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Activitatea 3 – Joc de rol prin folosirea întrebărilor, reflecției și parafrazării  

Tipul de activitate: Joc de rol 

Obiective de învățare: Acest exercițiu își propune să ajute practicienii să utilizeze întrebări de 
clarificare și deschise în consilierea de carieră cu ajutorul unor studii de caz reale. Participanții 
experimentează direct impactul pe care îl au acestea în procesul de consiliere și să identifică 
dificultățile. Ei învață de asemenea să reflecteze și să parafrazeze în mod eficient deoarece primesc 
feedback de la colegii consultant, la fața locului. 

Aspecte specifice: Activitate de grup (lucru în pereche) 

Durata: 45 minute 

Material necesar: 4 declarații/ afirmații (disponibile pe platformă)  (link și pdf de printat) 
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Informații utile pentru formator: 

Aduceți cursanții în grupuri de 2 persoane și oferiți-le cele 4 afirmații, explicându-le că acestea au fost 
făcute în cadrul unor incidente din viața reală, de către mai mulți clienți. Apoi, invitați-i să intre în 
rolurile de practician și de client. Fiecare dintre ei va primi 2 afirmații pentru a lucra ca practician și 2 
pentru a lucra ca client. În cazul practicianului, îl veți informa că trebuie să implementeze tehnici 
specifice de ascultare ativă după cum urmează: 

1. o întrebare de clarificare pentru fiecare afirmație 
2. 2 întrebări deschise care ar încuraja clientul să se deschidă și să ofere informații (ei trebuie să 

interpreteze dialogul) 
3. să utilizeze reflecția și parafrazarea luând în considerare conținutul dar și sentimentele 

exprimate prin  cuvintele clientului. 

Când ambii cursanți au terminat jocul de rol, ei se întorc într-un grup pentru a împărtăși cu ceilalți 
cursanți experiența lor. 

 

Instrucțiuni:  Veți primi 4 afirmații făcute de clienți în cadrul unor incidente din viața reală. Citiți-le, 
apoi lucrați în perechi. O persoană va fi practicianul iar cealaltă clientul în cazul a 2 afirmații apoi 
rolurile se vor schimba pentru celelalte 2 afirmații. 

În fiecare caz, ca practician ar trebui să: 

a. formulați o întrebare clarificatoare de succes pentru fiecare afirmație 
b. formulați două întrebări deschise care l-ar încuraja pe clientul dvs să se deschidă și să ofere 

informații. Jucați dialogul. 
c. Activați-vă ascultarea reflexivă: utilizați reflectarea și parafrazarea ținând cont de conținutul 

dar și sentimentele exprimate prin cuvintele clientului dvs. 
 

Afirmații: 

1: Sunt blocat cu studiile mele. Ies cu prietenii în fiecare zi. De asemenea, lipsesc intenționat de la 
cursuri. 

2: Sunt supărat pe mama mea. Ea nu mă acceptă. Ea nu comentează niciodată progresul meu, notele 
mele, nici măcar atunci când am câștigat o medalie. În schimb, ea întotdeauna îl laudă pe fratele meu 
mai mic! 
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3: Am o pasiune pentru volei și sunt bună la limbi străine, dar eu nu vreau o carieră în limbi străine, 
spre deosebire de părinții mei. 

4: Nu vreau să fac nimic. Nu-mi pasă de viitor. Nu-mi place nimic. 

 
Întrebări pentru reflecție: După încheierea jocului de rol, împărtășiți-vă experiența făcând referire la 
următoarele: 
1. Ai întâmpinat dificultăți în situațiile de joc de rol și dacă da, care au fost acestea (ca practician dar 

și ca client)? 
2. Există ceva ce ai fi putut face mai bine dacă ai fi avut ocazia sau ai fi putut folosi alte 

tehnici/răspunsuri? 
3. Care sunt sentimentele tale în legătură cu acest poces? 
 


