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Activitatea 1 – Studiu de caz: Haldi, solicitantul de azil 

Tipul de activitate: Studiu de caz-Asumarea rolului-Experimentare 

Obiective de învățare: Acest exercițiu își propune să-i ajute pe practicieni să parafrazeze detaliat ceea 
ce se spune, astfel încât clientul să aibă șansa de a se auzi expunându-și problemele și sentimentele 
asociate cu acestea. De asemenea ajută practicienii să sumarizeze în mod eficient. Având șansa de a 
juca ambele roluri și de a compara, practicienii pot vedea singuri modul în care ascultarea activă 
poate dirija sesiunea de orientare în mod productiv. 

Aspecte specifice: Activitate de grup (3 sau mai multe persoane) 

Durata: 1 oră 

Materiale necesare: Scenariu & Note pentru reflecție 
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Informații utile pentru formatori: 

Activitatea va fi implementată în grupuri mici, de 3 persoane. În fiecare grup vor fi 3 roluri: Clienți, 
Practicieni și Observatori. Li se va prezenta scenariul (disponibil pe platforma STRENGTh în variantă 
online și în format descărcabil) (online și pdf de printat). Fiecare client se asociază cu un practician 
și un observator. Invitați cursanții care preiau rolul clientului (Haldi) să-și descrie încercările de a găsi 
un loc de muncă și să-și exprime furia, dezamăgirea și lipsa de încredere față de angajatorii din țara 
gazdă care nu sunt dispuși să angajeze imigranți. Cursanții care joacă rolul practicienilor, încearcă să-
și ajute clienții să-și exprime problema și-i încurajează să vorbească, implementând cât mai multe 
tehnici de ascultare activă posibil, ca de exemplu sumarizarea, sondarea, parafrazarea, etc. 
Observatorul ține note despre tehnicile pe care practicianul le folosește și punctele care facilitează 
procesul de consiliere.   

Toți participanții vor trece prin toate cele trei roluri.  

Fiecare joc de rol ar trebui să dureze în jur de 5-10 minute. La finalul fiecăruia, participanții 
sumarizează cât de bine a implementat practicianul strategiile de ascultare activă.  

Formatorul poate supraveghea procesul jocului de rol iar în cazul în care este necesar, poate interveni 
pentru a ajuta participanții. La finalul acestui proces, toți participanții se adună împreună pentru a 
reflecta împreună asupra experienței lor. 

Instrucțiuni: Citiți cu atenție scenariul dat și exersați tehnici de ascultare activă conform 
instrucțiunilor formatorului dvs.  

Scenariu: Haldi, solicitantul de azil  

    “Haldi trebuie să-și găsească un loc de muncă în țara gazdă pentru a convinge autoritățile locale 
să-I acorde azil. El a încercat în mod repetat să obțină un loc de muncă dar până în prezent nu a reușit, 
motiv pentru care devine din ce în ce mai disperat. În sesiunea de consiliere cu Despina, el exprimă 
furie, dezamăgire și lipsă de încredere față de angajatori care nu doresc să angajeze migranți în 
afacerile lor. El simte că toată lumea din țară este ostilă și are prejudecăți împotriva lui ca imigrant”. 

Note pentru reflecție: După ce partea de ascultare activă a fost finalizată, fiecare pereche petrece 
un minut pentru a revedea cât de aproape a fost practicianul de ceea ce a spus și a avut nevoie clientul 
și pentru a verifica care din următoarele răspunsuri de ascultare activă au încercat și cât de bine le-
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au demonstrat. Apoi participanții fac schimb de roluri și jocul se repetă. Când toți participanții își 
termină exercițiul de joc de rol, ei pot împărtăși ce au realizat prin acest exercițiu. 

Răspunsuri de tip ascultare activă:  

Construirea încrederii și stabilirea relației 

Demonstrarea preocupării 

Afirmații verbale scurte 

Adresarea de întrebări deschise 

Adresarea de întrebări specifice 

Parafrazarea 

Abținerea de la a face judecăți 

Reafirmarea 

Sumarizarea 

Reflectarea 

Oferirea de feedback 

Oferirea de sprijin 

Verificarea percepțiilor 

Dezvăluirea unor situații similare 

 

 

 


