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Modul de rezolvare a conflictelor 

 

Se notează cu +1 răspunsurile afirmative, cu - 1 răspunsurile negative şi ci 0 cele la care 

nu eşti sigur(ă). 

 

1. De obicei rămâi calm(ă). 

2. Îţi displace starea de tensiune şi doreşti să îţi rezolvaţi problemele cît mai rapid. 

3. Pe cât se poate ai o atitudine preventivă şi te străduieşti să nu generezi conflicte. 

4. Eşti o persoană deschisă cu care se poate sta de vorbă. 

5. Ştii să laşi de la tine atunci când este nevoie. 

6. Pe tot parcursul conflictului eşti politicos şi îţi respecţi colegul / prietenul. 

7. Ştii să recunoşti atunci când greşeşti. 

8. Ştii să ierţi destul de uşor. 

9. Pe cât se poate ai grijă să-ţi păstrezi mintea limpede pe toată perioada conflictului. 

10. În timpul conflictului te concentrezi numai pe numai pe problema apărută şi nu 

faci atacuri la persoană. 

11. Cauţi să remediezi împreună cu colegul / prietenul cauza care a dus la conflict. 

12. Colegul / prietenul poate să îţi spună ce îl frământă, fără să îi fie frică de tine. 

13. De cele mai multe ori ţii cont de cont de doleanţele colegului / prietenului. 

14. Ştii ce anume deranjează colegul / prietenul şi ai grijă să nu faci acele lucruri. 

15. Ai grijă ca tensiunea să nu se amplifice. Niciodată nu faci din ţânţar armăsar. 

16. Niciodată nu recurgi la forţă, ameninţări şi injurii: 

17. În hotărârile pe care le ei ai grijă să nu te pripeşti.  

18. În timpul conflictului laşi şi colegul / prietenul să spună ce are de spus. 

19. Pentru tine nu este important să ai ultimul cuvânt. 

20. Consideri că colegul / prietenul are drepturi egale cu ale tale. 

21. Eviţi să îţi descarci nervii pe colegul / prietenul tău. 

 Interpretare:  

16-21 puncte. Eşti o persoană înţeleaptă care ştie să preîntâmpine conflictele şi ştie să le 

rezolve cu mult tact; 
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11-15 puncte. Eşti o persoană care în general ştie să aplaneze conflictele, dar nu 

întotdeauna; 

  6-10 puncte. Eşti o persoană care deşi încearcă să se stăpânească îşi pierde uşor 

cumpătul; 

  0-5 puncte. Eşti o persoană care generează des conflicte. 

punctaj negativ. Eşti o persoană imatură care generează conflicte foarte des. În viaţă 

greşeşti în toate situaţiile la care ai răspuns cu nu.                                                                 

 


