestă o 
rezistență considerabilă față de aceste schimbări, 
care se hrănește din 
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 teama de a-și pierde locul de muncă sau de a avea 
mult mai multe sarcini, și de prejudecăți cu privire la 
noua tehnologie și utilitatea acesteia. Cei mai mulți 
dintre ei sunt de vârstă mijlocie sau mai în vârstă, 
bărbați, cu educație profesională. 

- Conducerea nu dorește să-i piardă pe acești 
angajați, deoarece ar fi dificil și costisitor să-i 
înlocuiască. Există o lipsă de astfel de experți pe 
piață. Instrucțiunea conducerii este de a păstra tot 
personalul care lucrează pe teren. 

- Este responsabilitatea liderilor de echipă să 
convingă echipajul să se lase purtat de val. 
Majoritatea liderilor de echipă sunt mai tineri decât 
membrii echipei de lucrători pe teren, au cunoștințe 
IT și studii superioare. Din cauza acestor diferențe, 
au dificultăți în a câștiga încrederea și respectul 
echipelor lor. 

- HR trebuie să sprijine schimbarea, să ofere training-
uri și stimulente. 

Sarcina dvs. este să creați o strategie de comunicare pe 
3 niveluri, menită să atingă obiectivul general: tranziție 
lină la i4.0, fără fluctuații considerabile. 

Veți lucra în echipe mici. Fiecare echipă va trebui să 
elaboreze un singur nivel al campaniei de comunicare. 

1. Comunicarea conducerii către acționari (muncitori 
și lideri de echipă) 

2. Comunicarea liderilor de echipă către membrii 
echipei 

3. Comunicarea resurselor umane către părțile 
interesate (muncitori și lideri de echipă) 

Fiecare echipă ar trebui să primească 2 fișe tipărite, una 
cu introducerea moderatorului (scrisă mai sus cu italice) 
și alta care conține principiile negocierilor win-win (din 
capitolul Comunicare din materialul de instruire Epic, 
negocieri win-win). 

Echipele pot fie să aleagă ce nivel al campaniei va fi 
rezolvat, fie moderatorul le deleagă echipelor, în mod 
aleatoriu. Comunicarea trebuie să fie strategică și de 
influență. Soluțiile de tip win-win reprezintă o valoare 
mai mare. (30 min) 

Fiecare echipă își va prezenta campania de comunicare, 
explicând considerentele strategice și evidențiind 
mesajul principal pe care ar dori să îl transmită grupului 
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 (grupurilor) țintă. (5 min/echipă) 

Exercițiul se încheie cu o discuție între toate echipele, 
împărtășind opinii despre rezultatele generale și despre 
procesul de lucru. (15 min) 

Prezentarea sarcinii 
echipelor 

În acest exercițiu de comunicare interactivă veți exersa 
comunicarea strategică. Veți lucra în echipe; fiecare 
echipă va fi responsabilă pentru dezvoltarea unei părți a 
unei campanii de comunicare internă. Pentru a face o 
treabă bună, va trebui să vă puneți în locul grupului 
țintă. Gândiți ca ei, înțelegeți-i, empatizați cu ei și 
formați comunicarea în consecință. 

Subiecte 
recomandate de 

discutat după joc 

• Care a fost principala considerație strategică în 

spatele campaniei tale? 

• Ce v-a plăcut cel mai mult de-a lungul procesului? 

• Care a fost cea mai dificilă parte a creării planului dvs. 

de comunicare? 
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Titlul jocului: Negociere „banana albastră” 

Capitolul/subtema Negociere 

Interval de timp 60 de minute (20 de minute de pregătire; 40 de minute 

de negociere) 

Instrumente necesare Fișă 

Dimensiunea grupului 2 grupuri 3 – 6 persoane/grup; 1-1 negociator 

Obiective de invatare • Dezvoltarea abilităților de negociere și influențare 
• Exersarea pregătirii pentru negociere 
• Cea mai bună alternativă la un acord negociat (BATNA) 
• Exersarea comunicării eficiente 

Descrierea 
activității 

Următorul exercițiu de joc de rol poate fi jucat între 
două persoane în calitate de negociatori și fiecare 
negociator sprijinit de o echipă (maxim 6 persoane). 

Fiecare echipă va reprezenta o companie farmaceutică 
importantă cu un proiect de dezvoltare în derulare. 
Scopul este de a ajunge la un acord cu celălalt 
negociator al echipei. 

Instrucțiunile trebuie să fie înmânate într-un plic 
fiecărei echipe pentru discuție și pregătire pentru 
negociere. 

Moderatorul jocului va observa negocierea și, dacă este 
posibil, o va înregistra pentru analiză. 

SITUAȚIE: 

Cele două echipe sunt echipe de negocieri ale unor mari 
și de succes companii farmaceutice. Ambele echipe au 
înregistrat un progres în dezvoltarea unui medicament, 
care tratează cancerul. Componenta principală a 
ambelor medicamente este banana albastră. Banana 
albastră este un fruct rar, care crește în Africa, iar 
cantitatea anuală de fructe este de 2000 kg. Blue 
Banana INC deține fructele și le vinde mereu pentru cea 
mai bună ofertă. În acest an cele două companii au 
făcut cele mai bune oferte, dar ofertele sunt identice, și 
din moment ce amândouă au aceeași misiune 
onorabilă, Blue Banana INC le-a informat că trebuie să 
ajungă la un acord împreună. În caz contrar, Blue 
Banana INC va vinde fructele unei terțe părți. 
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Instrucțiuni pentru echipe: 

Echipa 1: Compania dumneavoastră a descoperit un 
medicament care este capabil să trateze eficient orice tip de 
cancer care se dezvoltă în copilărie. Medicamentul a trecut 
toate testele și este gata de utilizare și de salvare a vieților. 
Dezvoltarea medicamentului a costat deja o mulțime de 
bani, iar investitorii companiei sunt foarte nerăbdători. 
Metoda de fabricare a medicamentului și ingredientele sale 
sunt confidențiale și partenerul dvs. de negociere este în 
aceeași afacere. Ceea ce știți despre ingrediente este că 
inginerii chimiști au găsit componenta principală a 
medicamentului, care este „congradaxilon” extras din coajă 
de banană albastră. Banana albastră este un fruct rar, care 
crește în Africa, iar cantitatea anuală de fructe este de 2000 
kg. Pentru a începe producția, compania dumneavoastră are 
nevoie de minimum 1750 kg de banane albastre, iar 
negociatorul companiei trebuie să le obțină. De asemenea, 
aveți 1 milion de dolari de oferit partenerului dvs. pentru a 
da un pas înapoi și pentru a semna acordul. Compania 
dumneavoastră a anunțat deja în presă că sunt atât de 
aproape de a putea salva viața acelor copii care se confruntă 
cu cancer. 

 

Echipa 2: Compania dumneavoastră a descoperit un 
medicament care este capabil să trateze eficient orice tip de 
cancer care se dezvoltă la vârsta adultă. Medicamentul a 
trecut toate testele și este gata de utilizare și de salvare a 
vieților. Dezvoltarea medicamentului a costat deja o mulțime 
de bani, iar investitorii companiei sunt foarte nerăbdători. 
Metoda de fabricare a medicamentului și ingredientele sale 
sunt confidențiale și partenerul dvs. de negociere este în 
aceeași afacere. Ceea ce știți despre ingrediente este că, 
inginerii chimiști au găsit componenta principală a 
medicamentului, care este „butumadaxilon” extras din 
fructul bananei albastre. Banana albastră este un fruct rar, 
care crește în Africa, iar cantitatea anuală de fructe este de 
2000 kg. Pentru a începe producția, compania 
dumneavoastră are nevoie de minimum 1750 kg de banane 
albastre, iar negociatorul companiei trebuie să le obțină. De 
asemenea, aveți 1 milion de dolari de oferit partenerului dvs. 
pentru a da un pas înapoi și pentru a semna acordul. 
Compania dumneavoastră a anunțat deja în mass-media că 
sunt atât de aproape de a putea salva viața acelor adulți 
care se confruntă cu cancer. 

Fiecare echipă de proiect va trebui să folosească cele mai 
bune abilități de negociere și comunicare pentru a obține 
înțelegerea. 

 
 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie [comunicare] 
reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu va fi responsabilă pentru niciun mod 
în care pot fi utilizate informaţiile conţinute aici. 



 Pregătiți-vă pentru negociere, cunoașteți BATNA. 
Alegeți și construiți tacticile de negociere în mod 
conștient. Citiți mai multe despre acest lucru în capitolul 
Comunicare din materialul de instruire Epic, sub 
strategii de negociere. (Ancorare, nudging, autoritate, 
strategie de aversiune la risc). Opțiune/sugestie: 
Moderatorul poate tipări descrierea acestor strategii 
din manual și o poate oferi echipelor la începutul jocului 
de rol. Alegeți cu înțelepciune negociatorul echipei dvs., 
luând în considerare abilitățile de negociere și 
comunicare. 

Reguli de negociere: 

1. Trebuie să ajungeți la un acord cu rezultatul 
obținerii celor 1750 kg de banane albastre. 

2. Puteți oferi bani pentru banana albastră, sumă însă 
nu poate depăși 1 milion de dolari, dar încercați și 
să folosiți mai puțini bani. 

3. Este posibil să comercializați restul de 250 kg de 
banane albastre sau să le oferiți gratuit 
partenerului de negociere. 

Prezentarea sarcinii 
echipelor 

Una dintre cele mai importante sarcini în negociere este 
pregătirea pentru aceasta. O mare parte a succesului 
depinde de modul în care este pregătit negociatorul și 
de modul în care este alcătuită BATNA. 

Cunoașteți-vă produsul și încercați să vedeți de ce are 
nevoie partenerul dvs. de negociere. 

Indiferent de strategia de negociere pe care o alegeți, 
va trebui să rămâneți în limitele comunicării asertive și 
să vă tratați cu respect reciproc. 

Subiecte 
recomandate de 

discutat după joc 

• Au fost suficiente informațiile furnizate pentru o bună 

pregătire? 

• V-ați simțit sub presiune? 

• A fost dificil să înțelegeți de ce are nevoie partenerul 

dvs. de negociere? 

• Cum v-ați alcătuit mesajul principal? 

• Care a fost partea principală a comunicării dvs.? 

Rezultat Cele două echipe pot ajunge ușor la acord, deoarece o 
echipă are nevoie de coaja de banană, iar cealaltă echipă 
are nevoie de fructul de banană. 
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MODULUL 6 

Digitalizare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Titlul jocului: Arta ca joc digital 

Capitolul/subtema Digitalizare 

Înregistrare inovare 

Interval de timp 10-15 minute 

Instrumente necesare Tablete cu aplicația de desen, premiu 

Dimensiunea grupului Nelimitat sau limitat la numărul de locuri, mese, 

dimensiunea camerei etc. 

Obiective de invatare • Detașarea de la rutina de zi cu zi 
• Acceptarea de noi provocări 
• Integrarea gadgeturilor digitale în activitatea artistică 
• Gamificarea procesului de creare a ideii 
• Abilități: creativitate, auto-exprimare, auto-reflecție 

Descrierea 
activității 

O anumită temă trebuie aleasă dintr-un set de 
obiecte/concepte (de exemplu: desen de clădiri, forme 
geometrice, stări emoționale, peisaje etc.) 

Toată lumea ia o tabletă cu aplicația de desen deschisă 
și un stylus. 

Fiecare trebuie să deseneze din imaginație sau amintiri 
propria sa reprezentare pentru tema aleasă. 

Un câștigător este ales prin sondaj secret sau 
recunoaștere publică și primește un premiu 
(„ciocolată”). 

Introducerea 

sarcinii 
Materialele trebuie să fie gata (tabletă încărcată, stylus). 

Aplicație de desen instalată cum este Sketchbook sau 

echivalentă. 

Dacă jocul este jucat online, atunci este necesară o 
conexiune la internet stabilă și o aplicație de conferință. 

Subiecte 
recomandate de 

discutat după joc 

• Cum vă simțiți după acest moment de relaxare? 

• Ce ați îmbunătăți la joc? 

Indicatori Cât au durat aplauzele de la finalul activității? 
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Titlul jocului: Quiz online 

Capitolul/subtema Digitalizare  

Quiz software (online) 

Interval de timp 5-10 minute 

Instrumente necesare Tablete/Smartphone 

Dimensiunea grupului Nelimitat 

Obiective de invatare • Munca sub presiune 
• Abilități: ascultare activă, concentrare și gândire 

critică, detectare adevărat sau fals 

Descrierea 
activității 

Organizatorul elaborează un quiz pe o anumită temă și 
împărtășește cu participanții codul de joc. 

Participanții se conectează la joc prin intermediul aplicației de 

joc sau direct pe website-ul www.kahoot.it folosind codul 
de la organizator. 

Fiecare participant își definește porecla. 

Mecanica jocului: 
- Fiecare jucător trebuie să răspundă cât mai repede 

posibil la fiecare întrebare. 
- Există un interval de timp limitat pentru fiecare 

întrebare în care răspunsurile sunt considerate valide. 
- Cel mai rapid răspuns corect primește cele mai multe 

puncte dintr-o rundă. 

După ce ați răspuns la toate întrebările, sistemul afișează 
primele 3 locuri 

Introducerea 

sarcinii 

Aplicația Kahoot trebuie să fie instalată sau să existe o 
conexiune bună la internet pentru a avea acces prin 
intermediul paginii online. 

Subiecte 
recomandate de 

discutat după joc 

• V-ați distrat? 

• Cât de grele au fost întrebările? 

• A îmbunătățit cunoștințele generale despre subiect? 

• L-ați mai jucat vreodată? L-ați lua în considerare 

pentru activitățile viitoare? 
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Indicatori Clasament-> Timp înregistrat 



Titlul jocului: Vânătoare de comori electrică 

Capitolul/subtema Digitalizare  

Soluții hardware 

Interval de timp 15-20 minute 

Instrumente necesare Schemă electrică cu coduri QR, diagramă electrică cu 
simboluri, smartphone, aplicație pentru coduri QR, pixuri 

Dimensiunea grupului Echipe de 2. Două echipe concurează una împotriva celeilalte 

Obiective de invatare • Învățarea simbolurilor electrice 
• Învățarea scanarii QR 
• Distracție 
• Munca sub presiune și munca în echipă 
• Abilități: comunicare, ascultare activă, concentrare și 

gândire critică, cooperare, detectare adevărat sau 
fals 

Descrierea 
activității 

Fiecare echipa este formata din 2 persoane. Unul stă în 
fața schemei electrice cu coduri QR (jucătorul 1), unul în 
fața schemei electrice cu simboluri (jucătorul 2). 

 
Mecanica jocului: 

- Jucătorul 1 ia „harta” cu etichete și fără coduri QR. 
- Jucătorul 2 ia „harta” cu coduri QR și fără etichete. 
- Jucătorul 2 scanează codul QR START pentru a obține 

primul indiciu. 
- Jucătorul 2 îl întreabă pe jucătorul 1 unde este 

următorul indiciu folosind rezultatul scanării curente 
(primul indiciu). 

- Jucătorul 1 caută indiciu pe harta sa și îi dă 
instrucțiuni jucătorului 2 unde să caute următorul 
indiciu. 

- Jucătorul 1 și 2 identifică împreună numele corect al 
dispozitivului pentru sugestia curentă și îl notează în 
coloana de cuvinte încrucișate corespunzătoare. Dacă 
nu există experiență anterioară în domeniul electric, 
ei pot consulta legenda simbolului. 

- După ce acești pași sunt urmați de mai multe ori (de 
ex.: de 10 ori în exemplul curent) al 10-lea indiciu 
devine pasul final. 

- Timpul total este contorizat și comparat cu timpul 
echipei a 2-a care joacă în paralel. 
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Introducerea 

sarcinii 
Aplicația de coduri QR trebuie instalată. 

Documentația electrică trebuie să fie prezentă 
(dispunerea dulapului și legenda simbolurilor). 

Subiecte 
recomandate de 

discutat după joc 

• Cum v-ați simțit când ați folosit scanarea codului QR? 

• Vi s-a părut prea simplu? Prea complicat?? 

• Cum ați îmbunătăți jocul? 

Indicatori Clasament-> Timp înregistrat 
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