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Activitatea 1 – Recunoaște-Răspunde 
(sursă: Sherri Sorro- AVP/ The transformer - http://thetransformer.us/08-3.pdf) 

 

Tipul de activitate: Metoda cognitivă 

 
Obiectivele de învățare: Acest exercițiu poate ajuta participanții să învețe despre diferitele 
moduri în care pot să răspundă unei pesoane ce are nevoie de susținere, și de ce empatia este 
de obicei o modalitate bună pentru a ajuta alte persoane să-și depășească dificultățile. 

Aspecte specifice: Activitate individuală sau de grup, dar va fi implementată în grupuri pentru 
partea de reflecție. Cursanții pot să parcurgă activitatea singuri sau în grupuri de 2 persoane 
iar apoi se întorc într-un grup, pentru a reflecta asupra experienței din cadrul activității. 

 Durata: 45 minute 

Materiale necesare: “Lista cu răspunsuri” & Dialoguri (disponibile online – în format drag and 
drop sau în format printabil) 

  

http://thetransformer.us/08-3.pdf
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Informații utile pentru formator: La început veți explica scopul acestei activități, 
menționând faptul că există mai multe răspunsuri pe care le folosim de obicei în cursul 
interacțiunilor. Scopul acestei activități este acela de a ajuta cursanții să conștientizeze 
de fiecare dată ce tip de răspuns folosesc, și cel mai important, care dintre răspunsuri 
este cel mai eficient, în special într-un proces de consiliere.  

În această activitate, ei vor trebui să citească 12 dialoguri și să le potrivească cu 
răspunsurile oferite. Categoriile de răspunsuri sunt: 

 

● oferirea de sfaturi: a da sfaturi despre ce sa facă, ca o soluție la problemă 
● minimizarea: a minimiza importanța situației 
● educarea:  a încearca să-l faci pe celălalt să vadă situația ca pe ceva din care poate 

învăța ceva 
● consolarea: a spune anumite lucruri pentru a-l face pe celalalt să se simtă mai bine 

atunci când este trist sau dezamăgit 
● povestea: a începe să spui povești similare din experiența proprie 
● închiderea: încercarea de a distrage atenția, concentrarea pe ceva total diferit 
● simpatizarea: a simți și exprima compasiune pentru suferința celuilalt 
● interogarea: formularea de întrebări pentru a afla care au fost acțiunile individului 

care au condus la această situație 
● explicarea: încercarea de a explica ceea  ce a spus celălalt 
● corectarea: a spune că ceea ce s-a menționat nu este corect 
● remedierea: a da soluția pentru problemă 
● empatizarea: încercarea de a intra în pielea celuilalt 

Organizați cursanții în grupuri de câte 2 (în caz contrar, ei pot să parcurgă dialogurile 
singuri) și explicați-le cum să clasifice fiecare dialog în categoriile date. Când toate 
grupurile (persoane) au terminat de categorizat organizați-i într-un grup pentru a 
discuta despre experiența lor. 

 

Instrucțiuni: Există o listă cu diferite tipuri de răspunsuri care sunt comune în timpul 
interacțiunilor. Citiți fiecare dialog dintre A și B și decideți ce tip de răspuns folosește B. 
Conectați fiecare tip de răspuns la fiecare dintre următoarele “dialoguri scurte” între 
utilizatorul A și B. 
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Listă de răspunsuri 

● sfătuire 
● minimizare 
● educare 
● consolare 
● poveste 
● închidere 
● simpatizare 
● interogare 
● explicare 
● corectare 
● remediere 
● empatizare 

Dialoguri 

1. A: Am încercat să scap de această greutate și pur și simplu mă simt frustrat.  
B: Ce acțiuni ați întreprins până acum pentru aceasta? (Interogare) 

2. A: Sunt îngrijorat că nu am destui bani să-mi plătesc datoriile luna aceasta.  
B: Vă pot împrumuta niște bani. (Remediere) 

3. A: Mi-am pierdut locul de muncă.  
B: Înveselește-te, hai să bem ceva și să uităm de asta. (Închidere) 

4. A: Uită-te la cicatricea cu care am rămas după accident.  
B: Asta este mică, uite cu ce m-am ales eu când am fost lovit de o bicicletă. (Minimizare) 

5. A: Stăteam la rând de 1 oră pentru a intra în bancă și era prea cald iar oamenii din jurul 
meu au început să strige și să se împingă. 
B: Asta îmi aminteste de vremea…… (Poveste) 

6. A: Am atâtea de făcut astăzi.  
B: Te simți copleșit și ai nevoie de ajutor? (Empatie) 

7. A: Pentru mine este înfricoșător să mă ridic și să vorbesc în public.  
B: Cred că ar trebui să te alături unei echipe de teatru (Sfat) 

8. A: Sunt foarte tristă pentru că mi-ai spus că nu sunt o mama bună. 
B: Nu asta am spus. (Corectare) 

9. A: Soțul meu a găsit un loc de muncă nou și a fost nevoit să se mute într-un oraș aflat la 
300 de km distanță de casă.  
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B: O puteți privi ca pe o șansă de a învăța cum să locuiți singură. (Educare) 
10. B: A: Mă simt atât de trist pentru că fiul meu a fost exmatriculat din cauza 

comportamentului său nepotrivit față de profesor. 
B: Nu este vina dvs, sunteți un părinte bun. Ați făcut tot ce ați putut. (Consolare) 

11. A: Sunt foarte supărat. Mi-ai promis că vei fi acasă la ora 23 iar acum este trecut de 
miezul nopții.  
B: S-a întâmplat doar pentru că traficul a fost groaznic (Explicație) 

12. A: Tocmai am primit rezultatele de la examenele medicale și s-a confirmat lucrul de care 
mă temeam cel mai mult. 
B: Oh, este groaznic. Îmi pare atât de rău. (Empatizare) 

  
 
Întrebări pentru reflecție: (După ce au terminat exercițiul de potrivire participanții se 
organizează în grupuri pentru a reflecta în continuare asupra alegerilor făcute).  
Care din stilurile de răspuns este cel mai potrivit într-o ședință de consiliere? 
Care dintre ele nu sunt adecvate și ar trebui să fie evitate de consilier? 
Ce rol ar putea juca empatia la locul de muncă, la clasă, în comunitate? 
Cum v-a afectat această activitate?  
 

 


