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Activitatea 3: Conflictul în diferite perspective 

 

Tipul de activitate: Experiențială 

 Obiective de învățare: Obiectivul acestei activități este de a vă ajuta să vă înțelegeți percepția asupra 
conflictului și în același timp să intrați în contact cu diferite perspective asupra conflictului și tehnici 
pentru a gestiona mai bine conflictul. Mai mult, prin această activitate veți avea ocazia să luați în 
considerare aspectele pozitive ale conflictului și să vă simțiți mai confortabil cu el. 
 
Aspecte specifice: Activitate de grup  
Materiale: O copie a Fișei perspectivelor conflictului 
Durata: 45 min  
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Informații utile pentru formator: 

Informați cursanții că li se va oferi “Fișa perspectivelor conflictului” (varianta online pe platformă, și 
în format descărcabil) (link și document word) în care trebuie să răspundă la câteva întrebări 
referitoare la conflict, din perspectivă proprie. Acest lucru va fi făcut individual. Cursanții pot avea la 
dispoziție 15-20 minute pentru a-și nota răspunsurile. 

Apoi, după ce toți cursanții au terminat sarcina atribuită, adunați-i într-un grup pentru a discuta 
despre experiența lor.  

Instrucțiuni:  

Mai întâi veți lucra individual și veți completa “Fișa perspectivelor conflictului”, timp de 15-20 minute. 

 După ce ați răspuns la toate întrebările, intrați într-un grup și discutați răspunsurile voastre împreună 
cu ceilalți membri.  
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Fișa perspectivelor conflictului  
 

1. Care sunt caracteristicile unui conflict?  
…………………………………………….. 

 
2. Cum răspunzi de obicei unui conflict? 
…………………………………………….. 

 
3.  Care este cel mai important rezultat al conflictului? 
…………………………………………….. 

 
4. Care este punctul tău forte atunci când te confrunți cu un conflict?  
…………………………………………….. 

 
5. Dacă ai putea schimba un aspect legat de modul în care abordezi conflictul, care ar fi 

acela și de ce? 
…………………………………………….. 

 
6. Există beneficii în situațiile conflictuale din cadrul unei echipe? 
…………………………………………….. 

 
7. În ce fel poate conflictul să dăuneze unei echipe? 
…………………………………………….. 
 
8. Care sunt unele motive pentru a alege să eviți conflictul? 

…………………………………………….. 
 

9. Care este o atitudine bună față de abordarea conflictelor în echipa ta? 
…………………………………………….. 
 

 

Întrebări pentru reflecție: 

• Au fost perspectivele partenerului diferite de perspectiva ta?  
• Care ar fi câteva din lucrurile pe care le-ai învățat prin luarea în considerare a perspectivei 

altuia?  
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• Discutarea conflictului în acest fel îl face “mai puțin periculos”? În ce fel?  
• Conflictul este bun sau rău?  
• În ce moduri poate să fie conflictul dăunător echipei?  
• În ce moduri poate conflictul să aducă beneficii echipei? 

 


