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Activitatea 4: În pantofii celuilalt 

Tipul de activitate: Metodă cognitivă – preluarea perspectivei 

Obiective de învățare: Această activitate își propune să ajute practicienii să învețe cum să ia în 
considerare perspectiva altuia, să înțeleagă și să empatizeze cu cineva care nu este de acord cu ei. 

 
Aspecte specifice: Activitate de grup 
Materiale: Fisa În pantofii celuilalt 
Durata: 45 min  
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Informații utile pentru formator: 

Explicați cursanților că ne putem îmbunătăți abilitățile de gestionare a conflictelor și de cooperare, 
devenind mai conștienți de emoțiile celorlalți oameni și de modul în care ele reprezintă un rol 
important în interacțiunile noastre. Din această perspectivă, prin parcurgerea aceastei activitatăți,, 
cursanții vor încerca să abordeze o situație prin perspectiva unei alte persoane.  

Invitați cursanții să se gândească la o situație în care au fost în conflict cu altă persoană și ținând cont 
doar perspectiva celeilalte persoane, să încerce să completeze  “Fișa În pantofii celuilalt” (în format 
online pe platforma STRENGTh sau în format descărcabil). Aceasta se va face individual. Ei pot avea 
la dispoziție 15-20 minute pentru a-și scrie răspunsurile. 

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

Puteți de asemenea să invitați 2 sau 3 participanți să-și împărtășească situația conflictuală, pentru ca 
ceilalți să le ofere răspunsuri suplimentare și să-i ajute cu perspective mai multe și diferite. 

 

Instrucțiuni: 

Fiecare participant trebuie să completeze fișa individual apoi să intre într-un grup pentru a reflecta 
asupra procesului, conform întrebărilor de reflecție.   

 

 

 

Fișa În pantofii altuia 

 

Gândește-te la o situație trecută în care ai fost în conflict cu o altă persoană. Ia în considerare cu 
atenție perspectiva celeilalte persoane, în timp ce răspunzi la aceste întrebări. Amintește-ți să privești 
situația doar din punctul de vedere al celeilalte persoane.  

 

1. În opinia ta, care este/a fost problema?  

……………………………………………………………………… 

2. Ce a cauzat-o? 
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…………………………………………………………………… 
3. Ce simți?  

……………………………………………………… 
4. Cum ai descrie evenimentul?  

……………………………………………………………………… 

5. Ce ți-ar plăcea să se întâmple/se fi întâmplat pentru a rezolva conflictul? 
……………………………………………………………………… 

 

Întrebări pentru reflecție: 

• Cum te-ai simțit să fii în pantofii/locul altcuiva?  
• În ce mod s-a schimbat înțelegerea ta asupra perspectivei celeilalte persoane?  
• Care ar fi câteva modalități prin care putem să ne asigurăm că interpretăm emoțiile altcuiva 

corect și într-o manieră non-confruntațională?  
• În ce fel ar putea influența acest lucru probabilitatea de a transforma conflictul în ceva 

productiv?  
• În ce mod poate să beneficieze echipa în urma acestei activități?  
• Ce vei face diferit data viitoare când vei fi implicat într-un conflict? 

 

 


