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Activitatea 5: Joc de rol inspirat de situații din viața reală 

Tipul de activitate: Joc de rol 

Obiective de învățare: Activitatea îi va ajuta pe cursanți să înțeleagă și să empatizeze cu cineva care 
nu este de acord cu ei și să generalizeze instrucțiunile de rezolvare a conflictelor în viața reală, prin 
practică suficientă într-un mediu sigur. 

Aspecte specifice: Activitate de grup   
Materiale necesare: 2 scenarii 
Durata: 1-1,5 ore 
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Informații utile pentru formator: 

Informați participanții că vor juca 2 scenarii diferite pentru a practica rezolvarea conflictelor într-un 
mediu sigur. Împărțiți participanții în grupuri mici de câte 3 persoane (3 roluri: client – practician – 
observator). Atribuiți fiecărui participant unul din cele două scenarii (le pot găsi în format online pe 
platforma STRENGTh sau în format descărcabil) (link și pdf de printat). Invitați-i să-și studieze cu 
atenție scenariul și jocul de rol în acord cu instrucțiunile următoare: 

-Participanții care joacă “clientul” își descriu opinia și furia, și de unde vine această furie;  

-Participanții care joacă practicianul se concentrează pe ceea ce se spune, cu interes autentic și 
încurajează “clientul” să vorbească pentru a se calma.  

-observatorul notează reacțiile practicianului și clientului 

Toți participanții vor juca toate cele 3 roluri.  

Fiecare joc de rol ar trebui să dureze în jur de 5-10 minute. La finalul fiecăruia, participanții 
sumarizează cât de bine a gestionat practicianul incidentul și cât de bine a demonstrat 
comportamente de cooperare activă, sau dacă ar fi putut face altceva. Trebuie notate strategiile, 
metodele, cuvintele care s-au dovedit eficiente în rezolvarea conflictului și cele care s-ar putea dovedi 
ineficiente. Participanții care joacă “clientul” exprimă modul în care s-au simțit și ce ar putea fi diferit, 
ce i-a ajutat să se calmeze și ce nu. Observatorii se concentrează pe reacțiile ambilor participanți și 
pe ce părea să meargă bine și ce nu.  

Formatorul poate supraveghea procesul jocului de rol iar în cazul în care este necesar poate interveni 
pentru a ajuta participanții. La finalul acestui proces, toți participanții se reunesc pentru a reflecta 
asupra experienței lor. 

 

Instrucțiuni: 

Veți lucra în perechi (2-3 persoane) 

Studiați-vă rolul atribuit și acționați în consecință. 

Client: descrie-ți opinia și exprimă-ți furia (de unde vine această furie) 

Practician: concentrează-te pe ceea ce se spune cu interes real și încurajează “clientul” să vorbească 
pentru a se calma  

Observator: notează reacțiile atât ale practicianului cât și ale clientului 
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2 Scenarii 

Scenariul A: Louis este atacat personal 

Louis, un practician în carieră, organizează în mod regulat forumuri în care angajatorii își prezintă 
domeniul profesional. Mai întâi Louis intervievează angajatorii. Ulterior participanții pot pune 
întrebări. La începutul unui forum cu 20 de participanți, Louis tocmai a început să-l intervieveze pe 
directorul general al unei mari companii din regiune. Invitatului îi place să vorbească și deviază de la 
subiect, așa încât Louis îl întrerupe după un minut cu o întrebare care duce înapoi la oportunități de 
angajare. În acest moment, unul dintre participanții la forum strigă brusc la Louis, spunându-i să 
“tacă” și să lase invitatul să vorbească. 

Scenariul B: Maria, mama certăreață 

Elena, o studentă, participă la un program de consiliere a carierei împreună cu mama ei, Maria. Maria 
este analist financiar și are propria companie. Ea vrea ca Elena să studieze economie astfel încât să 
poată prelua compania în viitor. Când Robert, practicianul, anunță că Elena și-a exprimat interesul 
pentru a deveni profesoară, în cadrul unui chestionar de interese profesionale, Maria se supără și 
începe să țipe la Robert. Ea susține că chestionarul de carieră este invalid pentru că ea își cunoaște 
fiica mai bine decât oricine altcineva și știe cel mai bine ce i se potrivește acesteia. 

 

 

Întrebări pentru reflecție: 

• Care a fost experiența ta generală în urma acestei activități? 
• Cât de ușor/dificil a fost să încercerci să eviți conflictul și să calmezi clientul? 
• Ce tehnici s-au dovedit a fi mai eficiente /ineficiente? 
• Cum te ajută această activitate să avansezi în procesul de consiliere în ceea ce privește 

cooperarea și gestionarea conflictelor? 

 


