Schiţă personală –Michael
Suntem într-o vacanţă-aventură în Asia pe cont propriu, fără ghid.
Conducem o maşină închiriată.Este un Landrover vechi care merge în medie cu 80 de km/h şi consumă un litru de
benzină la 8 km. Nu ai voie să mergi cu o viteză mai mare aici.
Suntem în drum către aeroport. Nu ne-a mai rămas mult timp şi trebuie să alimentăm maşina cel puţin o dată ca să
ajungem la aeroport.
Nu ştim unde sunt staţiile de alimentare şi nu sunt mulţi oameni în zonă şi aceştia vorbesc o limbă pe care nu o înţelegem.
Aşa că suntem pe cont propriu.
Acum suntem la o staţie de alimentare şi trbuie să plecăm mai departe şi să ne asigurăm că putem să alimentăm maşina în
drum spre aeroport fără să irosim prea mult timp.
Dacă nu ajungem la aeroport la timp este din cauză că nu am plănuit traseul cu grijă sau ne-am asumat riscuri inutile.
Trebuie să ne împărtăşim cunoştinţele şi ideile bune pentru a avea success.

Schiţă personală –Sidney
Suntem în Asia aşa că aici distanţele sunt enorme şi regiunea în care ne aflăm nu este foarte populată şi nu ştim sigur unde
ne aflăm.
Toţi putem conduce, aşa că aceasta nu e o problemă.
Dacă rămânem fără combustibil, nu vom putea primi ajutor de nicăieri, pentru că aici nu există companii de asistenţă
tehnică şi nu avem nici o canistră în plus pentru combustibil şi nici nu putem cumpăra una.
Suntem la o benzinărie, dar nu putem sta aici pentru că trebuie să ajungem la timp la aeroport şi trebuie să ne asigurăm că
vom găsi un loc pentru a alimenta maşina.
Nu avem o hartă detaliată a regiunii aşa că nu ştim în ce direcţie să ne îndreptăm, dar avem o busolă şi trebuie să plecăm
mai departe.
Trebuie să hotărâm asta împreună şi să colaborăm.

Schiţă personală –Susan

Cunosc zone ca acestea şi ştiu că nu va fi uşor.
Avem hrană şi apă, aşa că asta nu e o problemă, dar nu putem lua combustibil suplimentar şi asta e o problemă.
Trebuie să ajungem la aeroport la timp. Maşina are un rezervor cu capacitatea de 40 de litri şi ştim că putem conduce 4
ore cu o viteză de croazieră medie. Dar trebuie să găsim o altă benzinărie pentru a alimenta maşina din nou, altfel suntem
pierduţi şi nu vom prinde avionul.
Este 8 dimineaţa şi ne-au mai rămas 34 de ore pentru a ajunge la aeroport. Oare vom ajunge la timp?
Avem hrană suficientă, dar oare vom găsi benzinării pe drum? Încotro să mergem? Chiar nu ştim: nord, sud, est sau vest?
Este important că colaborăm şi ne ajutăm reciproc şi ne spunem tot ce ştim.

Schiţă personală –Andrew
Trebuie să găsim o benzinărie, dar trebuie să alcătuim planul cu grijă şi să nu facem greşeli. Trebuie să ne plănuim
mişcările.
Putem merge către nord, sau către sud sau către est sau vest. Putem conduce spre dreapta sau spre stânga. Putem să ne
întoarcem dacă este nevoie.
Din fericire am descoperit că sunt indicatoare cu 80 de km înainte de o benzinărie, la fel, sunt indicatoare şi atunci când
ne apropiem de aeroport
Nu avem o hartă potrivită a zonei.
Dar am desenat o hartă cu poziţia noastră şi cu staţiile de petrol în mijloc. Am numerotat acest pătrat cu 1. Un pătrat este
echivalentul unei ore. Am numerotat totodată şi pătratele de la nord, sud, est şi vest. Nici un număr nu este mai bun decăt
altul, orice număr este bun. După acest pătrat ştim că nu există nici o staţie de petrol, dar când pornim, poate apărea un
indicator.
În ce direcţie să o luăm? Cred că putem foarte bine să ne îndreptăm spre est, a nu, încă nu am mers spre vest. Trebuie să
facem asta.

Schiţă personală –Jane

Trebuie să ne ajutăm reciproc şi să ne spunem toate lucrurile la care ne gândim şi de care suntem siguri. Trebuie să ne
gândim şi să facem un plan. Nu este o distracţie, este important să ajungem la aeroport, pentru că ne-au mai rămas doar
bani de combustibil şi dacă nu ajungem la aeroport la timp, trebuie să cumpărăm bilete noi, pe care nu ni le permitem.
Avem 34 de ore să ajungem la aeroport şi deja conducem de 9 ore, aşa că am făcut un jurnal pentru a ne fi mai uşor. Pe o
coloană voi scrie numărul de pătrate pentru a le ţine socoteala iar pe altă coloană voi ţine socoteala benzinăriilor.
Lista ne-ar putea ajuta să luăm diferite decizii în timpul drumului. La fiecare oră avem patru posibilităţi. La fiecare oră
putem să mergem spre nord, sud, est sau vest. La fiecare oră putem să mergem înainte, să ne întoarcem sau să o luăm întro parte. Dar trebuie să discutăm fiecare mişcare. Nu sunt sigur în ce direcţie să o luăm acum.

