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Activitatea 7 – Întrebări motivante pentru interviu 

Tipul de activitate: Joc de rol 

Obiective de învățare: Acest exercițiu de parafrazare își propune nu doar să reformuleze cu succes 
ceea ce se spune ci și să motiveze clientul în continuare pentru a dezvălui ceea ce îl preocupă precum 
și emoțiile resimțite cu privire la problemă. Încurajând clientul să vorbească, acesta este ajutat să ia 
o decizie informată cu privire la acțiunea sau planul de acțiuni care i se potrivește cel mai bine și să 
rezolve orice dileme sau probleme de indecizie pe care le-ar putea avea. 

 

Aspecte specifice: Activitatea poate fi realizată individual, dar funcționează mai bine în grupuri. 

Durata: 45 minute 

Materiale necesare: Listă cu 10 afirmații (disponibile pe platformă) (link și pdf de printat) 
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Informații utile pentru formator: 

În cazul activității individuale: Informați cursanții că li se vor da 10 afirmații al căror conținut vor trebui 
să-l parafrazeze, folosind o întrebare de interviu motivantă. După ce au terminat activitatea, ei se 
întorc într-un grup pentru a reflecta asupra experienței lor. 

Activitate de grup: Așezați cursanții în perechi și dați-le cele 10 afirmații, pe care trebuie să le joace 
(practician și client).  Informați-i că fiecare din ei trebuie să joace ambele roluri, exersând 
parafrazarea conținutului afirmației/enunțului prin folosirea unei întrebări de interviu motivante. 
Fiecare cursant va alege 5 enunțuri (diferite de afirmațiile celuilalt cursant) pentru a juca rolul 
practicianului. După terminarea jocului de rol, aduceți toți cursanții într-un singur grup pentru a-și 
împărtăși experiența. 

 

Instrucțiuni:  

Citiți cu atenție fiecare dintre afirmații, și încercați să-i parafrazați conținutul printr-o întrebare de 
interviu motivantă. 

În cazul în care lucrați în pereche, preia rolul clientului și exprimă pe rând afirmațiile date. Persoana 
de lângă tine preia rolul practicianului și încearcă să parafrazeze ceea ce este comunicat de către tine 
(ca client) folosind o întrebare de interviu motivantă. Schimbați rolurile (alegeți câte 5 afirmații 
pentru fiecare persoană pe care să le exerseze ca practician) 

EXEMPLU: Client: Mi-ar plăcea să obțin o poziție mai înaltă în organizația mea. 

Practician: Vrei să spui că ți-ar plăcea să ai mai multe responsabilități? 

 

Afirmații 

1) Mă simt nesigur să lucrez pe cont propriu pentru că venitul meu nu este constant.  

2) Nu știu dacă voi reuși, acceptând această ofertă de loc de muncă ce presupune atingerea unui 
obiectiv de vânzări mai solicitant –aproape dublu.  

3) Niciuna dintre alegeri nu mă mulțumește. Trebuie să caut ceva nou. 

4) Studiul finanțelor mă va bloca la lucrul într-un birou iar mie îmi place să călătoresc. 

5) Munca după absolvire este o opțiune foarte bună dar mie îmi place foarte mult să învăț. 
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6) Oamenii spun că munca de secretară nu mai este cerută atât de mult. Dar eu la asta mă pricep. 

7)  Vreau să-mi întemeiez propria familie dar nu câștig destul pentru a face pasul. 

8) Divorțul îmi va crea prea multe dificultăți financiare. 

9) Nu am chef să mă duc la muncă. Sunt plictisit. 

10) Nu îmi place nimic. Nu știu ce să studiez.  

 

Întrebări pentru reflecții:  
● Ai reușit să formulezi întrebările motivante potrivite pentru interviu? 
● A fost ușor pentru toată lumea să folosească întrebările corecte/potrivite?   
● În calitate de client, crezi că practicianul a folosit întrebările potrivite? 
● Care sunt sentimentele tale în legătură cu acest proces? 

 


