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Activitatea 8 Practicianul care derutează 

Tipul de activitate: Joc de rol 

Obiective de învățare: Acest exercițiu își propune să aducă la suprafață cele mai comune greșeli pe 
care le poate face practicianul într-o sesiune, atunci când ascultă povestea vieții clientului său. De 
asemenea, arată modul în care aceste greșeli afectează atitudinea clientului, sentimentele sale și 
relația dintre practician și client în ansamblu. 

Aspecte specifice: Activitate de grup (cel puțin 3 persoane- una va fi practicianul, cealaltă clientul și 
1 facilitator) 

Durata: 40 minute 
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Note utile pentru formator: Aceasta este o activitate de joc de rol, în care trebuie să îndrumați 
participanții să joace conform scenariului. Ar trebui să dirijați conversația dintre client și practician 
conform scenariului următor: 

- Clientul se gândește la o problemă legată de carieră. El/ea ar trebui să încerce să fie cât mai 
concret cu putință în ceea ce va povesti. El/ea începe să spună povestea, descriindu-și inclusiv 
sentimentele. 

-Practicianul întrerupe și pune o întrebare 

-Clientul continuă să povestească 

-Practicianul schimbă brusc subiectul discuției  

-Clientul încearcă să redirecționeze conversația la ceea ce îl preocupă 

-Practicianul pare distras de altceva: ceasul lui, hârtiile lui, ceva ce se întâmplă 

-Clientul continuă să vorbească și își exprimă sentimentele legate de problema sa 

-Practicianul îl întrerupe și îi termină propoziția 

-Clientul, nedumerit, încearcă să-și continue povestea 

 

Întrebări pentru reflecție:  

Pentru cei ce au jucat rolul practicianului: Cum ar trebui să se simtă clientul?  

Pentru cei ce au jucat rolul clientului: Exprimați ce ați simțit în legătură cu atitudinea 
practicianului și dacă ați ați reușit să vă exprimați. 

 


