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EXERCIŢIU ASCULTARE ACTIVĂ
Semnificaţia comunicării 
non-verbale
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Ascultarea activăAscultarea activăAscultarea activăAscultarea activă
� Durata: Aprox. 20 min.
� Scop: Recunoaşterea importanţei ascultării active şi a comunicării non-verbale
� Pregătire exerciţiu: (max. 15 min.)

� Grupul este împărţit în echipe de cîte două persoane – A şi B
� Persoanele din grupul B sînt invitate să iasă din încăpere şi rugate să aştepte afară 

pînă vor fi chemate să revină în sală
� Persoanele din grupul A sînt informate că nu au voie să vorbească în timpul 

exerciţiului, dar, în timp ce vor asculta ce li se povesteşte, de fiecare dată cînd 
partenerul  are ceva de spus ce pare important, ceva care reflectă o stare interioară 
semnificativă pentru ei, de exemplu, adresează o întrebare, doresc să ii determine pe 
A să se gîndească la ceva etc. vor trebui să-şi ridice mîinile timp de 5 secunde şi apoi 
să le ducă la loc. Persoanele din grupul A vor trebui să facă acest lucru pe toată 
durata conversaţiei lor – grupului A îi este interzis să discute cu grupul B, să 
adreseze întrebări, să manifeste înţelegere etc.. astfel, cei din grupul A vor rămîne 
tăcuţi, trebuie doar să-şi ridice mîinile de fiecare dată cînd cei din grupul B au ceva 
important de spus. 

� Apoi trainerul iese să discute cu cei din grupul B. Persoanele din grupul B sînt 
informate în afara sălii că vor trebui să vorbească cu partenerul de discuţie din 
grupul A (rămas în salpă) despre un subiect de mare  interes pentru el – o 
experienţă plăcută, un hobby, ultima vacanţă, ceva pozitiv sau pasionant care li s-a 
întîmplat recent. Vor avea la dispoziţie 3 minute pentru discuţia cu partenerul. 
Regula jocului este ca ei să termine de povestit ceea ce şi-au propus, indiferent de 
ceea ce se întîmplă în jurul lor, fără a se opri înainte de trecerea celor 3 minute.

� Grupul B este invitat apoi să intre în încăpere şi, începînd din acel moment au 3 
minute pentru a discuta despre tema aleasă.
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Ascultarea activă Ascultarea activă Ascultarea activă Ascultarea activă (cont.)(cont.)(cont.)(cont.)
� Finalizare: Se lucrează în echipe de cîte 2 membri (10 min.)

� La sfîrşitul celor 3 minute, cei din grupul B vor trebui să spună cum s-au 
simţit în timp ce vorbeau cu partenerul de discuţie A, emoţiile trăite etc.

� Fiecare echipă va împărtăşi apoi:
� Experienţele pozitive – ce a condus la o experienţă bună?
� Experienţele negative – ce a condus la o experienţă inutilă?
� Puncte-cheie despre ceea ce ar trebui îmbunătăţit pentru o bună ascultare activă

� Notă:
� În mod obişnuit răspunsurile normale sînt “nu m-am simţit ascultat, nu 

am înţeles de ce îşi ridicau mîinile, mi-am pierdut şirul gîndurilor pentru 
că era evident că nu ma ascultă.” etc.

� Puteţi de asemenea să le cereţi persoanelor din grupul A nu doar să îşi 
ridice mîinile, ci de asemenea să arate că şi-au pierdut atenţia, de exemplu 
să înceapă să se uite pe geam, să fie foarte atenţi la anumite părţi ale 
jachetei partenerului de discuţie etc., orice alt mod de manifestare a lipsei 
de atenţie (fără însă gesturi care să întrerupă brusc comunicarea - să plece, 
să întoarcă spatele sau să îşi pună mîinile la ochi / urechi etc.).

� Alternativă: acest exerciţiu poate fi derulat din nou, de data aceasta 
permiţînd celor din grupul A să interacţioneze cu cei din grupul B, să se 
implice în conversaţie etc.,  iar ulterior se compară cele două situaţii 
conversaţionale, urmărindu-se care a fost mai satisfăcătoare.



Ascultare activa              © Cristina Muşat - Philean 408.05.2013


