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Secțiunea 4: Ascultarea activă 

 

Scurtă descriere  

Obiectivul este de a crește capacitatea participanților de a acorda atenție altor oameni. Pe de o parte, 
va crește atenția participanților, adică capacitatea lor de a-și îndrepta atenția spre nevoile, 
sentimentele și cognițiile altora și de a rămâne atenți chiar și atunci când simt distres personal. Pe de 
altă parte, trainingul va echipa participanții cu abilități de a asculta și a se concentra asupra 
oamenilor fără a-i judeca, lucru ce permite acestora să reflecteze în mod deschis.  

Obiectivele de învățare 

Acest curs își propune să ajute practicienii să-și îmbunătățească abilitățile de ascultare și să le 
implementeze în practica lor zilnică. Mai precis, practicienii vor învăța: 

• Să-și îndrepte atenția către nevoile, sentimentele și gândurile clienților lor și să le răspundă în 
mod adecvat ; 

• Să sondeze clientul dacă ceva este neclar în cursul unei conversații și să reacționeze la 
semnalele nonverbale; 

• Să se concentreze asupra clientului într-o manieră care nu judecă, permițând clientului să 
reflecteze deschis; 

• Să arate clienților că sunt concentrați și implicați astfel încât clienții să se simtă confortabil să 
împărtășească informații; 

• Să învețe să decodifice semnalele non-verbale ale clientului și limbajul trupului acestuia în 
timp ce se exprimă, de exemplu postura, tonul vocii, viteza și înălțimea vocii, gesturile și 
expresiile faciale ale acestuia; 

• Să sumarizeze în mod regulat spusele clientului, în timpul sesiunii, verificând dacă au înțeles 
corect; 

• Manifeste interes pentru cealaltă persoană în timpul sesiunii și să îl/o încurajeze să continue 
să vorbească prin contact vizual și manieră de abordare; 

• Să acorde timp celeilalte persoane și să folosească tăcerea în momentele potrivite; 
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• Să arate respect clienților; 

• Să se concentreze pe ceea ce spune vorbitorul. 

1.1 Context teoretic 
 

Definiție 

Ascultarea activă este capacitatea de a se concentra total asupra unui vorbitor, de a-i înțelege 
mesajul, de a înțelege informația și a răspunde într-o manieră atentă. Spre deosebire de ascultarea 
pasivă, care este actul de a auzi un vorbitor fără a-i reține mesajul, această abilitate de comunicare 
interpersonală foarte apreciată, te asigură că ești capabil să te implici iar ulterior să-ți amintești 
anumite detalii fără a fi necesar ca informația să fie repetată. Ascultarea activă înseamnă construire 
de relații, înțelegere și încredere. 

Abilitățile de ascultare nu se referă doar la atenția auditivă; ele implică și observarea aspectului și a 
comportamentului clientului.  

Ascultarea activă a fost descrisă ca un proces în mai multe etape, inclusiv formularea de comentarii 
empatice, adresarea de întrebări adecvate, parafrazarea și sumarizarea în scopul verificării (Cramer, 
1998; Gordon, 2003; Turnbull & Turnbull, 1990). 

Ascultarea activă se referă pe de o parte la abilitatea de ascultare și concentrare asupra oamenilor 
în manieră simpatetică, fără judecăți, care permite celorlalți să reflecte deschis idei și sentimente, în 
timp ce pe de altă parte, presupune atenție.  

Ascultarea  

Ascultarea este o demonstrație sonoră a faptului că ascultăm, iar acest lucru încurajează explorarea 
continuă a clientului. În plus, este vorba de a asculta cu toate simțurile noastre, de a acorda atenție 
deplină și de a găsi semnificația din spatele a ceea ce se spune, ceea ce presupune ca practicianul să 
vorbească pentru a se asigura că și-a înțeles corect clientul. 

Atenția 

Atenția este capacitatea de a asculta și a se concentra asupra altor persoane, de a-și îndrepta atenția 
asupra nevoilor, sentimentelor și cognițiilor altora și de a rămâne atent chiar și în condiții de stres. 
Atenția este legată conceptual, dar nu sinonimă cu empatia sau cu ascultarea. Comunicatorul 
empatic trebuie să fie atent, dar comunicatorul atent nu trebuie să fie empatic. În mod asemănător, 
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comportamentul de ascultare este caracterizat de atenție, dar comportamentul atent nu trebuie să 
fie marcat de ascultare (Norton & Pettegrew, 1979).  

Carl Rogers (1951) a fost probabil primul cercetător care a explicat unele dintre componentele 
stilistice ale atenției. Aceasta a fost în primul rând o funcție a rolului important pe care ascultarea 
activă și atenția le-au jucat în abordarea sa asupra comunicării terapeutice. El susține categoric că 
"fără atenție nu poate exista comunicare." Pentru Rogers, comunicatorul atent "transmite 
vorbitorului mesajul că contribuția sa merită să fie ascultată, că este suficient de respectat ca 
persoană astfel încât să primească întreaga atenție a altcuiva". Într-o analiză mai adâncă, Egan (1998) 
sugerează că ascultarea activă implică patru componente: ascultarea și răspunsul la mesaje verbale, 
observarea comportamentului non-verbal, ascultarea contextului preocupărilor clientului și 
ascultarea conținutului ce ar necesita eventual să fie contestat. Meier și Davis (1997) prezintă 
procesul de ascultare activă ca pe un fundament pentru consiliere. Ei sugerează că practicienii 
manifestă încredere, invitând clienții să participe, explicând rolul practicianului, îndrumând și 
stimulând procesul (versus a conduce), și subliniind nevoile clienților de a fi auziți și înțeleși (Meier & 
Davis, 1997). Întrucât ascultarea în aceste moduri este esențială pentru realizarea abilităților de 
consiliere de bază (reflectarea sentimentelor și a conținutului, instantaneu, confruntarea), 
practicienii care nu ascultă activ, nu sunt susceptibili de a se simți eficienți în alte domenii. 

Potrivit lui Gearhart & Bodie (2011) ascultarea activă constă din (a) procese cognitive, cum ar fi 
participarea, înțelegerea sau interpretarea mesajelor; (b) procese afective, precum motivarea și 
energizarea necesare pentru a se ocupa de altă persoană; și (c) procese comportamentale, cum ar fi 
semnalarea verbală și non-verbală referitoare la faptul că mesajul a fost primit și înțeles.  

Bodie (2011) a dezvoltat Scala de Ascultare Activă Empatică (AELS), care surprinde acele caracteristici 
ale ascultării de-a lungul a trei stadii: (a) simțire, care înseamnă să participi atent și să prinzi 
semnificația informațiilor verbale și non-verbale; (b) procesarea, adică a da sens informațiilor verbale 
și non-verbale, și în cele din urmă a sintetiza acele informații într-un “tot narativ”; și (c) răspunsul 
care include anumiți indicatori non-verbali  (de exemplu încuviințarea din cap) și indicatori verbali 
(de exemplu, adresarea întrebărilor, parafrazarea), pentru a semnala că înformația a fost înțeleasă 
(Gearhart & Bodie, 2011, p. 87). Mai multe studii realizate de Bodie și colegii lui, arată că o abordare 
centrată pe persoană și acordarea de sprijin nonverbal cald și plină de grijă, sunt strâns legate de 
nivelul de implicare în ascultarea activă (Bodie & Jones, 2012; Bodie, Jones, Vickery, Hatcher, & 
Cannava, 2014; Bodie, Vickery, & Gearhart, 2013).  

 

Importața abilităților de ascultare activă  
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Unele dintre competențele de bază așteptate de la practicienii psihologi sunt înțelegerea  
conștientizarea, ascultarea activă, abordarea empatică, abordarea țintită, formarea relației, 
observația, oferirea feedback-ului, emoțiile și reflectarea emoțiilor și a conținutului, interpretarea, 
facilitarea adaptării și monitorizarea procesului (McLeod & McLeod, 2011). 

Este de așteptat ca practicienii eficienți să aibă capacitatea de a se adapta și de a improviza abilități 
multiple cum ar fi participarea, răspunsul, sondarea, provocarea, interpretarea și reflectarea 
continuă a sentimentelor pentru a gestiona circumstanțele fluctuante și schimbătoare din cadrul 
sesiunilor de consiliere (Larson & Daniels, 1998). 

Smaby și Maddux (2011) sugerează că ascultarea activă este o formă de verificare socială, permițând 
clientului să evalueze dacă persoana din fața sa este pregătită și capabilă să-l ajute. Abilitățile de 
ascultare activă în consiliere stabilesc încrederea, ajută clientul să se deschidă și să-și dezvăluie 
gândurile, îl încurajează să-și împărtășească emoțiile, astfel fiind facilitată colectarea de informații 
valoroase despre client, care în schimb poate ajuta procesul de consiliere. 

Cel mai important aspect, clientul găsește adesea soluții pentru preocupările sale prin discuții libere, 
în timp ce practicianul dobândește o înțelegere mai profundă a factorilor ce ar putea genera 
problema. 

În plus, potrivit lui Rogers și Farson (1987) “ascultarea activă este o modalitate importantă de a 
produce schimbarea la oameni. În ciuda noțiunii populare conform căreia ascultarea este o abordare 
pasivă, dovezile clinice și de cercetare arată clar că o ascultare marcată de sensibilitate este agentul 
cel mai eficient pentru schimbare a personalității individuale și pentru dezvoltarea grupului. 
Ascultarea aduce schimbări în atitudinea oamenilor față de ei înșiși și față de alții; de asemenea, 
aduce schimbări în valorile lor de bază și filozofia personală. Oamenii care au au fost ascultați în acest 
mod nou și special devin mai maturi din punct de vedere emoțional, mai deschiși față de experiențele 
lor, mai puțin defensivi, mai democratici și mai puțin autoritari”. 

Nelson Jones (2013) sugerează că ascultarea activă ajută la stabilirea unui raport care îi face pe clienți 
să simtă că preocupările lor sunt înțelese, crează o percepție de onestitate, integritate și încredere în 
relație, minimalizează atitudinea defensivă a clientului având ca rezultat faptul că practicianul poate 
aduna toate informațiile valoroase despre un client, iar acesta din urmă poate experimenta 
sentimente și poate conștientiza fluxul interior al emoțiilor proprii. În plus, ascultarea activă ajută la 
eliminarea diferențelor și la mai buna înțelegere a unui client cu un set diferit de circumstanțe de 
viață, și arătând înțelegere clienților din diferite grupuri culturale, practicienii sunt percepuți ca având 
status și credibilitate. 
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Există numeroase situații în care practicienii pot utiliza ascultarea activă pentru a construi relația cu 
clienții și a îmbunătăți comunicarea generală cu aceștia. Dintre acestea, cele mai frecvente sunt: 

• Informație – obținerea unei imagini clare. Aceasta înseamnă punerea de întrebări pentru a 
afla informații despre nevoile, instrucțiunile și contextul unui client. Practicienii ar trebui să 
verifice pentru a se asigura că au auzit și înțeles detaliile relevante, și că clientul este de acord 
cu faptele. 

• Afirmație – afirmarea, recunoașterea, explorarea problemei. Ascultarea activă a unei 
persoane care ar beneficia de recunoașterea problemei sale de către practician. Problema 
poate sau nu să implice practicianul în mod direct. Practicienii pot reflecta sentimentele 
clientului și chiar conținutul problemei, cu o singură propoziție sau afimație de recunoaștere, 
sau în cursul unui dialog pe o perioadă de timp, explorând dificultatea în profunzime. 

• Inflamație – răspunsul la o plângere. Când clienții spun practicianului că sunt nefericiți cu el, 
criticându-l, plângându-se de el sau eliberându-se de nemulțumire, cel mai bun lucru pe care îl 
poate face practicianul (deși este provocat) este să asculte activ (Nelson Jones, 2012). 

 

În concluzie, ascultarea activă este un instrument eficient pentru a reduce emoția unei situații. De 
fiecare dată când practicianul denumește în mod corect o emoție, intensitatea acesteia descrește ca 
atunci când se sparge un balonaș de spumă. Vorbitorul se simte auzit și înțeles. Odată ce nivelul 
emoțional a fost redus, capacitatea de raționament poate să funcționeze mult mai eficient. Dacă 
emoțiile sunt foarte puternice, practicienii ar trebui să se ocupe mai întâi de emoții, folosind abilitățile 
de ascultare activă. Utilizarea eficientă a abilităților de ascultare activă poate transforma o situație 
provocatoare într-o situație de cooperare. 

 

Condiții preliminare/premise pentru a fi un bun ascultător 

Există anumite condiții pe care practicianul ar trebui să le respecte, pentru a fi un bun ascultător și a-l 
face pe client să se simtă suficient de confortabil pentru a vorbi. Potrivit lui Rogers partea cea mai 
importantă a comunicării interpersonale este viziunea umanistă constant pozitivă asupra naturii 
umane, care pune accent pe ideea că tendința oricărei persoane spre auto-actualizare ar trebui 
respectată și susținută. Principiul cel mai relevant pentru sensul general al ascultării active este crearea 
unei atmosfere adecvate care să stimuleze comunicarea. Această atmosferă este supusă mai multor 
condiții distincte, conform lui Rogers.  

În primul rând, comunicarea trebuie să fie autentică, congruentă și sinceră. Acest principiu este destul 
de evident, deoarece comportamentul corect de ascultare este însoțit de formarea unei baze de 



 

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
 

PROJECT ID: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

încredere reciprocă. Congruența este o “potrivire strânsă între ceea ce este experimentat la nivel 
intuitiv, ceea ce este prezent în conștientizare și ceea ce este exprimat către client” (Rogers, 
1980/1995b, p.116). Congruența practicianului este de o importanță centrală pentru înțelegerea 
empatică. În plus, prin aspectul său extern numit autenticitate sau transparență, influențează în mod 
direct comunicarea terapeutică. Aceasta înseamnă că practicianul nu se ascunde în spatele unui front 
fals, ci se confruntă cu clientul ca persoana care este cu adevărat în situația imediată. Lipsa 
autenticității, dacă este percepută de către client, este o amenințare majoră pentru relația terapeutică: 
“Clienții sunt foarte perceptivi și recepționează incongruențele precum un magnet care atrage un ac. 
Când practicianul procedează în acest mod, nivelul de încredere va scădea, intimitatea se va dizolva, și 
relația va începe să se atrofieze” (Natiello, 2001, p. 34).  

 
Acronimul REDOL poate ajuta practicianul să-și portretizeze atitudinile interioare și valorile de 
autenticitate & respect față de un client. 

R: Practicianul este Relaxat (Relaxed), răbdător & natural cu clientul. 

E: Practicianul stabilește un bun Contact vizual (Eye contact) cu un client, ceea ce transmite mesajul 
că el/ea este interesat/ă de ceea ce are de spus clientul. De asemenea, susține transmiterea mult mai 
eficientă a punctului său de vedere și construirea încrederii clientului. 

D: Practicianul se confruntă cu clientul în mod Corespunzător (Duly), eliminând orice obstacol, ca de 
exemplu biroul care crează o barieră psihologică pentru client. 

O: Postură deschisă. Practicianul se asigură că postura sa comunică clientului Deschidere (Openness) 
și disponibilitate. Picioarele și brațele încrucișate pot fi interpretate ca implicare scăzută cu clientul, 
sau chiar indisponibilitate sau distanță/îndepărtare. 

L: Practicianul Se înclină (Lean) spre client, ușor, pentru a arăta interes și implicare. Aplecarea pe spate 
față de client poate trasmite mesajul opus. 

 

Al doilea principiu pentru o ascultare eficientă și facilitatoare este acceptarea, respectul pozitiv 
necondiționat sau compasiunea, sau chiar aprecierea. Această atitudine își propune să demonstreze 
că clientul este valorizat/apreciat ca persoană și că subiectul pe care îl comunică este semnificativ. 
Practicianul trebuie să comunice verbal și nonverbal că privește subiectul cu interes și înțelegere, fără 
să judece, și că este mereu atent în timpul conversației. Acest lucru facilitează disponibilitatea 
clientului de a se deschide și de a se simți în siguranță în timpul discuției. Exprimând căldură și respect 
față de client, indiferent de cuvintele și acțiunile sale, practicienii pot promova sentimentul valorii 
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proprii și îi îndrumă pe calea creșterii personale. Principiul respectului pozitiv necondiționat implică 
faptul că “terapeutul valorizează clientul în mod total mai degrabă decât în mod condiționat” (Rogers, 
1980/1995b). Înseamnă că totalitatea experiențelor clientului este acceptată necondiționat de către 
terapeut. Respectul pozitiv necondiționat este marcat de “sentimente de compasiune, căldură, respect 
sau admirație, interes sau simpatie și alte sentimente pozitive” (Barrett-Lennard, 1998) ale 
practicianului față de client, care pătrund în comunicarea practicianului. Ideea că contactul social 
pozitiv în general scade stresul și anxietatea, nu este nouă. Astăzi, acest lucru se numește “efectul de 
tamponare socială” (Kikusi, Winslow, & Mori, 2006). Acest efect este strâns legat de principiul 
respectului pozitiv necondiționat. Dacă clientul este cuprins de emoții sau sentimente negative, dar 
observă că practicianul îl înțelege și rămâne calm- făcând față tuturor experiențelor clientului cu o 
atitudine de acceptare necondiționată- clientul se va deplasa spre mai mult calm, datorită rezonanței 
evocate în el.  

A treia și utilă precondiție pentru ascultarea activă facilitatoare, conform lui Carl Rogers este empatia. 
Experimentarea emoțiilor clientului transformă complet relația dintre două persoane într-una de 
încredere absolută, și împreună cu celelalte principii menționate, formează baza unei comunicări ce 
aduce avantaje ambelor părți și este productivă și semnificativă. Practicianul ar trebui să exercite 
empatia, care se referă la vizualizarea lumii din perspectiva clientului, și acceptarea percepțiilor și 
sentimentelor clientului ca și când ar fi ale sale, fără însă a pierde limitele și sentimentul separat al 
sinelui. Practicianul ascultă clientul cu atenție, înțelegând cât mai bine ceea vrea să spună, și comunică 
această înțelegere clientului său în așa fel încât acesta să simtă că practicianul îl înțelege în mare 
măsură. Acest lucru poate ajuta clienții să se înțeleagă mai deplin și să acționeze pe baza înțelegerii 
lor. În procesul de empatizare practicianul uită temporar de propriul său cadru de referință. 
Practicianul împărtășește apoi această înțelegere cu clientul în manieră verbală sau nonverbală. 

În general, ascultarea activă este abilitatea cea mai importantă necesară în procesul de consiliere. 
Odată stăpânită, creează o percepție de onestitate, integritate și încredere în relația client-practician, 
toate acestea contribuind la relația de lucru. 

 

Abilități de ascultare activă în practică – Tehnici de utilizat 

Ascultarea activă urmărește să producă schimbări în oameni. Pentru a atinge acest obiectiv, se 
bazează pe tehnici definite-lucruri ce pot fi făcute și lucruri ce trebuie evitate. 

Mai jos sunt prezentate diferite tehnici care ne ajută să fim mai buni ascultători activi. Ele sunt 
verbale sau nonverbale.  

A. Tehnicile de ascultare activă verbală includ: 
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1. Reafirmarea/ Parafrazarea: Pentru a arăta că ascultăm, trebuie să repetăm din când în când 
ceea ce credem că a spus persoana- nu ca papagalul, ci parafrazând ceea ce am auzit cu 
propriile noastre cuvinte. De exemplu, “Să vedem dacă sunt clar în acest sens . . .”, sau “Deci, 
spui că incertitudinea cu privire la cine va fi noul tău supervizor crează mult stres pentru 
tine.” Un studiu recent a arătat deși parafrazarea nu îi face neapărat pe oameni să se simtă 
înțeleși, crează un sentiment de mai mare apropiere și intimitate într-o conversație. Aceasta 
este o parte cheie în construirea încrederii și a unor posibile prietenii (Weger et al., 2010). 

2. Reflectarea: În loc să repetăm, ar trebui să reflectăm cuvintele vorbitorului în termeni de 
sentimente-de exemplu, “Acest lucru pare cu adevărat important pentru tine”. Reflectarea 
sentimentelor permite clienților să audă sentimentele pe care tocmai le-au exprimat și îi 
poate ajuta să-și înțeleagă mai bine propriile răspunsuri emoționale la diferiți stimuli. 

3. Sumarizarea/rezumarea: Aceasta înseamnă reunirea faptelor și părților problemei pentru a 
verifica înțelegerea. Aceasta va da de asemenea clientului oportunitatea de a clarifica 
informațiile vagi sau de a-și extinde mesajul. De exemplu, “Deci mi se pare că . . .” sau, “Asta 
este?”  sau “Deci ceea ce spui,  este că sistemul actual de management al conținutului, nu mai 
răspunde nevoilor tehnice ale echipelor tale pentru că nu acceptă fișiere mari.” 

Sumarizarea este similară reflectării, exceptând faptul că atunci când sumarizezi indici clar că 
ești pe punctul de a te deplasa de la subiectul curent. Când sumarizați, explicați doar punctele 
principale ale subiectului general al vorbitorului, detaliile mărunte pe care poate a trebuit să 
le clarificați înainte, nu mai sunt importante în această parte a conversației.  

4. Sondarea: Punerea de întrebări pentru a obține informații mai profunde și mai semnificative. 
Există tipuri diferite de întrebări pentru utilizat: 

 Întrebări deschise 

Adresăm întrebări care arată că am surprins esența a ceea ce clienții au împărtășit, și-i 
îndrumăm să împărtășească informații suplimentare. Întrebările deschise sunt folosite 
pentru a extinde discuția. De exemplu: “Când ți-a spus asta, cum te-a făcut să te simți?” 

 Întrebări reflexive 
Pot ajuta oamenii să înțeleagă mai multe despre ceea ce au spus – de exemplu, cineva 
care spune, “Sunt îngrijorat că nu-mi voi aminti.” O bună întrebare reflexivă ar putea fi 
ceva de genul, “Se pare că ați dori să vă ajutați ca să vă amintiți”, sau “Vă îngrijorează 
memoria dvs în viitor?” 
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 Întrebări închise 
Întrebărilor închise, de obicei li se poate răspunde cu un singur cuvânt. Ele nu conduc la 
mai multe informații, dar pot face o persoană să se simtă mai defensivă (ca și când 
conversația este mai mult o interogare decât un schimb reciproc). Prin urmare, acest tip 
de întrebări ar trebui evitate.  

 Întrebări ipotetice 
Întrebările ipotetice sunt utile pentru vizualizarea consecințelor pozitive sau negative ale 
anumitor acțiuni, și pentru a lua în considerare diferite alternative de acțiune. Clientul se 
poate simți mai confortabil să abordeze problema la modul ipotetic. De exemplu: “Dacă 
ar trebui să iei o decizie cu privire la cariera ta, cum ai proceda?” sau “Dacă ai fi în această 
poziție, ce ai dori să faci?”  

5. Afirmații verbale scurte:  Afirmațiile scurte, pozitive, vor ajuta clientul să se simtă mai 
confortabil și arată că suntem implicați și capabili să procesăm informația pe care ei o 
furnizează. Micile afirmații verbale ne ajută să continuăm conversația fără a întrerupe clientul 
sau a-i deranja fluxul ideilor. Exemplu: “Am înțeles.” “Înțeleg.” “Da, asta are sens.” “Sunt de 
acord.” Funcția acestor afirmații este de a demonstra o înțelegere a ceea ce s-a spus 
(Jefferson, 2002), sau pentru a clama înțelegere, interes, acord sau atenție (Schegloff, 1982).  

6. Etichetarea emoțiilor: Transpunerea emoțiilor în cuvinte, adesea va ajuta o persoană să vadă 
lucrurile într-un mod mai obiectiv. Pentru a ajuta o persoană să înceapă, folosim “deschizători 
de uși”. De exemplu, “Simt că te simți frustrat/îngrijorat/anxios …”. 

7. Amplificarea: evidențierea unui aspect important sau pozitiv al situației  

8. Concentrarea comunicării asupra momentului prezent -aici și acum- O situație trecută este 
adusă în prezent prin adresarea unor întrebări precum: “Ce simți acum?” “Ce crezi despre 
asta?”, “Ce știi acum?”.    

9. Demonstrarea preocupării/afișarea empatiei: Ar trebui să ne asigurăm că clientul înțelege că 
suntem capabili să le recunoaștem emoțiile și să le împărtășim sentimentele. Arătând 
compasiune, mai degrabă decât doar simțind-o, suntem capabili să ne conectăm cu clientul și 
să începem să stabilim un sentiment de încredere reciprocă. De exemplu: “Sunt dornic să te 
ajut; Știu că treci prin niște provocări dificile.”  

10. Validare: Recunoașterea problemelor și sentimentelor individului. Ascultați cu deschidere și 
cu empatie, și răspundeți într-un mod interesant. De exemplu, “ Apreciez disponibilitatea ta 
de a vorbi despre o problemă atât de dificilă  . . .” 
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11. Pauză eficientă: Faceți pauză în mod deliberat în punctele cheie, pentru subliniere. Acest 
lucru va comunica persoanei că ceea ce este comunicat este foarte important pentru 
ascultător. 

12. Tăcerea: Ar trebui să permitem tăceri confortabile, pentru a încetini schimbul. Dăm unei 
persoane timp să gândească și să vorbească. De asemenea, tăcerea poate fi de mare ajutor în 
difuzarea unei interacțiuni neproductive.  

13. Mesaje de tip “Eu”: Folosind mesaje de tip “Eu” în afirmațiile noastre, ne concentrăm asupra 
problemei, nu asupra persoanei. Un mesaj de tip Eu, permite persoanei să știe ce simțim și de 
ce. De exemplu, “Știu că ai multe de spus, dar trebuie să. . .” 

14. Reamintirea informațiilor împărtășite anterior: Încercarea de a-ți aminti concepte cheie, idei 
sau alte puncte critice pe care vorbitorul le-a împărtășit cu noi în trecut, este o tehnică bună. 
Aceasta demonstrează că nu doar ascultăm la ce ne spun ei în mod curent, dar și că suntem 
capabili să reținem informațiile și să ne reamintim anumite detalii specifice. De 
exemplu: “Săptămâna trecută ați menționat noi idei despre cum să vă descurcați cu șeful dvs. 
Ați pus în practică vreuna dintre acestea?” 

15. Dezvăluirea unor experiențe similare pentru a arăta înțelegere: Discutarea unor situații 
comparabile nu doar va arăta vorbitorului că am interpretat corect mesajul lor, dar poate de 
asemenea să ajute la construirea relației. Dacă vorbitorul a împărtășit o problemă, furnizarea 
de informații despre modul în care am rezolvat o situație similară este valoroasă pentru alții. 
Exemplu: “Și eu am trăit un conflict legat de întoarcerea mea la muncă, după nașterea fiului 
meu.” Dar, trebuie să subliniem că practicienii pot dezvălui informații personale despre ei 
înșiși clientului lor numai în circumstanțe limitate. Această tehnică ar trebui folosită doar dacă 
procesul de consiliere poate beneficia de pe urma acestui lucru, și dacă pare esențial pentru 
a ajuta practicienii să relaționeze mai eficient cu clientul. 

16. Redirecționarea: Dacă clientul se manifestă exagerat de agresiv, agitat sau furios, acesta este 
momentul pentru a deplasa discuția către un alt subiect.  

B. Tehnici nonverbale 

Tehnicile nonverbale joacă de asemenea un rol important în ascultarea activă, și ar trebui exersate 
de către practicieni. Cu toate acestea, ar trebui să fim atenți, întrucât unele din aceste tehnici pot să 
nu fie adecvate în anumite situații sau culturi. Printre cele mai frecvente indicii nonverbale care arată 
înțelegere, sunt: 
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1. Zâmbete și încuviințări 

Atunci când oferi vorbitorului câteva încuviințări simple îi arăți că înțelegi ceea ce spune.  
Încuviințarea din cap este un indiciu util, de susținere și nu comunică neapărat că ești de acord cu 
vorbitorul-ci doar că ești capabil să procesezi semnificația mesajului acestuia. 

Asemănător încuviințării, un mic zâmbet încurajează vorbitorul să continue. Cu toate acestea, spre 
deosebire de încuviințare, zâmbetul comunică faptul că ești de acord cu mesajul lui sau că ești 
mulțumit de ceea ce are de spus. Un zâmbet poate ține locul unei afirmații verbale simple, putând 
ajuta la îndepărtarea oricărei tensiuni și la asigurarea sentimentului de confort al vorbitorului. 

Dacă combinăm zâmbetul cu încuviințarea și cu ocazionalul “da” persoana care ne vorbește va simți 
că acordăm atenție mesajului său. 

Zâmbetul și încuviințarea nu sunt desigur, întotdeauna adecvate. Nu trebuie să zâmbim dacă auzim 
vești proaste sau suntem mustrați. De asemenea, nu trebuie să încuviințăm din cap atunci când nu 
suntem de acord cu ceea ce auzim. În ambele cazuri, un simplu “Înțeleg” sau “pricep” este suficient. 

2. Evitați mișcările ce  arată distragerea atenției 

Poziția nemișcat poate să comunice concentrare. Pentru a face asta, ar trebui să încercăm să evităm 
să facem mișcări, ca de exemplu să ne uităm la ceas sau la telefon, să oftăm, să mâzgălim sau să ne 
jucăm cu pixul. Ar trebui de asemenea să evităm să avem schimburi de comunicări verbale sau 
nonverbale cu alte persoane în timp ce ascultăm clientul. Acest lucru îl poate face pe client să se 
simtă frustrat și inconfortabil. 

3. Menținerea contactului vizual 

A privi direct la cineva, îi demonstrează acestuia că are toată atenția noastră și că îl ascultăm. Trebuie 
să ne asigurăm că ne păstrăm privirea naturală, folosind încuviințări și zâmbete pentru a ne asigura 
că îl încurajăm, mai degrabă decât să îl facem pe client să se simtă intimidat și neliniștit. Trebuie să 
fim conștienți și de faptul că în anumite culturi contactul vizual este văzut ca o lipsă de respect. 

4. Limbajul corpului 

A fi relaxat este o modalitate foarte bună de a invita pe cineva să vorbească despre sine. Aplecarea 
ușor înainte în scaun, demonstrează că acordăm toată atenția, că ascultăm activ ce spune clientul 
nostru. Comunicăm foarte mult prin mișcările corpului nostru. De exemplu, a sta cu brațele și 
picioarele încrucișate, aduși de spate, poate da impresia că am pus o barieră și că nu ascultăm sau nu 
suntem interesați.  A ne balansa brațele încolo și încoace poate fi un factor de distragere a atenției. 
În plus, încruntarea sau ridicarea din sprâncene, poate transmite repulsie sau judecată, ceea ce poate 
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face clientul să se închidă, în timp ce zâmbetul în momentele potrivite demonstrează căldură umană, 
care ajută la construirea încrederii și la dezvoltarea relației (Griffin, 2006).  

 

Blocaje ale ascultării active 

Cu toate acestea, ascultarea eficientă nu este lipsită de provocări. Există un număr de obiceiuri în 
care ne angajăm mulți dintre noi, care vor face ca ascultarea activă să fie dificil de realizat într-o 
conversație. Următoarele obstacole pot să oprească comunicarea și ar trebui să fie evitate:  

 Întrebările “De ce”. Acestea tind să-i facă pe oameni defensivi. 
 Reasigurare rapidă, spunând lucruri precum, “Nu vă faceți griji pentru asta.” 
 Oferirea de sfaturi specifice, pentru că schimbă dinamica conversației. De exemplu, “Cred că 

cel mai bun lucru pentru tine este să treci la viața asistată.” 
 Căutarea de informații și forțarea unei persoane să vorbească despre ceva despre care ar 

prefera să nu vorbească. 
 Atitudinea de superioritate, pentru că face cealaltă persoană să se simtă prost. De exemplu, 

“Săracul de tine, știu exact cum te simți.” 
 Predica, pentru că te face să fii expertul în acea situație. De exemplu, “Ar trebui să. . .” sau, 

“Nu ar trebui să. . .” 
 Întreruperea, pentru că arată că nu ești cu adevărat interesat de ceea ce are de spus cealaltă 

persoană (Grohol, 2020) 
 

Consecințele eșecului procesului de ascultare activă 
Prezența blocajelor în ascultarea activă, sau a eșecului ascultarii active poate fi trăit de către client ca 
respingere, indiferență, lipsă de apreciere, dezamăgire și în cele din urmă el/ea se poate 
detașa/îndepărta de procesul de consiliere.  

 

Ascultare activă: CE SĂ FACI și CE SĂ NU FACI 

În concluzie, practicienii ar trebui (Johnson, 2008): 

1. Să ofere persoanei care vorbește întreaga lor atenție. 
2. Să asculte fără a judeca sau a lua o anumită poziție față cu privire la o problemă.  
3. Să obțină o înțelegere a situației din punctul de vedere al celuilalt. 
4. Să repete conversația cu propriile cuvinte, oferind interpretarea proprie sau înțelegerea 

conținutului transmis de client (parafrazarea). – Repetați ce ați auzit, pentru a verifica 
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acuratețea. Folosiți cuvintele exacte ale vorbitorului atunci când aveți dubii că ați auzit corect; 
adeseori, este mai bine să parafrazăm ceea ce s-a spus. 

Reflectând conținutul a ceea ce spune clientului, verificați înțelegerea mesajului de către 
acesta. Reflectați înapoi către client sentimentele sale precum și conținutul (de exemplu cum 
v-ți simțit atunci când…? Cum v-a afectat acest lucru…? Se pare că aceasta v-a înfuriat cu 
adevărat). 

5. Să fie cât mai exact în a sumariza sensul spuselor clientului, pe cât posibil. 
6. Să încerce din nou dacă parafrazarea nu este exactă sau bine recepționată. 
7. Să permită clientului să-și ducă gândurile la capăt fără a-l întrerupe. Aceasta de obicei include 

perioade scurte de tăcere, de exemplu de câteva secunde. Poate necesita un pic de practică 
înainte de a putea ști cât trebuie să aștepți înainte de a da un anumit tip de răspuns. Dacă 
practicianul nu este sigur, este întotdeauna mai bine să aștepte un pic mai mult decât să 
vorbească prea devreme și să întrerupă gândurile clientului. 

8. Să arate că atenția lor este concentrată. Să realizeze contactul vizual, să se incline spre client 
atunci când interesul atinge vârful, și să împărtășească orice cu un zâmbet sau alt răspuns 
natural. 

9. Să provoace într-o manieră neamenințătoare și subtilă. De exemplu, o afirmație cum ar fi 
“Este fără speranță.”, ar trebui parafrazat ca: “Acum ți se pare lipsit de speranță”, sau o 
afirmație: “Nu pot să fac nimic”, poate fi parafrazată ca “Nu poți să găsești nimic care să o 
rezolve”. 

10. Să nu încerce să forțeze conversația, să permită momente de tăcere-și să fie conștient de 
limbajul corpului, să observe schimbările și să răspundă în concordanță cu acestea. 

11.  Ca și pas final, dar nu mai devreme, consilierii pot alege să împărtășească situații similare pe 
care le-au trăit sau punctul lor de vedere asupra problemei. Ei pot chiar să împărtășească o 
opinie complet diferită de cea exprimată, atâta timp cât această împărtășire este făcută după 
ce au înțeles ceea li s-a comunicat. 

Pe de altă parte, practicienii ar trebui să se abțină: 

1. Să vorbească despre ei înșiși și să-și prezinte propriile reacții sau comentarii bine intenționate. 
2. Să schimbe subiectul și să se gândească la ce vor spune în continuare. 
3. Să dea sfaturi, să pună diagnostic, să liniștească, să încurajeze, să critice sau să momească 

clientul. 
4. Să evite contactul vizual. Întreruperea contactului vizual este ceva normal și ceva de așteptat, 

dar lipsa totală a contactului vizual comunică o lipsă de atenție. 
5. Să utilizeze “mm” sau “ah” exclusiv sau inadecvat sau să repete mecanic cuvintelor lor. 
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6. Să pretindă că a înțeles persoana sau sensul spuselor acesteia chiar dacă în realitate lucrurile 
nu stau așa.  

7. Să se lase distras de alte gânduri, sau de evenimente din apropiere, și să-și piardă 
concentrarea. Visatul cu ochii deschiși în timp ce pretinde că ascultă, cel mai probabil îl va 
frustra pe vorbitor. 

8. Să permită clientului să alunece la un subiect mai puțin important, pentru că el simte că 
practicianul nu-l înțelege. 

9. Să rezolve, să schimbe sau să îmbunătățească ceea ce a spus clientul– sau să termine 
propozițiile pentru ei. /Grăbirea vorbitorului. Aceasta poate fi o provocare, în special atunci 
când clientul intră în detalii excesive sau care nu au legătură cu povestea lui. Să facă tot 
posibilul să îi încurajeze politicos să revină la obiect. 

10. Să umple fiecare spațiu de timp cu vorbe. 
11. Să-și ignore propriile sentimente în acea situație. 
12.  Să întrerupă o propoziție. Chiar dacă există o pauză lungă, practicianul ar trebui să fie primul 

care să încurajeze finalizarea gândului de către vorbitor. 

 

Metode de îmbunătățire a abilităților de ascultare activă  

 

Jocul de rol 

Jocul de rol este o metodă de training cognitiv care este utilizată într-o mare varietate de contexte și 
domenii de conținut (Rao & Stupans, 2012). În esență este practica de a-i face pe cursanți să-și asume 
roluri specifice – de obicei unele cu care nu sunt familiarizați – și să le joace/interpreteze într-un 
scenariu pe bază de joc de rol, cu scopul de a învăța conținutul cursului sau de a înțelege “conceptele 
complexe sau ambigue” (Sogunro, 2004). Interpretarea rolului este o metodă de a reprezenta 
modalități specifice de a interacționa cu ceilalți în situații imaginare (Byrne, 1986) și de a promova 
interacțiunea dintre cursanți, și de a crește motivația (Ladousse, 1995). În plus, Budden (2006) spune 
că jocul de rol este activitatea de a vorbi atunci când te pui în locul altcuiva sau te plasezi într-o 
situație imaginară.  

Când cursanții preiau abilitățile pe care le-au învățat în teorie și le pun în practică, aceasta crează o 
legătură cognitivă mai profundă cu materialul, făcându-l mai ușor de învățat.  
(Johnson&Johnson,1997). În cele din urmă, folosirea jocului de rol ca instrument de formare ajută 
cursanții să-și schimbe comportamentele și să folosească cele mai bune practici în medii din lumea 
reală (Beard, et. al., 1995). 
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Prin joc de rol, cursanții își pot îmbunătăți abilitățile de ascultare activă, deoarece pot exersa tehnicile 
învățate.Fiind angajați în jocul de rol, cursanții își aplică cunoștințele pentru a rezolva o anumită 
problemă, pot reflecta asupra problemelor și punctelor de vedere ale altora, și ilustrează relevanța 
ideilor teoretice, plasându-le într-un context real, precum și complexitatea procesului decizional 
(Pavey and Donoghue, 2003) 

Revizuirea literaturii de specialitate a lui Aspegren (1999) cu privire la modul în care studentul la 
medicină învață cel mai bine abilitățile de comunicare și ascultare activă a relevat faptul că pregătirea 
experiențială, din care face parte jocul de rol, a produs rezultate mult mai bune decât simpla instruire 
unidirecțională.  

Ascultare activă și mindfulness/conștientizare 

Atât ascultarea activă cât și mindfulness/conștientizarea se centrează pe importanța atenției și a 
orientarii prezente (spre deosebire de repetarea unui răspuns). Deoarece se suprapun conceptual, 
Shapiro și Mariels (2013) au sugerat că participarea conștientă, care este surprinsă prin observare, 
acțiune conștientă, ar trebui să prezică ascultarea activă deoarece atenția conștientă încurajează 
ascultătorul să se orienteze către cealaltă persoană și să rămână prezent. Ca și capacitate 
metacognitivă care afectează în mod distal comportamentul, atenția concentrată încurajează 
oamenii să-și recunoască nu doar propria stare afectivă din momentul prezent, ci îi orientează și către 
stimuli contextuali momentani, într-un mod curios, deschis și acceptant (Bishop et al., 2004). Aceste 
caracteristici de conștientizare ar trebui să influențeze ascultarea activă, ceea ce presupune ca 
persoana să fie atentă la stimuli contextuali pentru a înțelege informațiile și a răspunde eficient 
celeilalte persoane. 
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