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Activitatea 5 A înțelege și împărtăși sentimentele celorlalți 

Tipul de activitate: Studii de caz 

Obiectivele de învățare: Exercițiul își propune să ajute participanții, prin intermediul unor scenarii 
din viața reală, să practice empatia și să încerce să conștientizeze cum se simt clienții.  Având în 
vedere diferitele scenarii date, participanții au ocazia să se pună în rolul unui practician, care trebuie 
să se confrunte cu cazuri diferite și în fiecare dintre ele trebuie să încerce să folosească metode/ 
întrebări pentru a-și exprima empatia față de client. 

Aspecte specifice: Activitate de grup 

Durata: 1 oră 

Materiale necesare: scenarii  
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Note utile pentru formator: 

Activitatea va fi implementată în grupuri mici de câte 3 persoane. În fiecare grup vor exista 3 roluri: 
Clienți, Practicieni și Observatori. Prezentați-le scenariile (disponibile pe platforma STRENGTh online 
și în format descărcabil). Fiecare client se asociază cu un practician și un observator. Invitați cursanții 
care joacă rolul clientului să exprime sentimentul ce reiese din fiecare caz. Cursanții care joacă rolul 
practicianului încearcă să-și ajute clienții să-și exprime problema și să-i facă să se simtă acceptați, 
punându-se în locul lor. Observatorul notează informații despre tehnica pe care o folosește 
practicianul și punctele care facilitează procesul de consiliere și în care manifestă empatie.   

Toți participanții vor trece prin cele 3 roluri. Fiecare membru al grupului va alege unul dintre scenariile 
oferite pentru a juca rolul clientului. 

Fiecare joc de rol ar trebui să dureze aproximativ 5-10 minute. La finalul fiecăruia, participanții 
rezumă cât de bine și-a exprimat practicianul empatia.  

Formatorul poate supraveghea procesul jocului de rol și dacă este necesar, el/ ea poate interveni 
pentru a ajuta cursanții. La finalul acestui proces, toți participanții se reunesc pentru a reflecta asupra 
experienței lor. 

 

Instrucțiuni:  

Acum vă veți organiza în grupe de câte 3. Alegeți unul din cele 3 scenarii pentru a intra în rolul 
clientului și pregătiți-vă să exprimați ce simțiți față de situația pe care o experimentați.  

Practicianul va încerca să-și exprime empatia față de client. 

Observatorul notează reacțiile clientului și ale practicianului și cele mai bune practici pe care 
practicianul le-a implementat pentru a arăta empatie.  

Fiecare din voi va trece prin toate cele 3 roluri. 

 

Scenarii 

1. Filip agitatorul  

Cristina facilitatează o sesiune colectivă despre practicile de căutare a unui loc de muncă 
pentru un grup de peste 100 de persoane din medii educaționale și profesionale diferite. Pe 
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tot parcursul sesiunii, Cristina este frecvent întreruptă de Filip care pare să aibă o opinie 
despre fiecare subiect și ajunge mereu să dea vina pe guvern, pe sistemul politic, sau pe 
marile companii capitaliste. Remarcile aparent inofensive ale lui Filip provoacă răspunsuri de 
aprobare sau de dezaprobare din partea celorlalți membri ai grupului, ducând la discuții între 
aceștia și la remarci publice suplimentare. Pentru Cristina, devine din ce în ce mai dificil să 
mențină atenția concentrată asupra sesiunii și să acopere toate conținuturile în timp util. 

 

2. Bill, adolescentul furios 

Bill, un băiat de 16 ani, este un student de excepție. În ciuda eforturilor intense pe care le 
face, el nu primește niciodată aprobare din partea părinților, în special din partea mamei sale. 
El simte că ei nu sunt niciodată mulțumiți de munca și realizările lui, în schimb arată o mare 
admirație pentru fratele lui mai mic. Acum, în sesiunea de consiliere cu Olivia, Bill nu este 
interesat să discute despre nevoile și interesele sale personale de carieră. Interesul lui 
principal este să facă o alegere care îi va răni și supăra pe părinții lui și îi va face să se simtă 
neputincioși. 

 

3. Laura și Sportul – Pasiune sau Carieră? 

Monica, consilier școlar îi întâmpină pe Laura (14 ani, clasa a VIII-a) și părinții ei. Laura și-ar 
dori să devină jucătoare de volei profesionistă. Ea dorește să-și continue studiile la Liceul 
Sportiv și a trecut un test de aptitudini. Părinții ei, care la început au susținut această idee, în 
schimb acum cred că Laura ar trebui să viziteze unul dintre liceele cele mai bune din oraș 
pentru a urma cursuri de limbi străine. Laura este bună la limbi străine, iar părinții ei se tem 
că Liceul Sportiv nu va promova învățarea academică a Laurei. Decizia pentru școala pe care 
o va urma Laura trebuie luată imediat. Laura și părinții ei se contrazic vehement unul pe 
celălalt. 

 

Note pentru reflecție:  

A recunoscut practicianul sentimentul clientului?  

A fost ușor sau dificil să recunoască sentimentul clientului?  
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A reușit practicianul să arate empatie? 

Cum s-a simțit clientul în procesul de consiliere? 

Ce tehnici/ practici au fost utile pentru exprimarea empatiei? 

Ce tehnici/ practici nu au fost utile pentru exprimarea empatiei? 

Ați experimentat vreodată o situație asemănătoare cu cea din studiul de caz prezentat? Cum v-ați 
simțit, cum v-ați descurcat, cum a fost rezolvată situația? 

Ce puteți face în general, când vă confruntați cu sentimente/situații diferite? 

 


