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Activitatea 1: Ajută-mă! 

 

Activitate: Experiențială 

Obiective de învățare: Obiectivul acestei activități este de a-i face pe participanți să-și amintească 3 
conflicte pe care le-au experimentat în ultimele 3 zile, să reflecteze asupra cuvintelor care le-au 
declanșat, și să primească unele soluții de la ceilalți cursanți. 

Obiectivul este de a atrage atenția asupra numărului de conflicte și a situațiilor stresante similare 
experimentate de cursanți și de a primi ajutor de la parteneri pentru a găsi soluții rezonabile pentru 
fiecare conflict. 

Aspecte specifice: Activitate de grup  

Material necesar: Un exemplar din “Fișa de conflict” (chestionar și pdf de printat) 

Durata: 1 oră 
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Informații utile pentru formator: 

Informați cursanții că li se va pune la dispoziție o “Fișă de conflict” (varianta online pe platformă și în 
format descărcabil) (chestionar și pdf de printat) în care trebuie să scrie 3 conflicte pe care le-au 
experimentat, persoanele implicate, cuvintele care au declanșat conflictul, etc. După ce au completat 
partea A, ei trebuie să parcurgă partea B, unde își vor aminti emoția pe care au simțit-o în fiecare caz, 
iar apoi trebuie să încerce să se gândească cum ar fi putut gestiona situația într-un mod diferit.   

După ce toți cursanții au finalizat sarcinile atribuite, adunați-i într-un grup pentru a-și discuta 
experiența. În cadrul grupului, cereți fiecărui cursant să împărtășească una dintre situațiile 
conflictuale și invitați-i pe ceilalți cursanți să facă sugestii referitoare la modul în care el/ea ar fi putut 
gestiona situația în mod diferit.   

Instrucțiuni: 

• Acum veți completa “Fișa de conflict – Partea A”, înregistrând 3 conflicte în care ați fost 
implicat, în ultima săptămână. Va trebui să înregistrați ‘cuvintele toxice’ care au declanșat 
conflictele și v-au făcut să simțiți că trebuie să protestați și să vă apărați. 

• După ce ați completat “Fișa de conflict - partea A”, trebuie să încercați să răspundeți la 
următoarele întrebări, completând în partea B: 

-Cum v-a făcut să vă simțiți reamintirea unui conflict?  

-Ați fi putut gestiona acea situație într-un mod diferit?  

 

Întrebări pentru reflecție:  

Fiecare participant prezintă un subiect de conflict iar facilitatorul cere celorlalți membri să ofere 
câteva sugestii despre cum el/ea ar fi trebuit să răspundă în mod diferit. 

• Au fost utile sugestiile partenerilor? 
• Ai putea folosi noile sugestii pentru a-ți rezolva conflictul sau a-l preveni? 
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Fișa de conflict 

Partea A 

Vă rugăm să completați tabelul cu 3 conflicte în care ați fost implicat în ultimele trei zile. 

Subiectul conflictului Persoane implicate Ce s-a întâmplat? 
Cuvântul 
declanșator 

Exemplu: 

Spălatul vaselor 
Eu și soțul meu 

Soțul meu m-a acuzat că sunt 
dezordonată, spunând: 

“Întotdeauna lași un teanc de vase 
murdare în chiuvetă zile întregi” 

 Întotdeauna  

1:       

2:      

3:    

 

Partea B 

Acum, după ce ați reflectat asupra conflictelor menționate anterior și ați discutat cu partenerul, 
completați tabelul următor: 

Subiectul 
conflictului  

Sentimentul 
apărut 

Cum aș fi putut gestiona 
situația în mod diferit? 

Sugestia altora (partenerului) 

Exemplu: 

Spălatul vaselor 

 

Furie și critică 
nedreaptă 

Aș putea să spun că în 
următoarele zile voi 
compensa făcând mai 
multă curățenie în casă.  

 I-aș fi putut explica soțului meu că  
“întotdeauna” nu este adevărat, 
pentru că sunt obișnuită să ajut la 
curățenia casei, dar din cauza 
îndatoririlor de săptămâna trecută, 
am trecut cu vederea. L-aș putea 
face să fie de acord că “întotdeauna’ 
nu este adevărat, lucru care mă va 
face să mă simt mai bine, și aș fi de 
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acord să ajut mai mult în 
următoarele zile. 

1:      

2:      

3    

 

 


