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Data publicãrii: 2000-04-24

EPITAFURI

Locul de desfãsurare Durata Numãr de participanti

Ideal in timpul unei excursii
cu unitatea, într-o

atmosferã calma; dacã nu
este posibil, la locul

obisnuit de întâlnire al
unitãtii, fãrã întreruperi sau
interventii care sã distragã

atentia.

Aproximativ 3 ore sau
mai mult, depinde de

numãrul de participanti si
de variantele activitãtii.

Unitatea, lucrând individual si în
grupuri.

Materiale necesare
Creion si hârtie pentru fiecare participant.

Obiectivele activitãtii

1. De a exprima imaginea pe care un tânãr crede cã o proiecteazã.

2. De a descoperi imaginea realã pe care tinerii o proiecteazã in rândul cunoscutilor sãi.

3. De a învãta prin compararea celor douã imagini.

4. De a gândi individual si în grup la ce ar dori fiecare membru al unitãtii sã devinã viata
sa.

5. De a descrie abilitãtile si a accepta limitele personale.



ORGANIZATIA NATIONALA “CERCETASII ROMANIEI”
ECHIPA NATIONALA DE PROGRAME

- 2 -

Descrierea activitãtii
Un epitaf este o inscriptie care este in mod obisnuit sculptatã pe o piatrã de mormânt. În
aceastã activitate, fiecare tânãr scrie propriul sãu epitaf, reflectând imaginea pe care
doreste sã o aibã în lume. Acesta va arãta, de asemenea, unele aspecte ale personalitãtii
sale si proiectele pe care le are in viatã. Apoi, participantii vor analiza epitafurile,
încercând sã afle cui apartine fiecare. Multi vor fi surprinsi de diferentele dintre propria
imagine despre sine si cea pe care de fapt o proiecteazã în exterior, iar acest lucru va
furniza o oportunitate de a se gândi asupra proiectelor proprii.
La începutul activitãtii:
Liderii vor vorbi cu cercetasii despre cât de important este sã fii cu adevãrat persoana
care doresti sa fii, dacã vrei sã fii fericit. În acelasi timp, liderii încearcã sã creeze o
atmosferã de încredere mutualã si respect, care este absolut esentiala.
Structura de bazã a activitãtii:
Lucrând individual, fiecare participant ia o coalã de hârtie si scrie o frazã care contine
mesajul sãu; ceea ce doreste el sã rãmânã în memoria contemporanilor sãi, dupã
trecerea sa prin aceasta lume. Nu e nevoie sã fie prea lungã. Dupã aceea, fiecare dã
epitaful liderului.
In fata tuturor, liderul citeste primul epitaf fãrã a spune cine l-a scris. Apoi unitatea începe
un tur de masã în care fiecare participant spune pe scurt cui crede cã îi apartine epitaful si
de ce. Fiecare opinie este notatã si la sfârsitul turului, fãrã a desconspira încã autorul,
liderul trece la citirea urmãtorului epitaf. Acest lucru continuã pânã ce toate epitafurile au
fost discutate.
Dupã ce prima rundã a luat sfârsit, primul epitaf este citit din nou, dar de aceastã datã
autorul este invitat sã explice de ce a scris acel lucru. Dupã aceastã interventie, urmeazã
o scurtã analizã în care tânãrul comparã opinia exprimatã referitor la epitaf în prima rundã
cu recentele dezvãluiri ale autorului si motivele pentru care aceste lucruri au fost scrise.
Aceasta va face posibil ca toti participantii sã compare propria imagine referitor la sine cu
felul in care ceilalti îi percep, cât si descoperirea propriilor posibilitãti, limitãri si proiecte
pentru viitor. Aceastã rundã continuã pânã când toate epitafurile au fost analizate.
La sfârsit, liderii evidentiazã orice aspect pozitiv care nu a fost mentionat în interventie;
“îndulceste” orice opinie care a fost prea negativã si încurajeazã orice participant care a
fost afectat de confruntãrile de opinii. El va concluziona prin sublinierea faptului cã critica
constructivã realizatã de cãtre comunitatea din care ei fac parte este foarte importantã
pentru a deveni oamenii care doresc sã fie.
Variante:
• Dacã unitatea este prea mare, sau dacã nu este un climat potrivit pentru încredere si

cunoastere mutualã, epitafurile pot fi analizate în echipe si nu în cadrul întregii unitãti.
• În acest caz, lucrul poate lua sfârsit cu o întâlnire a întregii unitãti, in care fiecare echipa va

furniza un rezumat al dezbaterilor.
• O altã alternativã este de a da fiecãrei echipe numele membrilor unei alte patrule si, urmare a

discutiilor si gândirii in grup, ea sã scrie câte un epitaf pentru fiecare cercetas nominalizat.
Aceste descrieri sunt schimbate între echipe fãrã a desconspira subiectii lor, si fiecare echipã
va analiza epitaful anonim primit, pentru a decide cui îi apartine .În final, întreaga unitate se
întâlneste pentru a discuta despre motivul pentru care fiecare grup a atribuit epitaful primit unei
anumite persoane, cât si motivele pentru care ei au scris acele epitafuri pentru colegii lor.
Similitudinile si diferentele de opinii asupra acestui subiect vor creste interesul asupra acestei
activitãti.

• Oricare variantã va fi aleasã, activitatea se va termina întotdeauna cu opinia liderilor.
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Cum sa obtinem cât mai mult din aceastã activitate
• Activitatea necesitã multã bunãvointã printre membrii unitãtii, pentru cã orice criticã trebuie sã

ajute persoanele în cauzã sã-si depãseascã limitãrile.
• Pentru acelasi motiv, aceastã activitate trebuie sã se desfãsoare în grupuri în care toti membrii

sunt bine integrati, ceea ce va face mai usoarã deschiderea spre ceilalti.
• Activitatea va functiona bine dacã se va desfãsura într-o atmosferã prieteneascã si relaxatã, si

dacã va exista timp suficient pentru a asculta în calm si liniste si a exprima opiniile cu tact.
Aceastã activitate va putea fi organizatã cu succes în timpul unui hike de week-end. Dacã se
va desfãsura la locul de întâlnire al unitãtii, el va trebui aranjat special pentru a fi linistit si liderii
vor trebui sã se asigure cã toatã lumea ajunge la timp si participã pânã la sfârsit.

• Fiecare participant trebuie sã fie in totalitate liber în a-si decide continutul si exprimarea
epitafului sãu.

• În cazul în care epitaful este realizat de ceilalti, liderii vor evidentia cã el trebuie sã includã atât
aspecte negative cât si pozitive, dar sã evite o judecata excesivã a atitudinilor si
caracteristicilor personale. Niciodatã epitaful nu va trebui sã se refere la caracteristici care sunt
în afara influentei tânãrului, cum ar fi diferite handicapuri.

• Dacã activitatea are loc în echipe, un lider trebuie sã fie totdeauna prezent. El trebuie sã
încerce sã nu influenteze opiniile, dar poate interveni dacã acest lucru este potrivit si necesar.

• Activitatea poate fi repetatã dupã un anumit timp. În acest caz, prima datã fiecare persoanã îsi
va scrie propriul epitaf, iar a doua oarã epitafurile vor fi scrise pe echipe.

Evaluarea activitãtii
Deoarece aceastã activitate nu dureazã mai mult de o întâlnire, evaluarea va avea loc in principal
la sfârsitul ei. Oricum, unele reactii specifice pot fi observate la fiecare în timpul activitãtii.
Când se citesc epitafurile scrise de fiecare pentru sine. În aceastã versiune liderii cunosc cui îi
apartine epitaful, deci textul scris le va arãta:
• Dorinta lor de a scrie cu o anumitã profunzime despre modul in care îsi percep viata.
• Cât de intens îsi proiecteazã imaginea de sine în viitor.
• Atitudinea si seriozitatea cu care tinerii percep situatia.
• Abilitatea lor de a se privi într-un mod critic.
• Cât de mult se cunosc pe sine.
Când ascultã epitafurile scrise de cãtre o echipã pentru ceilalti membri ai unitãtii. În aceastã
versiune, cel putin un lider stie cui îi este destinat epitaful, deci poate observa urmãtoarele:
• Critica realizatã de cãtre echipa asupra tânãrului
• Modul în care ei percep abilitãtile si limitãrile fiecãruia.
• Cât de multã dreptate si tact contine epitaful respectiv.
În timpul analizei si comparatiei, în echipe sau în plen, imaginea de sine si imaginile celorlalti
vor ajuta liderii sã observe:
• Capacitatea de a observa a tinerilor si cât de bine se cunosc unul pe celãlalt, arãtate de

acuratetea lor în descrierea si descoperirea colegilor lor prin epitafuri.
• Abilitatea lor de a accepta comentarii sau posibile critici în epitafuri sau în opiniile exprimate

despre ei.
• Deschiderea si încrederea mutualã în schimbul de opinii din timpul acestei activitãti.
• Abilitatea participantilor în a-si împãrtãsi unii altora opiniile si în a accepta argumente contrare.
• Dorinta lor de schimbare
La sfârsitul activitãtii: liderii încurajeazã participantii sã-si exprime opiniile despre activitate în
general, pentru a o completa sau schimba pe viitor. Dupã aceea ei pot organiza o discutie fatã în
fatã cu fiecare tânãr, în special cu cei care au fost confuzi, care nu au fost de acord cu rezultatele
activitãtii sau care au nevoie de suport personal.
La urmãtoarea întâlnire a liderilor – rezultatele si concluziile activitãtii pot fi analizate, atât în
legãturã cu modul în care a evoluat activitatea cât si realizãrile personale ale fiecãrui tânãr.
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Experienta unitãtii mele cu aceastã activitate
Data Comentarii, rezultate, sugestii 3 6 0 0 1

Dupã ce ati completat acest tabel, vã rugãm sã fotocopiati pagina si s-o trimiteti la
cea mai apropiatã adresã a R.N.P.D.M.P. sau la sediul O.N.C.R. – str. Dem. I.
Dobrescu nr. 4 – 6, sector 1, Bucuresti, pentru Departamentul Programe indicând pe
plic numele unitãtii, Centrul Local si adresa completã a corespondentului.

Ideea originalã apartine lui: REME - Interamerican Scout Office.
Adaptare: Paul Iacobas           Editare: Paul Iacobas
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