
 

O conversație autentică facilitează  apropiere între oameni, deschidere de inimă, 

deschidere de minte,curiozitate, explorare, descoperire, uimire,umor,  emoție, respect. 

Valoarea unei conversații nu este dată de ceea ce este inteligent în tine, ci de ceea ce 

este bun, autentic, deschis și iubitor în tine.  

Într-o conversație, oamenii își arată cu adevărat interesul unul de celălalt. Își 

doresc să se apropie, să se înțeleagă, să se cunoască, să știe ce gândește, ce simte și ce 

are celălalt de spus. Astfel că devenim mai deschiși, mai empatici, mai inteligenți 

emotional, mai disponibili, mai sociabili, mai introspectivi.  Când stăm cu adevărat 

de vorbă descoperim puterea lui și nevoia de „împreună”, mai ales în aceste 

momente. 

Așa că, vă invităm la descoperire prin… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVERSAȚII 
despre… 
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TIMP LIBER 

 
 
 
 

 

 

 

 Dacă gestionezi corect timpul liber, câștigi „bucuria de a ști să trăiești”, iar 

această bucurie e strâns legată de creativitate. Toți suntem capabili de a realiza 

sarcini într-un mod creativ, să se folosească de experiența sa, de talentul, de 

abilitățile sale. Specialiștii consideră că presiunea timpului inhibă creativitatea, de 

aceea este foarte important să învățăm diferite tehnici de gestionare a timpului liber. 

 

 Așa că… te invităm să discutăm  despre acest aspect!Nu uita de bonus! 

 

 

 

Conversație despre distracția din timpul liber  

 

 

 

 

 

 

 

De obicei, ce faci în 

timpul tău liber? 

Ce activități preferate de 

petrecere a timpului liber 

ai? De ce le preferi? 

Care este părerea ta 

despre jocurile pe 

calculator? Ar trebui 

lăsat un copil să le joace? 

Dacă nu, de ce? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Care este cea mai 

populară modalitate de 

petrecere a timpului liber 

din orașul tău? 

Ce modalități de 

petrecere a timpului liber 

s-au păstrat de-a lungul 

timpului? Care crezi că 

este explicația? 

Ce s-a schimbat, de-a 

lungul timpului, în 

petrecerea timpului 

liber? 

Dacă ar trebui să stai pe 

o insulă pustie pentru 1 

an, ce ți-ai lua cu tine 

pentru a petrece timpul 

liber? 

Cum îți petreceai timpul 

liber când era mic? Este 

mult diferit de ceea ce 

faci în prezent? 

 

Care este cea mai bună 

carte pe care ai citit-o? 

Dar cea care ți-a plăcut 

cel mai puțin? 

Care este cel mai bun 

film pe care l-ai văzut? 

De ce ți-a plăcut? Dar cel 

mai slab? De ce nu ți-a 

plăcut? 

Crezi că lumea ar fi un loc 

mai bun fără televiziune 

sau cinematografie? 

Dacă da, de ce? Dacă nu, 

de ce? 

Care sunt avantajele și 

dezavantajele 

internetului? Dar al 

rețelelor de socializare? 



Crezi că televiziunea și 

industria cinematografică 

ar trebui să aibă și un rol 

educațional (să producă 

filme și programe 

educaive)? 

Argumentează! 

Imaginează-ți că ți s-a 

oferit posibilitatea de a 

crea un nou show TV. 

Despre ce ar fi vorba? 

Cine ar participa? 

Poți da exemple de 

modalități nocive de 

petrecere a timpului 

liber? De ce crezi că ele 

există? De ce unii le aleg? 

 

Ce activități pentru liber 

ar trebui interzise 

copiilor? De ce? 

Ce crezi că se va schimba 

în viitor în ceea ce 

privește timpul liber? 

Care este cea mai 

distractivă persoană pe 

care o cunoști? Ce este 

amuzant la ea? Tu te 

consideri o persoană 

distractivă? 

Ți-ar plăcea să lucrezi în 

industria 

divertismentului?  

Din acest domeniu, ce 

profesie e cea mai 

interesantă? Dar cea mai 

puțin interesantă? 

 



Bonus 

Un joc pentru timpul liber de acasă 

Numește 3 lucruri 

 

 

START 

1 

… care te fac 

fericit 

2 

… care te 

întristează 

3 

… care ți-ar 

plăcea să le 

ai, dar nu ți 

le permiți 

4 

… pe care nu le-ai 

cumpăra niciodată, 

chiar dacă ai avea 

banii necesari 

5 

 

 6 

… care nu 

pot fi 

cumpărate 

7 

 

STAI O 

TURĂ 

8 

… pe care 

le cumperi 

cu banii 

de pachet 

9 

… care ți-

ar plăcea 

să lei ai 

de ziua ta 

10 

… pe care 

le poți 

face în 

parc 

6 

… care nu 

pot fi 

cumpărate 

 

 

 11 

… pe care le 

poți face iarna 

12 

… pe care le 

poți face vara 

13 

… pe care nu 

le-ai face 

niciodată 

14 

… sporturi 

“periculoase” 

pe care ți-ar 

plăcea să le 

încerci 

 

15 

… pe care ți-ar 

plăcea să le faci, 

dar nu te lasă 

părinții 

16 

 

17 

… scuze pe care 

le folosești cnd 

nu ți-ai făcut 

tema 

18 

… care speri să se 

întâmple în viitor 

19 

… de care ți-e 

teamă 

20 

… țări pe care 

ți-ar plăcea să 

le vizitezi 

21 

ÎNAINTEAZĂ 2 

CĂSUȚE 

22 

… care fac ca 

o vacanță să 

fie grozavă 

23 

… care-ți 

plac la ceilalți 

24 

… care-ți plac 

la tine 

 

 25 

… care nu-ți 

plac la ceilalți 

26 

 

27 

… care nu-ți 

plac la tine 

28 

… animale de 

companie 

neobișnuite 

29 

MERGI 

ÎNAPOI 3 

CĂSUȚE 

30 

… pe care 

părinții nu ți 

le-ar da 

niciodată 

 

31 

… locuri de 

muncă mai 

puțin întâlnite 

32 

 

STAI O 

TURĂ 

33 

… pe care nu 

ai curaj să le 

faci 

34 

… pe care nu 

ar trebui să le 

faci la școală 

35 

… care ți-ar 

plăcea să le 

fcai în week-

end 

 36 

… cadouri 

care ți-au 

plăcut cel 

mai mult 

37 

… cadouri 

care nu ți-au 

plăcut deloc 

38 

… care-ți 

plac la ora 

de consiliere 

39 

 

40 

… care nu-ți 

plac la ora 

de consiliere 

 

41 

MERGI 

ÎNAPOI 3 

CĂSUȚE 

42 

… motive 

pentru care ai 

vrea să fii o 

persoană 

celebră 

43 

… motive 

pentru care nu 

ți-ar plăcea să 

fii o pesoană 

celebră 

44 

… care 

deranjează un 

profesor 

45 

… pentru care 

nu ai vrea să fii 

profesor 

46 

 

FINAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


