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Seminar: Managementul  conflictului 

 

 

‘’Pacea nu este absenta conflictului, este capacitatea de a gestiona conflictele prin mijloace 

pasnice’’( R. Redgan) 

 

Cui se adreseaza? 

• Oricarui angajat din companie care doreste sa aiba un succes mai mare in interactiunile dificile 

cu colegii, cu clienţii sau cu managerii lui; 

• Managerilor care vor sa-si diversifice mijloacele de a-si creste sansele sa-si transforme o 

conversatie dificila cu subordonatii, într-una mai cooperantă şi mai constructiva; 

• Oricaărei persoane care isi dorește sa gaseasca o modalitate de a evita conflictele, atat în viata 

profesionala, cat si în plan personal. 

 

Durata seminarului : 2 zile 6 ore/zi  

 

Obiective  
Participantii la seminar vor : 

- Definii notiunile de creativitate si inovatie 

- Constientiza importanta si utilitatea lor 

- Face exercitii si tehnici de stimulare a creativitatii 

 

Conținut :  

1. Ce este conflictul ? 

a) Definitia conflictului 

b)Surse de conflict 

c) Clasificarea conflictelor 

2. Gestionarea conflictelor : 

a)Ce este managementul conflictelor ? 

b)Conflictele afective/conflicte de fond 

c) Stiluri de management al conflictelor 

d) Strategie si procese privind managementul conflictelor 

e) Tipurile de personalitate ( D-I-S-C) si abordarea conflictelor 

    3. Gestionarea conflictului intrapersonal ( tipuri de conflicte, consecinte, gestionare conflicte) 

    4. Gestionarea conflictelor interpersonale ( modelul conflictului, consecinte, negociere, gestionare 

conflicte) 

    5. Gestionarea conflictelor intragrup ( tipuri de grupuri, efectele conflictului, gestionare conflicte) 

    6. Gestionarea conflictelor intergrup 
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    7. Rezolvarea creativa a conflictelor 

 

Mod de lucru 

Seminarul se bazeaza intr-o mare masura pe jocuri de rol, discutii si activitati de grup, care vor 

contribui la intelegerea conflictelor, acceptarea si gestionarea eficienta a acestora. Aceste 

activitati ii ajuta pe participanti sa capete mai multa incredere in ei insisi si in colegi, ii provoaca 

sa ia decizii, sa duca la indeplinire sarcini precise, sa lucreze in conditii de stres, sa fie creativi, 

sa folosesca la maxim resursele disponibile. 

 

Tipul de certificat obținut : certificat de participare 

Nr.participanti: 12 persoane  

Locatia: judetul Bistrita-Nasaud  

Persoana de contact:  

Codău Cristina- Maria –Expert FPC/tel: 0733900210 

Ersek Beatrisza-Arabela-Expert Organizare evenimente,coaching si mentorat/tel:0733900208 
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