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Activitatea 5: Ascultarea cuvânt cu cuvânt 

Tipul de activitate: Exercițiu experiențial 

Obiective de învățare: Este de așteptat ca participanții să învețe să asculte fiecare cuvânt din 
discursul altcuiva. Ei trebuie să asculte în așa fel încât toate informațiile furnizate de către vorbitor să 
fie disponibile pentru ascultător exact așa cum sunt, fără a face presupuneri. Acest exercițiu ajută 
cursantul să fie precis atunci când îi ascultă pe ceilalți. 

Aspecte specifice: Activitate de grup (lucru în perechi) 

Durata: 45 minute 
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Note utile pentru formator: 

Puneți cursanții să lucreze în perechi explicându-le instrucțiunile activității. Ambii participanți ar 
trebui să preia ambele roluri  (ascultător și vorbitor).  
După ce ambii participanți au terminat sarcina atribuită, ei se întorc într-un grup pentru a reflecta 
asupra experienței lor. 

 

Instrucțiuni:  
Vă veți organiza în perechi. Unul va fi vorbitorul iar celălalt ascultătorul. Puteți începe o conversație 
pe o temă semnificativă pentru dvs (o experiență neplăcută, un incident ce include tensiune 
emoțională etc.). Ascultătorul ar trebui să se concentreze pe ceea ce spune vorbitorul, fără a critica 
sau judeca. Vorbitorul spune două propoziții scurte care formează un întreg. Ascultătorul repetă 
propozițiile textual, fără să adauge sau să înlăture nimic din discurs. Vorbitorul formează apoi un 
discurs din 5 propoziții iar ascultătorul le repetă textual. 
După aceea rolurile sunt inversate iar procesul începe din nou. La finalul jocului de rol, veți realiza o 
sinteză a ceea ce ați învățat din primirea mesajului textual al unei alte persoane. 
 
Întrebări pentru reflecție:  

● De ce anume ai devenit conștient prin această sarcină? 
● Ce ai învățat din această sarcină? 
● Cum a decurs această sarcină? 
● Ai reușit să repeți toate întrebările în formă textuală?  
● În calitate de vorbitor, ce sentiment ai experimentat în timp ce ți-ai auzit propriile gânduri de 

la ascultător? 

 


