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Activitatea 2 – Joc de rol cu scenarii din viața reală 
 
Tipul de activitate: Joc de rol - Experiențial 

Obiectivele de învățare: Exercițiul jocului de rol bazat pe un scenariu din viața reală își propune să 
ajute participanții să folosească tehnici/ întrebări adecvate pentru a arăta empatie față de cealaltă 
persoană. Persoana care joacă rolul consilierului va fi capabilă să înțeleagă emoțiile “clientului” și să-
i răspundă într-un mod empatic, în timp ce “clientul” va simți cum este ca celălalt să se pună sau să 
nu se pună în locul său. 

Aspecte specifice: Activitate de grup  

Durată: 45 minute 

Materiale necesare: Scenariu (disponibil pe platformă sau în format printabil) 

Vă rugăm să printați două copii a paginii cu instrucțiuni (scenariu) din acest pdf. 

  



 

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
 

PROJECT ID: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

 

Informații utile pentru formator: 

Aceasta este o activitate de tip joc de rol, bazată pe un scenariu de viață real. Veți solicita doi 
participanți care se oferă voluntari pentru un joc de rol. Unul este solicitantul unui loc de muncă/ 
clientul iar celălalt este consilierul. 

 Consilierul trebuie să gestioneze situația arătând empatie. Atât consilierul cât și clientul vor avea un 
timp de pregătire de 10 minute. Invitați persoana care va juca rolul consilierului să lucreze într-un 
grup de 3-5 persoane pentru a pregăti cea mai bună modalitate de a răspunde empatic la situație. Le 
puteți propune să caute câteva informații de bază despre legislația muncii în cazul migranților, despre 
birouri de informații pentru migranți, diferite site-uri care îl pot ajuta să găsească un loc de muncă, 
astfel încât să poată oferi informații obiective și reale, să intre mai ușor în locul clientului și astfel să 
facă în așa fel încât empatia să câștige teren. 

Clientul trebuie să citească scenariul dat și să intre în rolul lui Haldi. Invitați-l și pe el să lucreze într-
un grup de 3-5 persoane pentru a-și defini mai bine rolul și strategiile de comunicare. 

 Apoi, ei au un dialog de 10 minute. 

După ce jocul de rol s-a încheiat, grupul va reflecta asupra experienței avute, pe baza întrebărilor de 
reflecție. 

 

Instrucțiuni: 

 

Client: Citiți cu atenție scenariul dat și încercați să interpretați modul în care Haldi ia în 
calcul posibile dificultăți, bariere cu care se poate confrunta în căutarea unui loc de 
muncă. Puteți lucra într-o echipă mică pentru a vă pregăti pentru rol. 

 

Consilier:  Citiți cu atenție scenariul dat și pregătiți-vă să practicați empatia în jocul dvs 
de rol. Aveți posibilitatea să primiți ajutor și să discutați cu ceilalți cursanți despre cum 
puteți arăta cel mai bine empatie față de client.  

Realizați jocul de rol timp de 10 minute.   
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Scenariu:  

Haldi, un inginer tânăr, trebuie să-și găsească un loc de muncă. Dacă nu-și 
poate găsi un loc de muncă curând, autoritățile îl vor forța să părăsească 
țara. Haldi  încearcă să își găsească un loc de muncă de două luni dar până 
acum nu a reușit, motiv pentru care devine din ce în ce mai disperat. În 
cursul sesiunii de consiliere cu Ruth, el exprimă furie, dezamăgire și lipsă de 
încredere față de angajatorii care nu doresc să angajeze imigranți în 
afacerile lor. El simte că toată lumea din țară este ostilă și are prejudecăți 
împotriva lui ca imigrant. 

 

 

 

 

 

 

Întrebări pentru reflecție 

- Cum se simte clientul la începutul și la sfârșitul sesiunii? 
- Care sunt sentimentele consilierului pe parcursul sesiunii? 
- Care sunt sentimentele observatorilor în timp ce îi observă pe cei doi jucând?  
- A utilizat consilierul tehnici adecvate pentru a-și arăta empatia? 
- Mai este ceva ce ar putea face în mod diferit? 
- Care este experiența generală a grupului, cu privire la această activitate? 

 

 


