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Activitatea 9: Limbajul trupului 

Tipul de activitate: Joc de rol 

Obiective de învățare: Scopul acestui exercițiu este de a evidenția semnificația acțiunilor non-verbale 
în procesul de consiliere. Participanții se vor concentra asupra limbajului corpului și asupra modului 
în care aceste semnale non-verbale pot interfera în procesul de consiliere. 

Aspecte specifice: Activitate de grup (cel puțin 2 persoane sunt necesare pentru jocul de rol și o a 
treia ca observator) 

Durata: 40 minute 
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Note utile pentru formator: 

Activitatea va fi implementată în grupuri mici (3 persoane-3 roluri). Participanții sunt împărțiți în trei 
grupuri: Clienți, Practicieni și Observatori. Prezentați-le instrucțiunile activității, după cum urmează: 
“Clientul” povestește o experiență pe care dorește să o împărtășească. “Practicianul” depune toate 
eforturile pentru a încuraja clientul prin voce, limbajul corpului, expresii faciale și gesturi, dar fără a 
pronunța cuvinte reale. Observatorul notează reacțiile ambilor participanți. Aceasta va dura 5 
minute. Apoi, ei schimbă rolurile. Toți participanții vor trece prin toate cele 3 roluri. După terminarea 
jocului de rol, ei vin într-un grup pentru a discuta cu ceilalți cursanți.  

 

Instrucțiuni: Faceți grupuri de câte trei (client, practician și observator). În calitate de client, amintiți-
vă de o experiență pe care doriți să o împărtășiți. În calitate de practician, depuneți tot efortul pentru 
a încuraja clientul prin voce, limbajul corpului, expresii faciale și gesturi dar fără a pronunța cuvinte 
reale. În calitate de observator notați orice observație utilă care poate ajuta procesul de consiliere. 
Fiecare joc de rol va dura role 5 minute. Apoi schimbați rolurile. 

 

Note pentru reflecție:  

● Ce ai observat după această activitate? 
● Cât de utile au fost acțiunile non-verbale în  procesul de consiliere ? 
● Care dintre ele au fost cele mai eficiente? 

 

 

 


