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Fisa 

“Simulare de  caz” 

“Cei mai buni “  este grupul de pe chat in care copiii nu se cunosc prea bine unii cu altii, iar Paul ia 
initiativa si creaza imediat un chat ca sa schimbe informatii. 

Intr-una din zile, Luci, care este in oras cu prietenul ei,posteaza pe chat un selfie in care ea apare 
alaturi de prietenul ei in fata unei patiserii, dorind sa arate ca este fericita si se distreaza. 

Unele dintre comentarii, nu sunt, insa positive…. 

Roluri: 

• Paul: el a creat chat-ul pentru comunicarea in grup, dar el nu doreste ca ceilalti sa trimita 
texte personale;de aceea se    suparai pe Luci deoarece el considera ca fata foloseste chat-ul intr-un 
mod gresit.. 
• Jack: lui ii plac fetele si Luci,chiar ca este draguta; el spera ca fata sa fie libera si este 
dezamagit cand afla ca ea atre un prieten; de aceea scrie  cateva comentarii ironice la adresa 
cuplului.  
• Steve:considera ca chat-ul este o buna ocazie pentru a se imprietenii cu totii.El va incerca sa 
medieze  punctele de vedere diferite.. 
• Monica: ei ii place sa fie in centrul atentiei si este un pic suparata ca Luci s-a expus in felul 
acesta.Monica incearca sa atraga ea atentia celorlalti. 
• Sara:este foarte atenta cu tinuta ei si critica intotdeauna modul in care se imbraca altii 
•  Joe: el foloseste un limbaj foarte agresiv si se cearta aproape din orice cu toata lumea.. 
• Lucy: se simte minunat cu prietenul ei in oras si doreste sa impartaseasca acest lucru cu 
ceilalti din grup;nu-si imagineaza ca mesajul ei va atrage atatea critici. 
 

JOCUL DE ROL-CATEVA SUGESTII 

Jocul de rol  inseamna sa joci un personaj inventat plasati ntr-un anumit cotext.Mai simplu, inseamna 

“sa reproduci” ce ti se cere sis a uiti ca tu esti”interpretul”. In jocul de rol,personajul si interpreter 

sunt doua personae complet diferite care nu interactioneaza niciodata si care traiesc in lumi total 

diferite.  

Nimeni nu castiga.Este o povestire si un joc de cooperare. Scopul este de a ne distra inventan o 

poveste, cu totii. 

Participantii trebuie sa joace asa cum ar fi jucat acele personaje. Ceea ce-ti place sau nu in lumea 

reala nu trebuie sa afecteze jocul. 

Insultele dintre personaje sunt acceptate atata vreme cat ele nu sunt ofensatoare la adresa celui care 

interpreteaza rolul!. 

Participantii trebuie sa retina ca ceea ce se spun sau se face tine de rol, este o simulare si nu are 

nimic de-a face cu persoanele care interpreteaza acele roluri 


