
Simulări și lucru în echipă 

 

 Codul „War-Wick”. Este un exerciţiu ce se bazează pe deducţii logice, gândire strategică, planificare, muncă 
în echipă în ideea de a salva niște persoane importante. 
Un grup de răufăcători au pregătit un atentat major ce vizează locuitori, locuri istorice şi opere arhitecturale undeva în 
Europa. Participanţii împărţiţi pe echipe vor avea de înfruntat diferite mesaje codate, informaţii corecte şi greşite, 
coduri de cifre şi multe incertitudini în încercarea de a dejuca planul răufăcătorilor. 

Durata activităţii aproximativ 1½ - 2  ore. 
 

 Expediția Everest. Este un program complex de instruire, bazat pe simularea unei expediţii ce are ca obiectiv 
cucerirea celui mai înalt vârf de pe glob situat la 8850 m. 
Această activitate solicită din plin abilităţile de planificare, evaluarea şi alocarea tuturor categoriilor de resurse (umane, 
materiale, informaţionale), urmărirea termenelor precum şi luarea unor decizii sub presiune. 

Durata activităţii aproximativ 2 - 3 ore. Mărimea grupului 15 – 45 persoane. 
 

 S.O.S. Titanic. Echipa face parte din comitetul de criză al catastrofei și trebuie să ia cele mai bune decizii 
posibile pentru a salva un număr cât mai mare de naufragiați. 

Durata activităţii aproximativ ½ - 1  oră. 
 

 Robinson. Vechea poveste cu naufragiul pe o insulă, reluată într-o abordare de echipă. 
Durata activităţii aproximativ ½ - 1  oră. 
 

 Colecția Supraviețuire din portofoliul Human Synergistics  
Exerciții de simulare a unor situații de criză în care participanții trebuie să ia decizii care fac diferența dintre a 
supraviețui sau a muri. 
Se pot trage concluzii despre reacția grupurilor în condiții extreme și modul de gestionare optimă a situației. 
Sunt mai multe exerciții de simulare cu scenarii diverse: 

- Supraviețuirea în Deșert I 
- Supraviețuirea în Deșert II 
- Incendiu 
- Supraviețuirea în Recif 
- Tsunami 
- Supraviețuirea în Subarctic 
- Supraviețuirea în Munți 
- Cutremur 
Durata activităţii aproximativ 2 – 2 ½  ore. 
 

 
 


