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Activitatea 2: Activitate de gestionare a conflictelor prin dezbatere vs dialog 

Tipul de activitate: Experiențială  

Obiective de învățare: Această activitate este o modalitate excelentă pentru participanți de a se 
angaja într-un mini-conflict cu un alt membru al echipei într-o manieră neamenințătoare.  

Scopul acestui exercițiu este ca participanții să înțeleagă că dezbaterea este o încercare de a dovedi 
că poziția ta este mai bună decât poziția celeilalte persoane. Scopul acesteia este de a ‘câștiga’ 
împotriva celeilalte persoane, prin găsirea de puncte slabe în poziția ei. Pe de altă parte, un dialog 
presupune înțelegere și cooperare. Scopul dialogului este de a ajunge la înțelegere reciprocă, în 
același timp valorizând punctele tari ale poziției celeilalte persoane, iar aceasta este cea mai bună 
soluție în gestionarea conflictelor. 

 

Aspecte specifice: Activitate de grup -2 cursanți pentru joc de rol și discuție de grup cu toți cursanții  
Durata: 45 minute. 
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Informații utile pentru formatori: 

La început trebuie să informați cursanții că scopul acestei activități este de a experimenta diferența 
dintre dezbatere și dialog. Apoi, organizați-i în grupuri de 2 persoane și explicați-le instrucțiunile 
activității. În timpul activității, puteți supraveghea modul în care participanții gestionează situația de 
“dezbatere” și “dialog” și îi puteți asista ori de câte ori este cazul. După ce toate grupurile au terminat 
jocul de rol, aduceți-Ie înapoi într-un grup mare pentru a reflecta asupra experienței lor. 

 
 

Instrucțiuni:  

 1. Veți lucra în perechi.  

2. Fiecare persoană va trebui să pronunțe numele unui obiect la ne putem gândi (de exemplu, mașină, 
masă, un animal, mâncare etc.). Apoi, veți dezbate unul cu celălalt pentru a argumenta că obiectul 
dvs este mai bun decât obiectul celeilalte persoane, timp de 3 minute.  

4. După trei minute, vă veți angaja într-un dialog. Aceasta înseamnă să vă adresați reciproc întrebări 
despre obiectele alese, să ascultați răspunsurile și să ajungeți la un acord. Acest proces va dura 5 
minute.  

 

 

Întrebări pentru reflecție: La finalul exercițiului, va trebui să reflectați asupra procesului de dezbatere 
și dialog.  

• Cum v-ați simțit în legătură cu fiecare situație (dezbatere vs dialog)?  
• Cum ați reacționat față de fiecare situație? 
• Cum v-ați comporta în situații reale de conflict?  
• Cum s-au schimbat lucrurile când ați trecut de la dezbatere la dialog?  
• Este dificil să asculți pe cineva când nu este de acord cu tine? De ce? Cum ați ajuns la un 

acord/o înțelegere? 
• În ce moduri ați putea folosi aceste abilități data viitoare când veți fi în conflict cu o altă 

persoană? 

 


