
MODALITĂŢI DE A DEPĂŞI MÂNIA 

 

1. LUAŢI O PAUZĂ 

Lăsaţi timpul şi distanţa să vă despartă de sursa frustrărilor Dvs. Când puteţi, daţi-vă la o 

parte. 

 

2. LĂSAŢI DE LA DVS. 

Puteţi să vă mulţumiţi cu ce vi se oferă sau faceţi un compromis. Persoanele inteligenţe şi 

încrezătoare fac ambele lucruri. Întrebarea nu este dacă ar trebui să vă mulţumiţi cu ce aveţi, 

ci dacă puteţi. 

 

3. NEGOCIAŢI 

Căutaţi un teren de înţelegere. Concentraţi-vă asupra subiectului, nu asupra personalităţii. 

Dacă insultaţi sau ridiculizaţi interlocutorul, subminaţi părerea sau comportamentul, atunci se 

pierde încrederea reciprocă. 

 

4. SUPRAVEGHEAŢI-VĂ LIMBAJUL 

Dacă folosiţi un limbaj extrem, cu cuvinte precum „niciodată” sau „mereu”, renunţau. Dacă 

folosiţi cuvinte răutăcioase, ameninţătoare sau violente, veţi reuşi, într-un sens, intenţia dvs. 

va fi înţeleasă. Dacă vă autodiciplinaţi, căutând cuvinte pozitive, constructive în diverse 

situaţii, veţi gândi în mod constructiv şi pozitiv: gândurile dvs. vă prezintă ca persoană 

pozitivă. 

 

5. ASCULTAŢI ATENT 

În primul rând, s-ar putea să vă înşelaţi. Poate cel care vă vorbeşte are ceva de spus, altceva 

decât „auziţi” dvs. fiind „orbit” de mânie. 

 

6. ÎMBRĂŢIŞAŢI-VĂ 

Da, da, citiţi bine! Dacă sunteţi furios pe o persoană apropiată, îmbrăţişaţi-o din tot sufletul. 

Poate nu asta simţiţi – şi tocmai de asta trebuie s-o faceţi. E greu să rămâi furios când cineva 

îţi demonstrează că ţine la tine, şi exact asta se întâmplă când ne îmbrăţişăm. 

 

7. SCUZAŢI-VĂ 

Spuneţi: „Îmi pare rău”, atunci când greşiţi. Simpla recunoaştere va face ca mânia dvs. să se 

stingă. 

 

8. GÂNDIŢI ÎN PERSPECTIVĂ 

Păstraţi-vă energia pentru lucruri importante. Majoritatea lucrurilor care ne provoacă    mânia 

este reprezentată de neplăceri minore. 

 

9. CEREŢI AJUTOR  

Dacă simţiţi că aveţi nevoie de ajutor – cereţi-l într-o formă onestă, demnă şi fermă. 

 

10.   ZÂMBIŢI şi priviţi oamenii deschis şi sincer. 



ZECE SFATURI  

PENTRU O ASCULTARE  ACTIVĂ ŞI EFICIENTĂ 

 

 

1. ÎNCETEAZĂ SĂ VORBEŞTI – nu poţi asculta în timp ce vorbeşti. 

 
2. UŞUREAZĂ SITUAŢIA VORBITORULUI – ajută-l să se simtă liber când 

vorbeşte; priveşte-l deschis, cointeresat. 

 
3. ARATĂ VORBITORULUI CĂ VREI SĂ-L ASCULŢI – privirea şi 

comportamentul să denote interesul: nu citi notiţiile, corespondenţa sau ziarul în timp 

ce vorbeşte cineva, ascultă pentru a înţelege: nu pentru a te opune. 

 
4. RENUNŢĂ LA GESTURI CARE DISTRAG ATENŢIA – nu mâzgăli, nu bate 

„darabana” cu degetele, nu umbla cu hârtii. 

 
5. PUNE-TE ÎN PIELEA VORBITORULUI – încearcă să vezi din punctul lui de 

vedere. 

 
6. ACORDĂ  RĂBDARE ŞI DESTUL TIMP. Încearcă să nu întrerupi, evită să pleci, 

în timp ce altul vorbeşte. 

 
7. NU TE ÎNFURIA – furia poate duce la interpretări greşite. 

 
8. NU FI DUR ÎN DISCUŢII, ascultă şi argumentează propria poziţie cumpătat. 

 
9. FORMULEAZĂ ÎNTREBĂRI adecvate binevoitor, aceasta î-l încurajează pe 

vorbitor şi-i ajută să-şi dezvolte şi să-şi încheie  alocuţiunea şi demonstraţia. 

 
10. ÎNCETEAZĂ SĂ VORBEŞTI – primul şi ultimul sfat, deoarece celelalte depind de 

acestea. 

 

 



ARMONIZAREA RELAŢIILOR 

 

1. Aveţi grijă de propria sănătate, dacă vreţi să fiţi în stare a  avea grijă de 

orice altceva. 

2. Fiţi un bun ascultător, dacă vreţi să fiţi auzit. 

3. Pledaţi pentru dreptul de a alege. 

4. Pledaţi pentru generozitate. 

5. Asumaţi-vă responsabilitatea pentru ceea ce comunicaţi fără cuvinte. 

6. Nu încercaţi să rezolvaţi dumneavoastră problemele celor la care ţineţi. 

7. Impresionaţi prin ceea ce faceţi. 

8. Recunoaşteţi-vă greşelile în faţa fiecărui din cei ce vă înconjoară, 

inclusiv a celor mai tineri. 

9. Descoperiţi de ce are nevoie fiecare. 

10. Nu uitaţi că oamenii simt nevoia unor cuvinte, gesturi şi priviri tandre. 

11. Oferiţi atât cât trebuie – nu vă implicaţi dacă nu aţi fost solicitat. 

12. Fiţi gata să cereţi ajutor. 

13. Oferiţi  persoanei care are nevoie de dumneavoastră posibilitatea de a se 

simţi, la rândul său, utilă. 

 



ESTE IMPORTANT! 

 

De reţinut: 

 

 Nu judecaţi oamenii bazându-vă pe presupuneri. 

 Nu vă aşteptaţi ca cineva să fie onest 100% în ceea ce spune sau face. 

 Totul are o limită şi limitele sunt fixate de intuiţie. 

 Ajutaţi din propria iniţiativă, doar atunci când sunteţi ferm convins de faptul 

că  persoana aşteaptă acest lucru. 

 Nu vă supăraţi din orice. Amintiţi-vă că fiecare are treburile sale, problemele 

sale, o viaţă personală şi un stil unic de a aborda viaţa. 

 Lăsaţi unele conflicte să se stingă de la sine. 

 Conştientizaţi sentimentele legate de orice decizie pe care o luaţi. 

 Când cooperarea cu cineva nu este o opţiune, încercaţi să faceţi singur ceea 

ce trebuie de făcut. 



 

STRATEGII DE COMUNICARE EFICIENTĂ: 

 

 identificarea gândurilor proprii (precizarea conţinutului acestora); 

 ascultarea activă (manifestarea interesului faţă de mesajul 

interlocutorului); 

 surprinderea esenţei mesajului adresat (se poate obţine prin ascultarea 

atentă şi adresarea unor întrebări auxiliare interlocutorului); 

 diferenţierea posibilităţii de „a asculta” şi de „a auzi”; 

 argumentarea ideilor (explicaţii de tipul: „de ce”, „cum”, „pentru ce” 

etc.); 

 aprecierea argumentării partenerului (de ex.: „bine”, „foarte bine”, 

„accept” etc.); 

 motivarea propriilor acţiuni şi fapte („de ce”); 

 manifestarea flexibilităţii în abordarea subiectelor; 

 controlarea şi dirijarea emoţiilor dar, concomitent, expunerea artistică 

a gândurilor (expresivitate şi echilibru psihologic); 

 oferiţi permanent amabilitate, atenţie şi empatie; 

 cunoaşterea şi aplicarea modalităţilor potrivite de adresare, invitaţii, 

scuze, de a emite şi primi complimente; 

 transformarea situaţiilor dificile în dialog, glume etc; 

 valorificaţi umorul  şi optimismul; 

 exersaţi permanent reflecţia şi comunicarea cu propriul Eu! 
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STILURI DE COMUNICARE 

 

Stiluri de comunicare managerială: 

1. Stilul autocrat.În modelul raţionalistic american, managerul autocrat 

porneşte de la ideea că oamenilor nu le place să muncească şi că nu sunt 

în măsură să-şi asume responsabilităţi. Pentru a obţine rezultate de la 

aceşti oameni, ei trebuie să fie supravegheaţi direct şi să li se traseze doar 

sarcini limitate. Comunicarea manager ↔ subordonat are loc de sus în 

jos. Managerul decide singur şi-şi impune punctul său de vedere. Puterea 

şi autoritatea sunt impuse prin măsuri redresive, dar nu prin comunicare, 

puterea de a convinge. Comunicarea are caracter de dispoziţie, este 

critică, orientată spre găsirea greşelilor. In comunicarea interpersonală, 

managerul accentuează distanţa dintre superior şi subordonat,aminteşte în 

mod frecvent poziţia şi autoritatea sa. 

2. Stilul democrat.Se află la extrema cealaltă a stilurilor şi pleacă de la 

ipoteza, că oamenilor le place atât să muncească, cât să-şi asume şi unele 

responsabilităţi. Delegarea autorităţii, formularea clară a ceea ce se 

aşteaptă de la ei, stabilirea standardelor înalte de performanţe, minima-

lizarea dispoziţiilor directe, solicitarea ideilor – acestea sunt caracteris-

ticile stilului democratic. Stilul este caracterizat prin următoarele: 

– ia decizii în urma discuţiei cu subordonaţii, în cadrul cărora ţine cont 

de părerea acestora, foloseşte feed-back-ul pentru aprecierea muncii 

bine făcute; 

– îi menţine pe angajaţi informaţi asupra problemei prin; şedinţe etc.; 

– foloseşte tehnici de comunicare pentru întărirea spiritului de echipă; 

– prin modul de comunicare stimulează creativitatea grupului. 

3. Stilul liberal.Stilul permisiv/liberal dezechilibrează corelaţia dintre manager 

şi subordonat, prin accentuarea rolului celui subordonat în defavoarea 

managerului, ceea ce blochează canalele de conexiune inversă internă, 

necesare pentru perfecţionarea permanentă a activităţii celui subordonat. 



 

4. Comunicarea eficientă.Managerul eficient trebuie să menţină permanent 

contactul cu cadrele instituţiei, să fie capabil să diferenţieze necesităţile 

de comunicare ale acestora, să transmită mesaje în funcţie de 

caracteristicile lor, să urmărească reacţia lor la primirea fiecăruia dintre 

mesaje. 

 

Stiluri de comunicare interpersonală: 

Stilul de comunicare asertiv.Comunicarea asertivă este capacitatea de a 

exprima emoţii, gânduri şi convingeri fără a afecta, a supăra pe cineva sau a 

încălca drepturile celorlalţi. 

Specificul comunicării asertive: 

– spune „nu”fără a se simţi jenat; 

– face economie de gesturi şi cuvinte; 

– priveşte în ochi interlocutorul; 

– recunoaşte şi drepturile interlocutorului; 

– acceptă opinia interlocutorului ca importantă pentru el, 

– cere feed-back pentru prevenirea greşelilor de interpretare; 

– schimbă discuţia sau evită persoana, atunci când nu poţi comunica 

asertiv; 

– se focusează pe comportament şi nu pe persoană; 

– acceptă şi oferă complimente; 

– motivează afirmaţia fără să se justifice, nu se acuză: 

– procedează comportamentul dorit; 

– oferă alternative ale comportamentului; 

– analizează costurile şi beneficiile ale unor comportamente; 

– îşi apără drepturile fără ale îngrădi pe a celuilalt. 

Mesajul persoanei asertive ar fi următorul; Mă simt/simt ..........  (redarea 

emoţiei, sentimentului), atunci când tu ................ (se descrie acţiunea) şi 

carezultat/urmare  ................................................ (exprimareaemoţiei, senti-

mentului şi acţiunii), de aceea terog ..................... (exprimarea necesităţii). 
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Stilul de comunicare pasiv: 

Comunicarea pasivă este capacitatea de a nu exprima gânduri, opinii, 

emoţii pentru a nu supăra pe cineva.  

Specificul comunicării pasive: 

– răspunde în aşa mod ca să evite conflictul; 

– îşi doreşte ca toată lumea să fie mulţămită; 

– nu ţine cont de dorinţele, drepturile sale personale; 

– nu-şi apără opiniile personale. Persoanele se simt rănite, jignite, 

iritate, fără a-şi arăta nemulţămirea faţă de ceilalţi. Ei nu au încredere 

în forţele proprii, în propriile valori şi nu cred că ceea ce exprimă ei 

este valoros. Aceste persoane în alte împrejurări cu alte persoane pot 

adopta un stil de comunicare agresiv. 

 

Stilul de comunicare agresiv: 

Comunicarea agresivă este capacitatea de a exprima pe un ton 

ameninţător mesajul, cu voce ridicată, violent, supărat, agitat cu scop de a 

jigni, înjosi pe cineva.  

Specificul comunicării agresive: 

– încalcă regulile de etichetă; 

– încalcă cerinţele impuse de autorităţi; 

– nu-şi respectă interlocutorul, întrerupându-l în convorbire, ironizând 

asupra celor spuse; 

– consideră că are întotdeauna dreptate; 

– este sarcastic; 

– utilizează întotdeauna critică nejustificată; 

– rezolvă problemele prin violenţă; 

– îşi impune opinia, atacă persoana. 



 

COMUNICAREA MANAGERIALĂ ŞI SOLUŢIONAREA  

DE CONFLICTE 

 

Conflictul apare ca un efect al relaţiilor interumane manifestate în timpul 

procesului educaţional sau al activităţilor auxiliare ale acestuia, având o evo-

luţie gradată de la starea  germinativă la cea de maturitate, când, prin de-

clanşarea sa, generează stări stresante, dereglări funcţionale cu efecte negati-

ve, iar în unele cazuri, cu efecte de nebănuit asupra colectivului de oameni. 

Părţile implicate în conflict sunt diferenţiate de interese opuse, fiind 

dispuse să pună în practică acţiuni ostile pentru atingerea scopurilor propuse. 

Conflictele pot fi: 

 de viziune, de opinii, de divergenţe ireconciliabileîn privinţa 

rezolvării unei probleme. Acest gen de conflicte sunt profunde şi de 

durată, cu rezistenţă mare şi posibilităţi de autoîntreţinere; 

 de competenţă, de autoritate, în executarea unor atribuţii între 

diferite compartimente, posturi incomplet definite sau între actorii 

procesului educaţional; 

 de evitare a responsabilităţii, profitându-se astfel erorile de 

proiectare a structurii organizaţionale; 

 de distorsionare a comunicării între actorii procesului educaţional, 

compartimente sau între angajaţi; 

 de putere,generate din dorinţa unora de a ocupa cu orice preţ funcţii 

de conducere; 

 de interese  între participanţii la procesele interpersonale; 

 de distribuire a resurselor financiare, cu ocazia oferirii premelor/ 

premiei, ajutoarelor materiale, a salariului de merit, etc. 

Gestionarea conflictelor reprezintă un proces de identificare a situa-

ţiilor conflictuale potenţiale sau manifestate, de prevenire, sau soluţionare a 

acestora, dar, în acelaşi timp reprezintă un amplu procedeu managerial de 

concepţie, a unor acţiuni de armonizare, de diminuare a potenţialului tensio-

nabil, de reducere sau eliminare a pericolului apariţiei stării conflictuale. 
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Gestionarea conflictelor solicită din partea managerilor o serie de calităţi 

cum ar fi: 

 capacitatea de discernământ; 

 inteligenţa; 

 capacitatea de a vedea dincolo de aparenţe; 

 experienţa; 

 diplomaţia. 

La soluţionarea conflictului,  managerul trebuie să fie preocupat de: 

 identificarea stării conflictuale, stabilindu-se cauzele, natura şi 

termenul relaţiei conflictuale, cât şi miza pusă în joc;  

 utilizarea posibilităţilor interne ale instituţiei într-o manieră 

integrativă şi pentru aplanarea  situaţiei conflictuale;  

 gestionarea conflictelor, astfel încât ele să nu afecteze integritatea, 

funcţionalitatea şi imaginea externă (publică) a  colectivului sau 

instituţiei. 

Soluţiile de rezolvare a conflictelor: 

 compromisul, ce reprezintă o atitudine conjuncturală de armonizare 

şi lichidării sentimentului frustrării; 

 consensul, care reprezintă o acceptare a unor soluţii de rezolvare a 

conflictului de ambele părţi; 

 utilizarea autorităţii ierarhice faţă de părţile conflictuale până la 

reducerea conflictului; 

 retragerea uneia din părţi în urma discuţiilor cu fiecare din 

acestea, efectuată de o terţă persoană; 

 negocierea părţilor conflictuale, chiar în prezenţă unui mediator, 

pentru eliminarea divergenţelor; 

 rezolvarea conflictelor prin integrare, care presupune găsirea 

unui scop subordonat comun părţilor, reconcilierea, urmărind 

promovarea obiectivului comun în care părţile sunt interesate. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOCAJE DE COMUNICARE: 

– Ignorarea 

– Desconsiderarea 

– Reproşul 

– Umilirea 

– Sarcasmul 

– Autoaprecierea sporită 

– Autoaprecierea scăzută 

– Invidia 

 

CONFLICTE 


