
Buletin informativ 

Conflict mediation to optimize communication in educational, 
social & cultural environment 

din zilele mobilităţii, elevii 

şcolii demonstrând compe-

tenţele profesionale dobândi-

te, abilităţile de comunicare 

şi relaţionare cu participanţii 

cât şi modalităţi de interven-

ţie şi rezolvare a situaţiilor 

conflictuale întâlnite în medi-

ul şcolar. 

Un moment impresio-

nant, la care au participat 

beneficiarii mobilităţii 

Grundtvig, alături de elevii şi 

profesorii şcolii gazdă, a fost 

intonarea imnului de stat al 

Turciei. 

Ultima zi a fost dedicată 

unui tur cultural, organizat  

în partea de Nord Vest a Tur-

ciei,prilej cu care participan-

ţii au vizitat obiective istorice 

importante: Assos, Troia şi 

Canakkale. 

Următoarea întâlnire de 

proiect va avea loc în luna 

iunie, în Slovenia. 

În perioada 11-

16.03.2014, în Turcia, a avut 

loc a doua întâlnire în cadrul 

parteneriatului Grundtvig 

coordonat de Asociaţia 

„Generaţii pentru generaţii”  

a părinţilor elevilor de  Cole-

giul Agricol Fălticeni (în 

preyent „Vasile Lovinescu”).  

Tema proiectului, cu titlul 

„Medierea conflictelor pentru 

optimizarea comunicării în 

mediul educaţional, social şi 

cultural”, este una foarte ac-

tuală în toate domeniile vieţii 

sociale, în mediul educaţio-

nal preocupându-i deopotrivă  

pe elevi, părinţi şi profesori. 

Au participat un număr de 

30 de beneficiari din cele 7 

organizaţii implicate în parte-

neriat. 

Asociaţia „Generaţii pen-

tru generaţii ” a fost repre-

zentată de Acatrinei-Vasiliu 

Lăcrămioara –Ana, Pintilie 

Laura-Mirela, Acatrinei-

Vasiliu Cristinel –Petrică, 

toți membri în echipa de ges-

tiune a proiectului. 

Participanţii au fost impli-

caţi în activităţi diversificate 

precum:  

- sesiuni de formare în medi-

erea şi managementul con-

flictelor pentru comunicare şi 

în strategii de lucru specifice; 

- ateliere de lucru şi vizite în 

centre de formare a adulţilor 

(Language School  YDS, 

Adult Education Center);  

- vizită de lucru la   Directo-

ratul Naţional al Educaţiei, 

regiunea Gonen- Balikesir.  

Au avut loc două întâlniri 

ale coordonatorilor de proiect 

la care s-au stabilit detalii cu 

privire la buna derulare a 

activităţilor proiectului. Dis-

cuţiile s-au axat pe produsele 

finale: pagina facebook şi 

websiteul proiectului http://

conflictmediation.eu , spotul 

publicitar al proiectului, 

bookletul care va conţine  

parte teoretică şi exemple de 

bune practici în medierea, 

managementul şi rezolvarea 

conflictelor.  

De asemenea s-a avut în 

vedere un aspect foarte im-

portant în derularea partene-

riatului, raportarea intermedi-

ară pe care trebuie să o reali-

zeze fiecare partener indivi-

dual.  

 Liceul vocaţional din 

Gonen,  specializat în mana-

gement hotelier, fiind unul 

din partenerii Grundtvig, a 

găzduit participanţii în una 

Un workshop cu tema 

“Mediation and conflict reso-

lution”- aspecte pozitive ale 

conflictului. Ca exemplu de 

bună practică şi tehnică utili-

zată în mediere participanţii 

au experimentat “Pozitivarea 

situaţiei. Personajul nega-

tiv.”The classic story of the 

Maligned Wolf is one of the 

favourite illustrations of the 

ideea.  

 

In cadrul unui atelier de 

lucru a avut loc stabilirea 

campaniei publicitare

(spotului publicitar) a 

proiectului. S-a stabilit ca 

fiecare tara partenera să 

trimită o înregistrare in limba 

maternă cu acelasi continut 

care promovează partenerii si 

scopul proiectului. - 

Partenerii din Bulgaria si 

Turcia au prezentat 

propunerile pentru postere.  

 

Au fost demarate discutii 

privind structura, continutul 

si responsabilitatile pentru 

doua produse ale proiectu-

lui:the Mediation booklet 

(containing commun theo-

ries) and the support course 

(including the training exer-

cices in conflict mediation 

from the project meetings).  

 

Responsabilitati asumate: 

Bulgaria-draft of the project 

implementation plan 

GRUNDTVIG PARTNERSHIP - GRU-13-C-LP-19-SV-RO  

 

Subiecte de interes ale 

activităţilor desfăţurate: 

http://conflictmediation.eu/
http://conflictmediation.eu/


A. Efecte negative  

 

 Produc emoţii şi sentimente 

negative: furie anxietate, 

teamă, agresiune. 

 Produc confuzie afectivă. 

 Distrug relaţiile, produc 

duşmani. 

 Determină risipa de timp şi 

energie. 

 Produc uneori pagube 

materiale. 

 Pot conduce la privare de 

libertate. 

 Se pot solda cu pierderi de 

vieţi omeneşti. 

         

       B. Efecte pozitive 

 

 Contribuie la dobândirea 

experienţei. 

 Consolidează încrederea şi 

stima de sine. 

 Stimulează interesul şi 

curiozitatea. 

 Pot încuraja 

intercunoaşterea, 

creativitatea şi inovarea. 

 Stopează o perioadă plină de 

tensine şi consum energetic. 

 Conflictul cauzează 

competiţie şi îmbunătăţeşte 

performanţa. 

 Pot apropia persoanele impli-

cate în conflict datorită modu-

lui în care conflictul a fost 

rezolvat. 

 Produce schimbare. 

 

 

Agenda de lucru a cuprins: 

 

12 martie 2014:  

 

Deschiderea oficială a întâlnirii 

Sumarul mobilităţii din România – 

Acatrinei-Vasiliu  Lăcrămioara-Ana 

Mediere pentru comunicare, atelier de 

lucru – Şeyda DÜLGERLER -EGE 

UNIVERSITY-Faculty of Nursing -Mental 

Health and Psychiatric Nursing 

Department 

Vizită la Centrul de educare a Adulţilor, 

atelier de lucru – 

Presentation Yaşar TARHAN – 

Workshop visits- Türkish Music by Şenol 

GÜLÜNAY), Mine IŞIK (Lawyer – 

Mediation in Law 

 

13 martie 2014 

 

Vizită la Centrul  Naţional al Educaţiei – 

regiunea Balikeshir, Gonen- medierea 

conflictelor – dezbatere, analiza 

comparativă 

Language School YDS   

Fatma ÇAVUŞOĞLU – counselor – 

relations strategies and meditation. 

Vizită la Centrul de Educaţie al Adulţilor  

 

14 martie 2014 

 

Vizită la Liceul Vocațional de Manage-

ment Hotelier Gonen 

Întâlnire de lucru a coordonatorilor- struc-

turarea planului de intervenție, a broșurii 

”Medierea conflictelor” 

 

15 martie 

 

Activitate culturală: Assos, Kanakale, 

Troia. 

Activitățile desfășurate la organizații/

instituții din Turcia au ilustrat efectele ne-

gative și pozitive ale conflictelor. 



ATELIER DE LUCRU  
 

Pozitivarea situației. Personaj “negativ” 

Lucrurile nu sunt de multe ori ceea ce par a fi în conflict. Avem tendința de a confunda " partea noastră de poveste " cu 

"adevărul".Un conflict este de preferat a fi analizat din perspective tuturor actorilor. Povestea ”Scufița Roșie” ne este tuturor 

cunoscută. Vom reda mai jos ”Povestea … lupului.”  

Ascultaţi-l pe lup, vă rugăm, doar pentru câteva momente, să vedem ce are el de spus. „Pădurea este casa mea. Într-o zi, pe când 

curăţam pădurea de gunoaiele unui turist, am auzit nişte paşi. Am văzut o fetiţă cu un coş care venea pe cărare. Bineînţeles că am 

oprit-o ca să văd ce e cu ea. Am întrebat-o cine era, unde merge şi de unde vine. Mi-a răspuns că merge la casa bunicii sale. Şi cum 

mergea ea pe cărare, am văzut cum a scos o bucată de ciocolată şi a început să o mănânce, asta după ce a aruncat pe jos ambalajul 

de la ciocolată. Imaginaţi-vă!!! Nu numai că a pătruns în pădure fără permisiunea mea, dar mai era şi nepoliticoasă cu mine şi pe 

deasupra îmi murdărea casa. Aşa că m-am hotărât să-i dau o lecţie. 

Am fugit înainte la casa bunicii sale pe care o cunoşteam, căci am ajutat-o  cândva să scape de şobolanii din casă. I-am explicat 

bunicii ce s-a întâmplat şi ea a fost de acord să-i dăm o lecţie. Bunica s-a ascuns sub pat. Când a sosit fetiţa am invitat-o în dormitor 

unde eram îmbrăcat ca bunica ei. Fetiţa s-a apropiat de mine şi primul lucru a fost să-mi spună ceva urât legat de urechile mele 

mari. Cum am mai fost insultat pe tema asta, i-am 

spus că urechile mari mă ajută să aud mai bine. Pe ur-

mă, fetiţa a făcut o altă remarcă răutăcioasă spunând 

că am ochii bulbucaţi. Pentru că voiam să rămân 

calm, i-am spus doar că ochii mari mă ajută să văd mai 

bine. Dar următoarea insultă m-a înfuriat rău de tot. 

Mi-a spus ceva legat de dinţii mei mari. Atunci m-am 

enervat cumplit. Pur şi simplu nu mi-am mai putut 

stăpâni furia. Aşa că am sărit din pat şi i-am spus că 

dinţii mei mari mă ajută să o mănânc mai bine. 

Dar niciun lup nu ar mânca vreodată o fetiţă mică. 

Cu siguranţă nu aveam intenţia de a o mânca. Cred că 

oricum avea un gust des- tul de rău. Tot ce vroiam era să 

o sperii un pic.  

Deodată,  uşa a zburat trântită de un pădurar ce ţinea 

în mână un topor. Am ştiut că sunt în primejdie, aşa 

că am sărit pe fereastră.  

Şi asta nu e totul. Buni- ca fetiţei nu a spus povestea 

aşa cum a fost. Acum toţi ştiu că sunt periculos şi rău… 

şi toţi mă ocolesc. 

Poate că fetiţa a trăit mulţi ani fericiţi, însă eu cu siguranţă nu…” 

Scop: conştientizarea efectelor negative ale prejudecăţilor şi stereotipurilor; abordarea situaţiilor conflictuale din perspectiva 

"câştig - câştig", dezvoltarea imaginaţiei. 

Materiale: una sau două poveşti cu personaje "pozitive" şi "negative" aflate într-un conflict evident. 

Desfăşurare: Alegeţi una sau două poveşti şi citiţi-le sau daţi-le elevilor sub formă scrisă. Formaţi grupuri de 5 - 6 elevi care se vor 

ocupa de aceeaşi poveste (din perspectiva mai multor personaje "negative") sau de poveşti diferite (de asemenea din perspectiva 

personajelor "negative"). Ajutaţi-i pe copii să identifice conflictul punându-le întrebările: Cine este fericit/nefericit la sfârşitul 

poveştii? De ce? Au fost ignorate drepturile vreunui personaj? Ale cui? De către cine? Cereţi-le copiilor să recreeze povestea din 

punctul de vedere al personajului/personajelor "negative" care sunt de obicei pedepsite de autor (lupul din "Capra cu trei iezi" sau 

din "Scufiţa Roşie", zmeul, spânul sau balaurul). 

Încurajaţi-i să explice atitudinea şi comportamentul personajelor negative (toate animalele râd de dinţii mari şi vocea groasă a 

lupului şi el s-a hotărât să îi pedepsească pe cei trei iezi obraznici şi neascultători, Scufiţa Roşie făcea gălăgie în pădure şi era 

îmbrăcată extravagant astfel încât lupul s-a înţeles cu bunica să îi dea o lecţie de cum să se poarte dincolo de cercul ei de 

prieteni etc.) subliniind faptul că nimănui nu trebuie să i se pună o etichetă o dată pentru totdeuna. Oricine are dreptul la o a doua 

şansă şi oricine are dreptul să se apere. 

Cereţi-le să rezolve paşnic situaţiile conflictuale astfel încât toate personajele să fie mulţumite. 

Raportorii grupurilor comunică rezumatul discuţiilor şi soluţia paşnică adoptată de grup. 

Profesorul prezintă şi comentează schema de abordare a unui conflict, accentuând beneficiile unei abordări de tip "câştig - câştig". 

Proiectul de parteneriat Grundtvig “Medierea

conflictelor pentru optimizarea comunicării în

mediul educaţional, social şi cultural”


