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Activitatea 4 – Reflectarea nevoilor emoționale și parafrazarea 

Tipul de activitate: Joc de rol 

Obiective de învățare: Scopul acestui exercițiu este de a vă ajuta în exersarea parafrazării și a 
reflectării nu doar a cuvintelor reale ale clientului dar și a emoțiilor sale, a expresiilor faciale, limbajul 
corpului, postura și tonul vocii. Parafrazarea este cheia pentru construirea încrederii reciproce și 
pentru dezvăluirea problemelor ce trebuie discutate în sesiunea de consiliere. Clientul este ajutat să 
audă ceea ce a exprimat, prin intermediul practicianului, iar acest lucru îl ajută să-și înțeleagă mai 
bine cazul precum și nevoile, pe o bază mai realistă. 

Aspecte specifice: Activitate de grup (2 persoane și mai mult – lucru în perechi) 

Durata: 45 minute 

Material necesar: 14 declarații (disponibile pe platformă) (link și pdf de printat) 
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Informații utile pentru formator: 

Organizați cursanții în grupuri de 2 persoane și dați-le cele 14 declarații care sunt preluate din viața 
reală. Explicați-le că fiecare dintre ei trebuie să joace ambele roluri, cel al clientului (exprimând 
declarațiile una câte una) și cel al practicianului, exersând parafrazarea, concentrându-se pe emoția 
exprimată în fiecare caz. Fiecare cursant va alege 7 declarații (diferite de cele ale celuilalt cursant) 
pentru a juca un rol. 

După terminarea jocului de rol adunați cursanții într-un singur grup pentru a-și împărtăși experiența. 

  

Instrucțiuni:  Preiei rolul clientului și exprimi afirmațiile date una câte una Persoana de lângă tine 
preia rolul practicianului și încearcă să parafrazeze formularea clintului arătându-i că reflectă emoția 
exprimată. Schimbați rolurile (alegeți 7 afirmații de fiecare persoană pentru a exersa ca practician) 

De exemplu:  

Client: Mi-a spus că mă va ajuta dar nu a făcut-o. M-a mințit. 

Practician: Te simți trădat pentru că prietenul tău și-a încălcat promisiunea de a te ajuta.  

 

Afirmații de utilizat: 

1) Tatăl meu mă depreciază în mod constant. Îl urăsc. 

2) Am auzit-o pe mama spunând că și-ar fi dorit să nu mă fi născut niciodată. 

3) Prietena mea a răspândit zvonul că i-am furat iubitul. Nu pot să suport asta. 

4) Colegul meu mă acuză de lucruri pe care nu le-am făcut niciodată. 

5) Îmi prezentam eseul colegilor. Tocmai atunci a intrat șeful și am înghețat. 

6) Soția mea mi-a spus că am fost o dezamăgire în viața ei. Am vrut să dispar din scenă.  

7) Am avut o recenzie proastă iar mama mi-a spus că aștepta mai mult din partea mea. Pur și simplu 
am plecat. 

8) Șeful a spus în fața tuturor că voi primi promovarea. Acum mă ignoră. În plus, promovarea a fost 
dată cuiva mai tânăr și cu mult mai puțină experiență. 
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9) Nu știu ce domeniu de studiu să urmez. Îmi place fizica dar mi-ar plăcea de asemenea să devin 
doctor. 

10) Locuiesc în țară de 7 ani, dar încă sunt străin. Șeful promovează în mod constant localnici care îmi 
sunt inferiori ca rang.  Ar trebui să-mi sau demisia sau să cer politicos mai mult la locul meu de muncă 
actual? 

11) Am fost concediat. Am 48 de ani. Nu voi mai găsi un loc de muncă. 

12) Nu cunosc pe nimeni în acest oraș unde soțul meu și-a găsit un loc de muncă acum o lună. 

13) Nu-mi place meseria mea. Totul este rutină. 

14) Nimeni nu vorbește cu mine în clasă și am auzit pe cineva șoptind că nu mă place. 

 
Întrebări pentru reflecție:  
 
După terminarea jocului de rol cursanții își împărtășesc experiența făcând referire la următoarele: 

1. Ai reușit să faci reflecțiile potrivite asupra a ceea cea exprimat clientul tău? 
2. Ca client, crezi că practicianul ți-a exprimat sentimentele și cuvintele în mod corect? 
3. Care sunt sentimentele tale în legătură cu acest proces? 

 


