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CÂT DE MULT VALOREZ? 

Este un exerciţiu util pentru a-i face pe participanţii la un curs să-şi pună întrebări despre ce este 
relevant în viaţă şi să înceapă să evalueze ce fac alţii pentru ei şi ce fac ei pentru ei. Există 
persoane care sînt mereu nemulţumite cu ceea ce au, există persoane care se compară cu alţii doar 
la nivelul aspectelor materiale, există persoane care consideră că merită mai mult decît primesc, 
există persoane care îşi declară nevoia de independenţă – fără însă a accepta să-şi asume şi 
riscurile asociate. 

OBIECTIVE 

▫ Conştientizarea influenţei factorului economic asupra aspectelor de zi cu zi ale vieţii 
participanţilor 

▫ Evaluarea implicării şi autonomiei participanţilor 

▫ Identificarea diferenţelor de abordare, în ceea ce priveşte aşteptările materiale şi intangibile, 
precum li modul de luare a deciziilor (dacă iau decizii în mod independent, împreună cu alte 
persoane, dacă le sunt "impuse" anumite alegeri, condiţionarea socială – prin modă, stereotipuri 
etc.) 

DURATA 

60 – 90 minute 

CONTEXT DE LUCRU 

▫ Evaluarea importanţei aspectului economic în viaţa de zi cu zi 

▫ Gradul de conştientizare a criteriilor de selecţie care stau la baza fiecărei cumpărături 

▫ Explorarea şi conştientizarea formelor de achiziţie fără transfer de bani (schimb, realizare 
proprie etc.) 

▫ Reflecţii asupra diferenţei dintre "costul" şi "valoarea" obiectelor / persoanelor 

MOD DE DERULARE 

Se cere participanţilor (maxim 15) să facă o listă cu toate obiectele pe care le poartă asupra lor 
sau cu sine la acel moment, definind pentru fiecare obiect costul, originea materiilor prime şi / sau 
locul de producţie, modul în care au intrat în posesia produsului (cumpărare, cadou, schimb, auto-
producţie etc.), precum şi în funcţie de ce criterii au fost achiziţionate (de ei sau de cei care le-au 
cumpărat). Amintiţi-vă că în listă trebuie incluse tot ceea ce poartă şi transportă fiecare participant 
în acel moment (haine, pantofi, accesorii, pantofi, telefoane mobile, laptop sau tablete sau alte 
aparate, obiecte de machiaj, creme, echipamente dentare, ochelari, geantă, cărţi, maşină etc.). De 
asemenea, trainerul poate decide, în funcţie de grup, să solicite includerea pe listă şi a altor aspecte 
referitoare la îngrijirea corpului şi aspectului personal – pentru a înţelege şi a evalua şi aceste tipuri 
de costuri (de exemplu pentru coafor, frizer, activităţi zilnice de întreţinere – masaj, sport, spa etc., 
concedii sau vacanţe). 

Exerciţiul are 2 părţi: 

Activitate individuală: fiecare participant va completa individual formularul "CÂT DE MULT 
VALOREZ?" (maxim 15 minute) 

Activitate de grup: după ce formularul a fost completat, trainerul poate decide dacă invită 
participanţii să discute în grup despre valoarea totală obţinută sau doar despre 
percepţiile participanţilor. 

TEME DE APROFUNDAT 
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- Ce am simţit pe parcursul realizării acestui exerciţiu? 

- Am avut vreo surpriză? (De obicei, participanţii sunt surprinşi de costul total al obiectelor pe 
care le poartă / le au la ei.) 

- Ce părere am de valoarea totală? 

- De unde provin obiectele / hainele pe care le port / le am la mine? Cum le-am ales? De ce? 

- Cum evaluez suma totală (mare, mică, cu referire la ce? – de exemplu, cu salariul lunar minim 
sau mediu pe economie etc.) 

- Care este originea obiectelor, cum au fost obţinute, de unde vin materiile prime, ce implică 
transportul sau distribuţia produselor, respectiv ce impact au asupra economiei, mediului, 
dezvoltării globale / locale etc.? 

- Cum am intrat în posesia produsului: 

o L-am cumpărat? L-am făcut eu? L-am primit cadou? 

o Pe care l-am ales eu şi pe care l-au ales alţii? Există vreo regulă? (de exemplu, 
bijuteriile, accesoriile şi dispozitivele electronice sunt cadouri şi restul le-am cumpărat 
eu, sau există alte reguli?) 

- Cum le-am ales? Când mi-am cumpărat ceva, ce valori / criterii mi-au influenţat deciziile? De 
exemplu: 

o Cumpăr de la piaţă deoarece trebuie să am grijă de bugetul lunar? 

o Cumpăr din locuri unde ştiu că se comercializează doar produse de calitate? 

o Prefer să comand pe Internet sau telefonic produsele la care se face reclamă? 

o Cumpăr din magazine din apropierea locului meu de muncă (în acest caz, cum se 
poate considera variabila "timp"? Implică un cost care trebuie adăugat la costul 
obiectelor, în unele cazuri? 

o Cumpăr doar ce am nevoie sau prefer să merg la shopping din plăcere, ca o 
activitate de petrecere a timpului liber? 

o Cumpăr în funcţie de originea produselor şi de anumite valori etice? 

o Cred că există diferenţe între strategiile de cumpărare şi tipurile de produse alese, 
specifice pentru femei şi bărbaţi? Ce se poate observa la nivelul grupului – există 
diferenţe între participanţi? 
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CÂT DE MULT VALOREZ? 

CE PORT ASTĂZI? / CE 
AM ASTĂZI LA MINE? 

Lista articolelor de 
vestimentaţie şi a 
obiectelor purtate cu sine 

(Integral) 

CÂT COSTĂ CEEA 
CE PORT CU 
MINE? 

(Aproximativ – în 
lei) 

DE UNDE PROVIN 
HAINELE / 
OBIECTELE PE CARE 
LE PORT CU MINE? 

(Ce scrie pe etichete) 

CUM AM ALES ARTICOLELE DE 
VESTIMENTAŢIE / OBIECTELE? 

(Le-am cumpărat eu / mi le-a 
cumpărat altcineva / le-am primit 
cadou / le-am luat dând altceva în 
schimb etc.) 
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