
 

 

 

Workshop – Comunicarea și  

gestionarea conflictelor 

* Eu sunt... Ea/el este .... Joc de cunoaștere – 10 minute 

*5 + Tot atâtea 

Obiective:  – Cunoașterea de sine, cunoaștere; 

                     – Conștientizarea asemănărilor și deosebirilor dintre colegi/participanți și efectul                      

apropierii în cazul asemănărilor. 

 

Materiale: Stele din hârtie, creioane, scoci de prindere, suport de prindere. 

Timp: 10 minute 

Desfășurare:  Fiecare participant va scrie pe o hârtie decupată sub formă de stea, cinci dintre 

aprecierile propriei persoane și cinci dintre lucrurile care îi deranjează.  

 

Conexiuni:  

– Cât de confortabil ați împărtășit colegilor acest tip de informații? 

– Cât de bine cunoașteți colegii din școala unde funcționați dvs.? Dar elevii dvs.? 

– Cum i-ar surprinde pe elevii dvs. acest tip de joc? 

– Ce poate construi acest tip de joc în clasa de elevi ?  

(Conexiunile se vor realiza în timpul Jocului Și eu!) 

   

Conflictul – prezentare 

Timp: 10 minute 

Materiale: prezentare ppt, flipchart, coli, markere 

Teme:   

– Motive generatoare de conflict (comunicarea, diversitatea, încrederea, emoțiile, 

colaborarea etc.)  

   –  Cum tratăm conflictul  - Soluții - Feedback, 100 de expresii încurajatoare 

 

* Mindfulness 

Timp: 10 minute 



 

 

 

*Găsește-ți locul!  

Obiective: – Identificarea interacțiunilor interpersonale care pot fi negative 

                    – Generare de soluții  la provocări 

Timp: 10 minute 

Materiale: bomboane albastre, verzi, două bomboane altă culoare = același număr de 

participanți 

Desfășurare: 

Bomboanele vor fi ascunse (lipite de scaun) de către facilitator înainte de începerea 

workshop-ului. Participanții vor fi invitați să descopere surpriza de sub scaun. Sunt rugați să 

nu o mănânce. Nu încă. După ce toți participanții au bomboanele, sunt invitați să se grupeze 

după culoarea bomboanelor.  Vor fi unul sau doi participanți care vor avea bomboane mai 

mici și/sau de alte culori decât restul participanților. Li se solicită să își găsească echipele. 

Desigur, pentru ei va fi inconfortabil, pentru că nu au echipe. Este o parte a jocului. După 

negocieri, cei doi se vor alătura echipelor care se vor oferi să îi primească. 

Conexiuni: 

– Ce ați observat în timp ce toată lumea încerca să-și găsească grupa? 

– Pentru cei doi care nu ați „aparținut” echipelor, cum a fost experiența voastră? 

– Pentru cei care au fost incluși în echipe, cum v-ați simțit când doi colegi nu 

aparțineau nici unei echipe? 

– Ați întâlnit situații asemănătoare de-a lungul carierei dumneavoastră? 

Activitatea se continuă cu Jocul Și eu! 

 

*Și eu!   

Obiective: – Cunoașterea colegilor și dezvoltarea empatiei;  

                    – Descoperirea asemănărilor și deosebirilor din echipă. 

Timp: 15 minute 

Materiale: -  

Desfășurare:  

Echipele sunt formate din timpul jocului Găsește-ți locul!, în două cercuri. Câte un 

participant este invitat să intre în mijlocul cercului și citească de pe card (steluța de la jocul 5 

+tot atâtea) aprecierile personale.  Ceilalți participanți din echipă (cerc) pe  măsură ce 

descoperă o  asemănări/deosebiri cu participantul din mijloc face un pas în față,  pentru 



 

 

fiecare asemănare și un pas în spate pentru fiecare diferență. Diferențele sunt de obicei 

lucruri pe care le putem vedea, cum ar fi culoarea părului, înălțimea, vârsta și așa mai 

departe. Asemănările sunt adesea lucruri care au legătură cu caracteristicile, preferințele și 

personalitatea, care necesită mai multă conversație și întrebări de descoperit. 

Conexiuni: 

– Când diferențele din grup/clasa de elevi împiedică atingerea anumitor obiective? 

– Cum contribuie asemănările la crearea încrederii în cadrul echipei noastre? 

 

Comunicarea – prezentare 

Timp: 10 minute 

Materiale: prezentare ppt, flipchart, coli, markere 

Teme:  – Comunicarea verbală  

   – Comunicarea non verbală 

   – Comunicarea scrisă  

   – Îmbunătățirea comunicării 

 

*Fără cuvinte! 

Obiective: – Înțelegerea importanței mesajelor pe care le trimitem nonverbal; 

 – Conștientizarea mesajelor nonverbale transmise de alte persoane; 

 – Recunoașterea acțiunilor care arată o atenție eficientă în comunicare. 

Timp: 10 minute 

Materiale: bilețele/listă cu diferite acțiuni/ expresii faciale 

Desfășurare: Doi voluntari vin în față pentru ca ceilalți participanți să îi poată vedea. Pe rând, 

voluntarii extrag câte un bilet și imită acțiunea descrisă. După fiecare acțiune, se cere  

feedback-ul grupului cu privire la interpretarea voluntarului despre acțiune și se discută 

despre modul în care comunicarea poate fi mai eficientă. Se  complimentează voluntarii. 

Conexiuni: 

– Cât de puternică este comunicarea nonverbală? 

– Cu toții interpretăm mesajele non-verbale în același mod? De ce da sau de ce nu? 

– Pe baza acestei activități, care sunt unele semnale non-verbale care ar facilitează 

disponibilitatea de a  mobiliza spre rezolvarea conflictelor ? 

Lista acțiunilor: 

– Bărbia odihnită în palmă și ochii privesc stânga-dreapta 



 

 

– Bărbia odihnită în palmă și ochii privesc sus-jos 

– Căscat 

– Zâmbet discret și privire atentă  

– Încruntat 

– Zâmbind și dând din cap 

– Dus mâna pe frunte 

– Aruncând ceasul de la mână  

– Privind obiectele din jurul camerei 

 

*Un minut 

Obiective: Identificarea conflictului generat de lipsa colaborării și a comunicării 

Timp: 5 minute 

Materiale: coli A4 pentru fiecare grup, creioane/pixuri pentru fiecare participant 

Desfășurare: 

Fiecare echipă va avea un supervizor. Se va asigura că: 

– fiecare participant va avea 5 secunde la dispoziție pentru a continua desenul început; 

– participanții nu vorbesc între ei (lipsa comunicării și a colaborării).  

Un participant din fiecare echipă începe prin desenarea unei forme sau contur. 

Desenul este apoi transmis următorului participant al echipei care trebuie să adauge un plus 

desenului. Facilitatorul poate striga „schimbare” la fiecare 5 secunde. 

 

Conexiuni: 

– Echipa dvs. a desenat ceva „de recunoscut”? 

– Cât de ușor a fost înțelegerea dintre membrii echipei? 

– Cum afectează stresul și presiunea dorinței noastre de colaborare? 

– De ce poate fi important să colaborăm în perioadele de stres și presiune?  

 

 

*O întâmplare fericită – (rezervă) 

Obiective: – Înțelegerea importanței comunicării; 

                    – Exersarea ascultării eficiente în timpul implicării în mai multe activități;  

          – Înțelegerea faptului că lipsa de ascultare poate declanșa un conflict. 

Timp: 10 minute 

Materiale: povestea 



 

 

Desfășurare: 

Participanții formează un cerc. Fiecare participant va primi două cartonașe (alb +altă 

culoare),pe care le va mototoli, ținând unul în mâna dreaptă și unul în mâna lor mâna 

stângă. Participanții trebuie să rețină ordinea cartonașelor cu care vor începe jocul (de ex. 

Mâna stângă cartonașul alb, mâna dreaptă cartonașul verde). Participanții se vor așeza câte 

doi, unul în fața celuilalt (două cercuri).  
 

Instrucțiuni către participanți: 

Voi citi o poveste.  

Când auziți cuvântul „dreapta” în poveste, toate cartonașele mototolite sunt trecute o 

dată, către dreapta (treceți cartonașul din mâna dreaptă către persoana din dreapta 

dumneavoastră și cartonașul din mâna stângă către mâna dreaptă).  

Când auziți cuvântul „stânga”, toate cartonașele mototolite trec o dată la stânga 

(treceți cartonașul din mâna stângă către persoana din partea stângă și cartonașul din mâna 

dreaptă va trece în mâna stângă). 

 

Înainte de a începe, se exersează procesul „dreapta”, „stânga” pentru a oferi confort 

participanților. Înainte de a începe jocul propriu-zis, fiecare participant își „recuperează” 

cartonașele mototolite,  originale. 

Se citește povestea fără oprire. În timpul povestirii, participanții vor trece cartonașele 

mototolite spre dreapta/stânga. Se citește lent apoi din ce în ce mai accelerat (dacă grupul 

permite, dacă nu, doar lent). La sfârșitul povestirii dacă executarea comenzilor a fost corectă, 

fiecare participant ar trebui să aibă aceeași culoare a cartonașelor mototolite de început în 

fiecare mână. 

 

O întâmplare fericită 

Familia Hodoronc –Tronc avea 4 membri – doamna Hodoronc –Tronc Lila, domnul 

Hodoronc –Tronc Fresh și cei doi copii ai lor, Mila și Zuzu.  

Conexiuni: 

– Ce a făcut jocul dificil de realizat? 

– Cum te-ai simțit în timpul activității? 

– Cât de dificil a fost să ascultați și să treceți cartonașele mototolite  în același timp? 

– Ce rol  au avut ceilalți participanți în concentrarea dvs. de a ține pasul cu povestea și 

sarcina? Cum ați comunicat? 

– Cât din poveste îți amintești? 

– Vă confruntați cu provocări similare la școala de proveniență? 

 


