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Activitatea 2 – Întrebări de clarificare versus întrebări de sondare 

Tipul de activitate: Exercițiu experiențial 

Obiectivele de învățare: Acest exercițiu își propune să-i ajute pe practicieni să facă diferența între 
întrebările de sondare și întrebările de clarificare și să vadă în practică modul în care aceste întrebări 
acționează ca motivatori pentru ca clientul să vorbească despre evenimente și sentimente pe care s-
ar putea simți incomod să le dezvăluie. Cu acestea clientul devine capabil să definească cauzele unei 
probleme și să găsească soluțiile pentru aceasta sau să rezolve o dilemă de viață, deoarece el este 
stimulat să se gândească la problemele dificile mai profund, cu mai multă precizie și claritate. 

Aspecte specifice: Activitatea poate fi făcută individual, dar funcționează mai bine în grupuri. 
Cursanții pot categoriza tipul de întrebări singuri sau în grupuri mici apoi se întorc într-un grup mare 
pentru a reflecta asupra experienței lor din cadrul activității. 

Durata: 30 minute 
Material necesar: Lista de întrebări (formular online) (link) 
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Informații utile pentru formator: 

 La început reamintiți-le cursanților diferența dintre întrebările de clarificare și cele de sondare, apoi 
informați-i că li se va da o listă de întrebări (disponibilă pe platforma STRENGTh) (link), pe care vor 
trebui să le categorizeze în 2 grupuri: întrebări de sondare și de clarificare. Ei pot să facă acest lucru 
singuri sau în grupuri mici (2-3 persoane). După ce au terminat sarcina atribuită ei revin într-un grup 
pentru a reflecta asupra experienței lor. 

 

Instrucțiuni:  

În exercițiul următor, va trebui să alegeți dacă întrebarea este de clarificare* sau este de sondare**. 

*Întrebările de clarificare sunt simple întrebări de fapt. Ele clarifică problema sau dilema. Ele au 
răspunsuri factuale simple și nu oferă utilizatorului material pentru gândire. Se poate face diferența 
între o întrebare de clarificare și una de sondare deoarece pentru a răspunde la o întrebare de 
clarificare clientul nu trebuie să se gândească dinainte. 

**Întrebările de sondare sunt întrebări deschise care au intenția de a-l face pe client să se gândească 
mai profund la problema în cauză. Dacă o întrebare de sondare nu are acest efect, ea poate fi 
considerată ca sfat dedus de către practician sau ca o recomandare: de examplu: Nu crezi că ar 
trebui… O întrebare de sondare bună ar trebui să permită răspunsuri multiple, să împuternicească 
clientul pentru a rezolva problema sau dilema și a stimula gândirea reflexivă. 

Întrebări 

Selectați răspunsul corect și pdf de printat 

Există ceva care îți place în mod deosebit în studiile tale? S 

Ai un coleg de cameră? C 

Cum ai ales acest domeniu de studiu? S 

Ești mulțumit de ceea ce studiezi? De ce? S 

La ce materie ai avut rezultate mai bună anul acesta? C 
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Ești îngrijorat de ceva în această perioadă? S 

Cum te simți când dai un test? C 

De cât timp studiezi la acel colegiu? C 

În ce an ești? C 

Ai frați sau surori? C 

Cât timp studiezi într-o săptămână? C 

Ai împărtăși o problemă cu părinții tăi?  Dece? S 

Care sunt hobby-urile tale? C 

Ai putea să-mi descrii o zi obișnuită de facultate? S 

Ce ți-ar plăcea să faci după ce termini facultatea? Ce planuri ai după absolvire? S 

Ai putea să-mi spui mai multe despre relația ta cu părinții? S 

Cum ai descrie relația pe care o ai cu familia ta? S 

Imaginează-ți că există la o cutie facultate în care fiecare student ar putea să pună o bucată de hârtie 
cu una dintre plângerile referitoare la facultate, descrisă în scris. Care ar fi a ta? S 

Te poți gândi la o soluție posibilă pentru a elimina problema din reclamația pe care ai menționat-o? 
S 

Care este profesia mamei tale? C 

Care este profesia tatălui tău? C 

La ce școală ai urmat? C 

Unde ai locuit cu familia ta înainte de a merge la facultate? C 
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Ai vorbit vreodată cu un tutor despre ceva care te preocupă? C 

Ai bani de buzunar? C 

Ți s-a întâmplat vreodată ceva ce ți-ai dori să schimbi, dacă ai avea posibilitatea? S 

Ești mulțumit de performanța ta ca student? Există ceva ce ai dori să schimbi? S 

Ai prieteni la facultate? C 

Ce fel de informații ai împărtăși cu ei? S 

Cine este prietenul tău cel mai bun? C 

Ții legătura cu vreunul din prietenii de la școală? C 

De ce îți este cel mai mult teamă că se va întâmpla dacă situația rămâne așa cum este? S 

Ai lucrat vreodată? C 

Ți-ar plăcea să ai un loc de muncă part-time în timpul facultății? C 

Povestește-mi mai multe despre copilăria ta. Povestește un incident de care îți amintești cu nostalgie, 
dar și un eveniment jenant? S 

Există ceva care te enervează în mediul de la facultate?  De ce? S  

Ai o prietenă? C 

 

Întrebări de reflecție: 

● Cât de ușoară a fost această activitate? 
● Ai avut dificultăți în a face distincția între întrebările de sondare și întrebările de clarificare? 
● Ce ai învățat? 

 



 

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 

 

 


