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Activitatea 6 – Reformularea dilemei 

Tipul de activitate: Joc de rol 

Obiective de învățare: Acest exercițiu își propune să echipeze practicianul cu abilitatea de a reflecta 
eficient dilema clientului său, și cât mai clar și deschis cu putință. Această tehnică permite clientului 
să cântărească argumentele pro și contra ale fiecărei opțiuni înainte de a lua decizia, gândindu-se la 
rezultatele posibile, într-o manieră logică și informată. În acest mod clientul se simte mult mai stăpân 
pe situație. 

Aspecte specifice: Activitate de grup (2 persoane– lucru în perechi) 
Durata: 30 minute 
Material necesar: 6 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 dați-le cele 6 afirmații. Explicați-le că fiecare dintre ei 
trebuie să joace ambele roluri, cel al clientului (exprimând afirmațiile una câte una) și cel al 
practicianului, exersând reflectarea și încercând să reformuleze dilema clientului.  Fiecare dintre 
cursanți va alege 3 afirmații (diferite de afirmațiile celuilalt cursant) pentru a juca rolul practicianului. 

După ce terminați jocul de rol, aduceți toți cursanții într-un grup pentru a-și împărtăși experiența. 

 

Instrucțiuni:  Îți asumi rolul clientului și exprimi afirmațiile date una câte una. Persoana de lângă tine 
preia rolul practicianului și încearcă să te îndepărteze de dilemă reformulând-o, pentru a te 
determina să te gândești deschis la opțiuni. Veți juca dialogul, apoi schimbați rolurile (alegeți câte 3 
afirmații de persoană pe care să le exerseze ca practician). 

Examplu:  

Client: “Nu sunt sigur dacă ar trebui să îmi iau o diplomă post-universitară sau să optez pentru a-mi 
găsi un loc de muncă legat de studiile mele de licență. 

Practician: Dacă te-am înțeles corect, dilema ta este dacă preferi să faci un master sau să îți găsești 
un loc de muncă legat de studiile tale. 

 

 

Afirmații  

1) 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 slujba mea actuala? 

2) Studiul în străinătate îmi va deschide orizonturile și perspectivele viitoare de carieră dar este destul 
de costisitor. 

3) Mutarea împreună cu iubitul meu îmi va economisi bani dar nu mă voi concentra la fel de mult pe 
studii. 

4) Demisia de la locul de muncă mă va salva de la rutină dar nu știu dacă voi găsi ceva mai motivant 
și provocator prea curând. 

5) Am un loc de muncă stabil și un salariu rezonabil. Să lucrez pe cont propriu nu este un risc pentru 
că cunosc munca, dar nu va exista un venit constant. 
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6) Nu mă simt suficient de bun pentru a urma o carieră în acel domeniu. Nu știu dacă să caut un loc 
de muncă similar sau să mă înscriu la un nou seminar de formare? 

 

Întrebări pentru reflecție:  
● Ai reușit să reformulezi dilema clientului tău? 
● Care sunt sentimentele tale asociate acestui proces? 

 


