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Activitea 3 – Joc de rol - empatie 

Tipul activității: Joc de rol  

Obiectivele de învățare: Exercițiul jocului de rol bazat pe experiențele participanților urmărește să-i 
facă pe participanți conștienți de starea emoțională a vorbitorului și să încerce să răspundă într-o 
manieră empatică, iar pe de altă parte să experimenteze sentimentul de a ști că cealaltă persoană 
încearcă să intre în locul lor sau nu. 

Aspecte specifice: Activitate de grup (lucru în pereche) 

Durata: 45 minute 

Materiale necesare: nu (la nevoie puteți printa pagina de instrucțiuni din acest pdf) 
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Informații utile pentru formator: 

Aceasta este o activitate de joc de rol. Invitați cursanții să se așeze în perechi. Unul va fi practicianul 
iar celălalt clientul. Ei vor exersa ambele roluri.  

Clientul va aduce în discuție o experiență emoțională intensă (negativă sau pozitivă) pe care el/ea 
dorește să o împărtășească cu “practicianul”. Este important pentru cursantul care joacă rolul 
“clientului” să se simtă în siguranță când va începe procesul de auto-dezvăluie. Astfel, ei pot să 
împărtășească orice experiență doresc, pe care se simt confortabil să o împărtășească, și în măsura 
în care vor să faca asta.  

Practicianul depune toate eforturile pentru a răspunde într-un mod empatic, încercând de asemenea 
să observe semne ale emoției pe fața partenerului sau semne ale limbajului corpului (ascultătorul).  

Odată ce practicianul știe ce simte partenerul său, el/ ea poate să utilizeze o frază empatică, cum ar 
fi: 

“Având în vedere ce ai spus despre… , îmi imaginez că s-ar putea să simți _.  Asta simți?” 

“Îmi imaginez că s-ar putea să simți…,” sau “Îmi imaginez că s-ar putea să fi simțit…” 

Aceasta va dura 5 minute. După primul joc de rol, rolurile sunt inversate și procesul începe din nou.  

După ce ambii cursanți termină de îndeplinit sarcina de lucru, merg într-un grup pentru a reflecta 
asupra experienței lor.   

 

Instrucțiuni: 

Acum vă veți organiza în grupuri. O persoană va juca rolul practicianului iar cealaltă va fi 
clientul. Clientul împărtășește o experiență în care el/ea a simțit emoții puternice (negative 
sau pozitive). Practicianul depune toate eforturile pentru a răspunde în mod empatic, 
încercând de asemenea să observe semne de emoție pe chipul sau în limbajul corpului 
partenerului.  

 

Câteva fraze pe care practicianul le poate folosi sunt: 

“Având în vedere ce ai spus despre… , Îmi imaginez că s-ar putea să simți _. Asta este ceea ce 
simți?” 
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“Îmi imaginez că s-ar putea să simți…,” sau “Îmi imaginez că s-ar putea să fi simțit…” 

 

Joc de rol de 5 minute apoi rolurile se schimbă. 

 

La finalul celor două sesiuni, reveniți în echipă pentru a discuta despre cât de bine și-au 
exprimat “practicienii” empatia, și care a fost experiența generală legată de acest exercițiu. 

 

 

 

 

 

 

 

Întrebări pentru reflecție:  

- Cum s-a simțit clientul?  
- Practicianul a folosit întrebări empatice? 
- Cum s-a simțit practicianul? A fost dificil pentru el/ ea să se pună în locul clientului? 
- L-a ajutat limbajul corpului să recunoască sentimentele clientului? 
- Ce ai învățat din această sarcină? 

 


