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Conflicte REZOLVATE
Este normal ca adolescenții să aibă neînțelegeri uneori pentru că oamenii sunt diferiți, cu puncte de 
vedere şi sentimente diferite. Folosirea  abilităților de rezolvare a 
conflictelor ajută la formarea aptitudinilor de relaționare.

Metoda  REZOLV poate fi folosită pentru a soluționa conflictele din 
aproape orice relație şi situație:

Referiți-vă—la problemă şi prezentați-o aşa cum o vedeți.

Evaluați diversele puncte de vedere după ce deschideți discuția.

Zăboviți— asupra posibilelor soluții.

Omiteți— soluțiile care nu sunt acceptate de cei implicați.

Listați —soluțiile rămase.

Vedeți —care soluție este potrivită şi alegeți-o.

Formarea competenţelor socio-emoţionale ale adolescentului 
dumneavoastră
Abilitățile de relaționare sunt o competență de învățare socio-emoțională care îi ajută pe adolescenți să 
stabilească şi să mențină relații sănătoase şi benefice cu diverse persoane şi grupuri. Aceste activități îi 
ajută pe adolescenți să îşi formeze aptitudini de rezolvare a problemelor.

Când au conflicte, 
adolescenţii îşi pot 
de fapt îmbunătăţi 
relaţiile de prietenie 
găsind modalităţi 
eficiente de rezolvare a 
divergenţelor.

Scrieţi!
Cereți-i adolescentului dumneavoastră să scrie 
o povestire scurtă cu două finaluri diferite 
despre un conflict dintre două personaje. 
Într-unul dintre finaluri, relația de prietenie 
se deteriorează pentru că personajele refuză 
să vadă şi punctele de vedere ale celorlalți. 
În celălalt final, personajele folosesc metoda 
REZOLV pentru a încheia conflictul.

Imaginaţi-vă!
Consolidați înțelegerea paşilor din 
metoda REZOLV cerându-i adolescentului 
dumneavoastră să scrie o scrisoare unui 
prieten real sau imaginar în care să explice 
paşii metodei REZOLV şi modul în care această 
metodă poate contribui la evitarea emoțiilor 
puternice atunci când avem un conflict. 
Încurajați-vă adolescentul să aibă un ton 
prietenos care este explicit şi binevoitor.

Mulți copii experimentează sentimente cum ar fi nesiguranța, anxietatea şi teama datorită pandemiei de COVID-19. Ei au 
nevoie de o şansă pentru a-şi împărtăşi gândurile şi sentimentele şi pentru a pune întrebări. Asigurați-vă că sunteți bine 
informat şi gata să vă educați copilul, fiind conştient că informațiile se modifică de-a lungul timpului. Pentru mai multe 
informații, accesați Centrele de control al bolilor la adresa: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


