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TRAINING 23-24 FEBRUARIE 2018 

BUCUREȘTI, ROMÂNIA 

ASOCIATIA PRO REFUGIU 

Traineri Psiholog Gabriela Ionescu  

          Psiholog Anda Dragan 

Joc de rol: Victimizarea secundara 

 

Locatie: Sala de conferinte Hotel Minerva 

Numar de participant: 30 

Profesii: avocati, asistennti sociali, psihologi 

Durata desfasurarii: 1h si 30 min 

 

Pentru fixarea si intelegerea informatiilor referitoare la Trauma si Victimizarea secundara a 

supravietuitorilor traficului de persoane, participantii vor lua parte la un joc de rol, prin 

prisma caruia acestia vor experimenta situatii in care vor trebui sa acorde asistenta unui 

supravietuitor al  traficului de persoane. 

 

Descrierea exercitiului: 

Se impart participantii in echipe de cate 4 fiecaruia fiindu-i atribuit cate un rol: 

psiholog, avocat, asistent social si victima.  
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Victima se intalneste pe rand cu fiecare dintre reprezentantii legali si poarta un dialog 

specific timp de 10 minute. Ceilalti doi participanti asista la discutie fara a interveni in nicun 

fel si isi noteaza observatiile. Dupa ce victima a trecut pe la fiecare reprezentatnt in parte 

participantii isi compara notitele si isi impartasesc parerile despre cum s-au simtit in rolurile 

in care au fost atribuiti si cum a fost  atunci cand au fost observatori. 

 La sfarsitul exercitiului este ales un reprezentat din fiecare echipa care va 

prezenta concluziile echipei din care a facut parte (5 minute). 

 Dupa concluzii fiecare participant se intoarce la locul lui si da un scurt feed-back in 

plen despre cum s-a simtit in rolul atribuit si in rolul de observator. 


