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Exercițiul 2 – Înțelegerea emoțiilor    

Tipul/metoda de activitate: Studiu de caz, conștientizare 

Obiectivul de învățare: Exercițiul își propune să ajute cursanții prin scenarii din viața reală pentru a 
conștientiza cum se simt clienții.  În multe cazuri, ceea ce descrie un client poate ascunde mai multe 
emoții. În afara de emoția evidentă, există și emoții subiacente. Așadar, având în vedere diferite 
scenarii, cursanții au ocazia de a se plasa în rolul consilierului ce se confruntă cu diferite cazuri și în 
fiecare dintre ele trebuie să încerce să descopere care sunt emoțiile subiacente.  

Aspecte specifice: Activitatea se poate face individual, dar funcționează mai bine în grupuri când vine 
vorba de partea de reflecție. 

Durata: 45 minute 

Materiale necesare: Scenarii & Listă a emoțiilor și click pe răspunsul corect din toolkit 
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Informații utile pentru formator: 

În cazul activității individuale: Informați cursanții că vor primi 7 scenarii și o listă de emoții. Scopul 
activității este de a citi scenariile și a le potrivi cu 2 emoții care sunt descrise sau urmează a fi 
declanșate în fiecare caz. Ei își pot alege răspunsul din lista dată. După ce au terminat de făcut 
potrivirea, ei revin într-un grup pentru a reflecta asupra experienței lor. 

Activitate de grup: Împărțiți cursanții în grupuri mici (2-4 persoane) și oferiți-le scenariile și lista de 
emoții. Invitați-i să adauge și alte emoții pe listă, în timp ce discută scenariile în grupurile lor. După 
ce au terminat potrivirea emoțiilor cu scenariile, ei toți se reunesc într-un grup pentru discuții. 

 

Instrucțiuni:  

Citiți următoarele viniete și potriviți-le cu 2 emoții care sunt descrise sau urmează a fi declanșate de 
fiecare dată. 

Lista de emoții din care trebuie să selectați este: 

Mânie, frică, dezgust, tristețe, gelozie, surpriză, dispreț, durere 

Scenarii 

1. Alberto este un șomer în căutarea unui loc de muncă, care participă la o întâlnire personală 
și prezintă semne de alcoolism. Alberto și José, practicianul în carieră se cunosc din diverse 
contexte și ocazii. Când José îi cere lui Alberto cartea de identitate, Alberto începe să țipe la 
José și sugerează că este vina lui José faptul că el nu are încă un loc de muncă. 

2. Într-o sesiune de consiliere a carierei cu Augusta (o adolescentă) și mama ei, cea din urmă își 
dă seama brusc că standardele ei ridicate în ceea ce privește învățătura și comportamentul 
fiicei sale erau abuzive din punct de vedere emoțional și că ea nu fusese conștientă de acest 
lucru. Fiica ei susține că mama ei i-a distrus viața. 

3. Într-o sesiune de consiliere a carierei, Augusta (o adolescentă) a spus că standardele înalte 
ale mamei sale în ceea ce privește învățătura și comportamentul perfect al fiicei sale erau 
abuzive din punct de vedere emoțional. Mama ei a fost mereu nemulțumită de rezultatele 
fetei și de comportamentul, relațiile, activitățile din timpul liber și hobby-urile ei. Tot ceea ce 
a făcut fiica, a fost greșit pentru mamă. Augusta se plânge și de faptul că iubitul mamei a avut 
un comportament nepotrivit, pipăind-o și făcând glume cu conținut sexual iar ea nu mai 
dorește să-l vadă. 
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4. Julia lucrează ca manager de resurse umane pentru o mare organizație internațională. Ea 
devine din ce în ce mai stresată la muncă întrucât compania se schimbă constant și ea trebuie 
să țină pasul cu aceste schimbări, în caz contrar își va pierde locul de muncă. Ea lucrează 12 
ore pe zi, șase zile pe săptămână și nu are timp pentru ea. Ea începe să țipe la membrii 
personalului când aceștia îi pun întrebări și când fac mici greșeli.  

5. Marc are 58 de ani și a moștenit casa familiei în urmă cu 5 ani, la moartea mamei sale. Este o 
proprietate substanțială într-o locație dezirabilă pe malul mării iar testamentul prevedea ca 
ea să fie împărțită în mod egal între Marc și fratele său Frank. Când Frank a început să se 
confrunte cu dificultăți financiare, Marc a înțeles că proprietatea va trebui vândută pentru a 
satisface nevoile financiare ale lui Frank. Cu toate acestea, de fiecare dată când se punea tema 
vânzării “casei mamei”, Marc obișnuia să plece brusc din cameră sau să evite subiectul, dar 
nu înțelegea de ce, deoarece era o persoană practică și logică, iar cei doi frați fuseseră mereu 
foarte apropiați.  

6. Thomas s-a căsătorit cu Helen acum 4 ani. Ei se confruntă cu probleme recurente în 
parteneriatul lor iar el simte că problema principală este interferența familiei lui Helen. Helen 
are o relație strânsă cu mama și tatăl ei, dar nici unul dintre ei nu a aprobat relația ei cu 
Thomas, încă de la prima lor întâlnire. În cele din urmă, ei s-au căsătorit și au avut un copil. 
Părinții lui Helen se așteaptă să fie vizitați săptămânal. Thomas resimte acest lucru ca fiind 
epuizant, deoarece ei îl ignoră fățiș sau continuă să spună că fiica lor merită un soț mai bun.  

7. Bill, un băiat de 16 ani, este un elev excelent. În ciuda eforturilor mari pe care le depune, nu 
primește niciodată aprobare din partea părinților, în special din partea mamei. El simte că ei 
nu sunt niciodată mulțumiți de munca și realizările lui, în timp ce arată o mare admirație 
pentru frățiorul lui. El susține că ei nu acordă atenție nevoilor lui și că nici măcar nu petrec 
timp făcând lucruri împreună. Acum, în sesiunea de consiliere în carieră cu Olivia, Bill nu este 
interesat să discute despre nevoile și interesele lui personale legate de carieră.  Interesul lui 
principal este să facă o alegere care să-i supere pe părinți și să-i determine să-i acorde atenție 
lui, în locul frățiorului său.  
 
 
Soluții propuse: 

1. Emoțiile lui Alberto sunt: mânie 
2. Emoțiile mamei: surpriză, tristețe 
3. Emoțiile Augustei: mânie, dezgust 
4. Emoțiile Juliei:  frică, furie 
5. Emoțiile lui Marc: mânie, durere 
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6. Emoțiile lui Thomas: tristețe, dispreț 
7. Emoțiile lui Bill: dispreț, gelozie  

 

Întrebări pentru reflecție: 

1. Au fost ușor de recunoscut emoțiile din scenariile date? 
2. Cum v-ați simțit în legătută cu această activitate? 

Sunt și alte informații pe care trebuie să le împărtășiți cu grupul? 


