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STRATEGII DE GESTIONARE A CONFLICTELOR ÎN 

CLASELE PRIMARE 

Nina GARȘTEA, dr., conf. univ. 

 

Summary 

The article elucidates various approaches to the concept of 

conflict in correlation with the person's performance, communication 

and behavior. Various models and strategies for conflict 

management are described in the primary classes. 

 

Progresul societăţii este condiţionat în mare măsură de 

„produsele‖ educaţiei, de competenţele şi atitudinile umane şi 

profesionale ale tinerei generaţii. Iată de ce societatea contemporană 

impune stringent şcolii obiectivul de a forma tânărul capabil să 

interrelaționeze cu cei din jur, să se realizeze, să comunice 

constructiv, să poată gestiona emoțiile şi să răspundă expectanțelor 

acesteia.  

Una din priorităţile educaţionale este aplicarea noilor strategii, 

orientate spre formarea, dezvoltarea competenţelor. În pedagogia 

contemporană, competenţa se constituie în elementul de finalitate şi 

este un produs complex, structural, realizat pe termen lung la 
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confluenţa dintre un sistem de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, 

capacități, dar și atitudini, dobândite în procesul de învățare, susține 

V. Gh. Cojocaru [2]. 

C. Gherman, I. Dârjan menționează faptul că problema cu care 

se confruntă școala, dar și întreaga societate astăzi este prezența 

agresivității de natură psihică, morală, fizică, socială, manifestată în 

cadrul situațiilor conflictuale la diverse nivele, printre care sunt: 

elev-elev; elev-învățător, învățător-părinte; părinte-copil etc. [7, 5]. 

Totodată conflictul este o parte inevitabilă a vieţii noastre. 

Oriunde se întâlnesc două sau mai multe persoane, există 

posibilitatea ca acestea să intre în conflict. Deşi, mai tot timpul, ne 

provoacă sentimente negative, în realitate conflictul nu trebuie 

interpretat întotdeauna ca ceva rău. Gestionarea constructivă a 

conflictelor este modalitatea prin care se pot evita consecinţele 

negative ale acestora şi care poate transforma problemele în 

oportunităţi de dezvoltare personală, creşte motivaţia pentru 

schimbare, creşte coeziunea grupului după soluţionarea comună a 

conflictelor. Menirea școlii trebuie să fie orientată spre formarea 

competențelor de gestionare, rezolvare constructivă a conflictelor cu 

care astăzi elevul se confruntă, pentru a-l pregăti să opună rezistență, 

să se încadreze cooperând, coparticipând, discutând și dialogând. În 

acest context, formarea competenţelor de gestionare și soluționare a 

conflictelor îi priveşte deopotrivă pe învățători şi pe elevi fie că e 

vorba de perfecţionare în cazul celor dintâi, fie că e vorba de 

formare-dezvoltare în cazul elevilor. 

În literatura de specialitate există diferite abordări ale 

conflictului. R. Răduț-Taciu, M. D. Bocoș, O. Chiș abordează 

conflictul având la bază corelația dintre conflict și performanță. Prin 

urmare, în viziune tradițională, accentul se pune pe latura negativă a 

conflictului și se acceptă următoarele puncte de vedere: 

- conflictul poate fi evitat; 

- conflictul este cauzat de erori; 
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- conflictele dezbină oamenii și împiedică obținerea 

performanțelor optime etc. 

În viziune modernă, se acceptă următoarele puncte de vedere 

pozitive: 

- conflictul este inevitabil; 

- conflictul este cauzat de: nevoi/interese, percepții, opinii, 

valori diferite etc.; 

- performanța optimă necesită reducerea nivelului 

conflictului [8, p. 365]. 

O altă abordare a conceptului întâlnită în literatura de 

specialitate vizează corelația dintre conflict și comunicare. M.-D. 

Bocoș, R. Gavra, S.-D. Marcu sunt de părerea că conflictul trebuie 

acceptat ca o parte firească a procesului de comunicare; abilitatea de 

a comunica presupune și abilitatea de a rezolva conflictele care pot 

apărea în contextul comunicării. Conflictul şi comunicarea sunt într-

o relaţie de interdependenţă, comunicarea poate servi drept sursă a 

conflictului și, totodată, comunicarea realizată eficient poate servi la 

gestionarea conflictelor. Prin urmare, un elev este mai bine pregătit 

să facă față eficient conflictelor când este în stare să înțeleagă 

punctele de vedere ale altora și când posedă competențe de 

comunicare.  

Relația dintre conflict și comportament este surprinsă de B. 

Mayer, ce susține că acesta este un fenomen psihosocial 

tridimensional, care implică: 

- componentă cognitivă (gândirea); 

- componentă afectivă (emoțiile și sentimentele); 

- componentă comportamentală (acțiunea, inclusiv 

comunicarea).  

În cazul elevilor, conflictele au la bază, de regulă, competiţia 

neloială, dorinţa de afirmare cu orice preţ, invidia, antipatia 

reciprocă, nepotrivirile de caracter, lupta pentru dominarea grupului 

(clasă, şcoală).  
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Alegerea modului de rezolvare a unui conflict trebuie să 

înceapă cu identificarea originilor acestuia. Conflictele sunt deseori 

percepute de elevi ca o luptă care trebuie câştigată. Ele dezvoltă o 

dinamică internă care îngreunează o reglementare paşnică, 

constructivă şi nonviolentă. Conflictele sunt construite în faze 

specifice. Etapa premergătoare când sunt sesizate conflictele latente 

sau deja manifeste fără însă să fie evaluate ca fiind negative. Etapa 

de escaladare când se pune în mişcare o dinamică specifică care 

acutizează conflictul. Etapa de rezolvare când se încearcă găsirea 

unei soluţii, negocierea unui compromis, facilitarea convieţuirii. 

M. Deutsch  menționează şase modalităţi diferite de a trata un 

conflict: 

1. Evitarea conflictului versus implicare excesivă în conflict. 

2. Manifestarea în mod dur versus blând.  

3. Manifestarea în mod rigid versus flexibil.  

4. Manifestarea în mod intelectual versus emoţional.  

5. Exagerare versus minimalizare.  

6. Dezvăluire obligatorie – tăinuire obligatorie.  

Elevul trebuie să cunoască faptul că un conflict va fi accentuat 

dacă:  

- cealaltă parte este considerată din start un inamic; 

- se implică, direct sau indirect, alte persoane; 

- una sau ambele persoane se simt ameninţate de cealaltă 

parte (neîncredere reciprocă); 

- părţile nu sunt interesate să menţină o relaţie, sunt 

preocupate doar de propriul interes (dezinteres pentru relaţie); 

- problemele implicate în conflict sunt în mod exagerat 

definite ca extrem de importante (percepţie falsă, incorectă a 

realităţii); 

- lipsa unor abilităţi de rezolvare a conflictului [6, p. 49]. 

Eliminarea conflictelor este practic imposibilă, dar depistarea, 

sesizarea şi dezamorsarea acestora este posibilă prin fenomenul 

cunoscut sub numele de gestionarea conflictelor. 
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Gestionarea conflictelor, în viziunea lui I. Țoca [11, p. 115], 

reprezintă un proces de identificare a situaţiilor conflictuale 

potenţiale sau manifestate, de prevenire sau soluţionare a acestora, 

dar, în acelaşi timp reprezintă un șir de acţiuni de armonizare, de 

diminuare a potenţialului tensionabil, de reducere sau eliminare a 

pericolului apariţiei stării conflictuale. Toate acestea duc la mărirea 

coeziunii grupului, a gradului de integrare a organizaţiei şcolare, la 

eficientizarea activităţii acesteia. Pentru gestionarea conflictelor sunt 

necesare abordări şi instrumente specifice, care să permită realizarea 

unor structuri organizaţionale cu potenţial conflictual cât mai redus. 

Pe lângă aceste cunoştinţe, gestionarea conflictelor solicită 

învățătorului capacitatea de discernământ; inteligenţa; capacitatea de 

a vedea dincolo de aparenţe; spontaneitatea; experienţa; diplomaţia 

etc. 

V. Cojocaru, N. Sacaliuc, A. Stoica-Constantin oferă o serie 

de modele care pot sprijini cu succes învățătorul în demersul său de 

gestionare a situaţiilor conflictuale din sala de clasă: 

Modelul Canter solicită ca învățătorul să se manifeste pozitiv 

în toate situaţiile, să formuleze reguli şi aşteptări clare, să-i ajute pe 

elevi să conştientizeze consecinţele încălcării regulilor şi să utilizeze 

stimulările adecvate.  

Modelul Glasser recomandă terapia realităţii ca mijloc de 

instituire a disciplinei, de raportare permanentă a comportamentului 

la specificul mediului, la cerințele și dificultățile lui, prin analiză și 

dezbatere. 

Modelul Kounin se concentrează pe disciplina preventivă, 

adică presupune utilizarea unor tehnici şi strategii apte să prevină 

apariţia unor probleme de comportament. Ideile cheie ale lui Kounin 

includ efectul de undă, atenţia distributivă, controlul simultan, 

tranziţia eficientă şi saţietatea. Acesta presupune efectul de atenţie 

distributivă; controlul simultan; tranziţiile fireşti şi eficiente de la un 

moment al lecţiei la altul; concentrarea elevilor; menţinerea 

interesului şi a implicării [3, p. 158]. 
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În modelul Jones accentul este pus pe motivaţia elevului şi pe 

comportamentul acestuia în sala de clasă. Sunt prezentate o serie de 

proceduri pentru îmbunătăţirea eficienţei învățătorilor în gestiunea 

comportamentelor perturbatoare ale elevilor, astfel: 

 profesorul poate utiliza limbajul trupului pentru a stopa 

comportamentul indezirabil; 

 folosirea sistemului de stimulente; 

 sprijin instrucţional pozitiv; 

 elaborarea unui plan privind disciplina în clasă, sistemul de 

reguli şi sistemul de stimulente. 

Modelul consecinţelor logice presupune ca elevul să se 

autoevalueze şi să prevadă consecinţele încălcării regulilor.  

Modelul Emeren şi Grootendorst vizează soluţionarea 

negociată a conflictelor. Elevii trebuie să aibă ocazii repetate pentru 

a-şi exersa abilităţile în soluţionarea constructivă a conflictelor. 

Calea raţională de soluţionare a conflictelor este aceea a negocierii 

între interlocutori, pe baza argumentelor pro sau contra administrate 

de fiecare parte. 

Pentru a face faţă unei situaţii de conflict (de exemplu, marea 

majoritate a elevilor dintr-o clasă sunt gălăgioşi şi refuză să lucreze), 

învățătorul optează pentru una dintre următoarele strategii: 

 strategii de evitare; 

 strategii de diminuare (moderare);  

 strategii de putere (de coerciţie);  

 strategii de compromis;  

 strategii de rezolvare negociată a problemei.  

Strategiile de evitare includ cultivarea unei toleranțe largi din 

partea învățătorului, simularea bolii, plasarea conflictului în registrul 

glumei. Dacă a dovedit constant toleranță, un învățător poate ignora 

momentan criza creată în clasă fără ași pierde credibilitatea.  

Strategiile de diminuare a conflictului, propuse de E. Stan, 

includ: acţiuni de amânare, răspunsuri tangenţiale, apeluri la 
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generalizare. Acţiunile de amânare, aşa cum sugerează chiar numele, 

implică amânarea unor decizii pentru a evita precipitarea unei crize 

sau pentru că învățătorul nu este sigur de urmările imediate ale 

deciziilor pe care urmează să le ia. Răspunsurile tangenţiale sunt 

acelea care vizează problemele periferice, ignorând deliberat sursele 

principale de conflict. Învățătorul recurge la evitare când este invitat 

să ia poziţie într-un conflict, ştiind dinainte că orice poziţie ar adopta, 

aceasta ar duce la escaladarea conflictului. Apelul la generalizare 

este utilizat când învățătorul vrea să descurajeze o solicitare 

imperioasă din partea unui elev; el trebuie să demonstreze elevului 

că, venită din partea lui, cererea este rezonabilă, dar venită din partea 

altor colegi, ea îşi pierde acest caracter, devine nerezonabilă. Autorul 

precizează că și acest tip de strategii nu rezolvă situația conflictuală 

[10]. 

A. Cardon susține că strategiile de diminuare/reducere a 

conflictului apar ca fiind utile atunci când un conflict a fost 

escaladat, tinzând să aibă mai degrabă un impact negativ decât unul 

pozitiv. În acest sens, autorul propune două abordări care 

influențează aceste strategii: 

- focalizarea pe schimbarea atitudinilor; 

- centrarea demersului pe schimbarea comportamentelor care 

se poate realiza prin utilizarea „integratorilor‖ (apelul la persoane cu 

influență în grup poate reduce intensitatea unor conflicte); rotirea 

responsabilităților în grup; rotirea persoanelor de la un grup la altul 

[Apud 8, p. 373]. 

Strategii de prevenire a conflictelor. Un management eficient 

al climatului învăţării se fundamentează pe negociere pentru 

instituirea regulilor, dar şi pentru prevenirea eventualelor conflicte, 

existente natural ca în orice relaţie umană. Th. Gordon, care s-a 

ocupat de problema stabilirii unor relaţii pozitive între învățător şi 

elev, credea că utilizarea unor modalităţi de comunicare precise şi 

relativ neutre contribuie la reducerea comportamentelor negative din 

partea elevilor şi implicit la prevenirea conflictelor. Analiza lui Th. 



135 

Gordon, se centrează în jurul întrebării: „Cine are o problemă?‖. 

Dacă problema este a elevului, învățătorul va trebui să se implice şi 

să ajute la rezolvarea ei (învățătorul devine sfătuitor şi suporter). În 

astfel de cazuri, H. Cornelius şi  S. Faire recomandă ascultarea 

activă, adică „acordarea temporară a propriului punct de vedere la 

punctul de vedere al partenerului‖ [4, p. 65]. 

Ideea este de a-l ajuta pe elev, oferindu-i drept suport simpatia 

învățătorului, să găsească singur calea de rezolvare. Pentru aceasta se 

recomandă câteva elemente care pot susţine ascultarea activă: 

 Nu vorbiţi despre dumneavoastră. 

 Nu schimbaţi subiectele. 

 Nu daţi sfaturi, nu diagnosticați, nu încurajaţi, nu criticaţi, 

nu hărţuiţi. 

 Nu vă gândiţi înainte la ceea ce veţi spune. 

 Nu ignoraţi sau nu negaţi sentimentele celuilalt. 

 Apreciaţi ceea ce simte din ceea ce nu spune, precum şi din 

ceea ce spune. 

 Urmăriţi comunicarea nonverbală (de exemplu: Are lacrimi 

în ochi? Face mişcări nervoase?). 

 Nu pretindeţi că aţi înţeles ce vrea să spună dacă de fapt, nu 

l-aţi înţeles. 

 Întrebaţi-l despre nevoile, preocupările, anxietăţile şi 

dificultăţile lui. 

 Confirmaţi că l-aţi înţeles. Parafrazaţi ideea principală: 

„Spui că vrei să…?‖, „Spui că nu ştii dacă vei suporta o tensiune atât 

de mare?‖, „Te simţi cu adevărat revoltat?‖.  

Dacă învățătorul are o problemă, într-o modalitate sau alta vor 

fi afectaţi şi elevii; de aceea trebuie implicaţi şi în soluţionare. De 

exemplu, dacă nu-şi poate desfăşura lecţia datorită zgomotelor şi 

agitaţiei unui grup de elevi, învățătorul are o problemă. În astfel de 

cazuri este recomandat un mesaj care este centrat pe învățător şi nu 

pe elev, un mesaj în care trebuie subliniate eventualele consecinţe ale 

acţiunilor indezirabile ale elevului asupra învățătorului: „sunt 
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dezamăgit de comportamentul tău pe terenul de sport‖, „sunt supărat 

că ai rupt cartea colegului tău‖ etc. Nu sunt recomandabile 

expresiile: „eşti leneş‖, „eşti un elev care creează probleme‖ etc. 

În concluzie pentru a preveni conflictele sunt recomandate 

câteva elemente: formulaţi nevoile fiecăruia; încercaţi să ieșiți în 

întâmpinarea nevoilor fiecăruia; sprijiniţi atât valorile celorlalţi, cât 

şi pe ale dumneavoastră; încercaţi să fiţi obiectiv şi disociaţi 

problema de persoane; concentraţi-vă pe corectitudine, nu pe forţă. 

Strategii de confruntare/soluționare a conflictelor. Oamenii 

încearcă, de cele mai multe ori, să soluţioneze conflictele prin 

strategii de constrângere, de intimidare şi ameninţare. Majoritatea 

autorilor pledează pentru strategii constructive de soluționare a 

conflictelor, invocând următoarele premise: 

1. Modificarea perspectivei fundamentale asupra soluţionării 

conflictelor. 

2. Renunţarea la ameninţări şi la uzul de forţă.  

3. Propriile percepţii nu trebuie interpretate ca fiind singurele 

corecte.  

4. Implicarea unei terţe părţi. 

5. Discuţii comune în loc de fapte deja făcute.  

6. Soluţiile trebuie să ţină seama de interesele tuturor 

participanţilor.  

I. Țoca susține că în funcţie de situaţia conflictuală concretă, 

învățătorul poate alege una din următoarele strategii: 

 compromisul, care reprezintă o atitudine conjuncturală de 

armonizare, cu sentimentul frustrării, ea nerealizându-se în planul 

mentalităţii, părţile adverse rămânând rivale; 

 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, efectuate de o terţă persoană; 



137 

 negocierea părţilor conflictuale, chiar în prezenţa 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 [11, p. 

116]. 

În concluzie, în şcoală se poate adopta o strategie sau alta de 

prevenire, aplanare, soluţionare a conflictelor în funcţie de natura şi 

amploarea acestora. În cazul conflictelor dintre elevi se procedează în 

conformitate cu prevederile regulamentului şcolar, fără a exclude însă 

dialogul şi medierea părţilor aflate în conflict şi fără a ocoli familiile 

elevilor implicaţi în conflict. În toate cazurile însă, comunicarea joacă 

un rol deosebit, deoarece o comunicare eficientă poate conduce la 

aplanarea unor conflicte, în timp ce o comunicare defectuoasă le 

poate accentua sau chiar extinde. Este motivul care ne determină să 

pledăm pentru o supraveghere atentă a climatului şcolar de către 

învățător, precum şi pentru facilitarea unei comunicări interpersonale, 

intergrupale. 
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DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SOCIALE LA 

LECȚIILE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN CLASELE 

PRIMARE 

Liliana SARANCIUC-GORDEA, dr., conf. univ. 

 

Summary  

This article elucidates the theoretical and normative aspects in 

terms of development of social skills in the lesson Personal 

development at the primary education level. 

 

Din perspectiva socializării personalității (M. Constantinescu, 

L. Pavlenco), societatea solicită dezvoltarea unor noi oportunităţi 

pentru intervenţia socială prin cercetarea competenţei sociale 

orientată spre soluţionarea problemelor actuale legate de procesele de 

adaptare, integrare, socializare a personalităţii [1, 2]. 

Conform Recomandărilor Uniunii Europene, din categoria de 

competențelor-cheie (A. Gremalschi, 2015), competenţele sociale se 

referă la competenţele personale, interpersonale şi interculturale şi 

toate formele de comportament care permit fiecărei persoane să 

participe în mod eficace şi constructiv la viaţa socială şi profesională. 

Aceste competenţe sunt legate de bunăstarea personală şi socială în 

vederea înţelegerii codurilor de conduită şi a obiceiurilor din diferite 

medii în care activează persoanele [3, p. 11, 15]. 

Conform Recomandărilor Parlamentului European şi a 

Consiliului Uniunii Europene, în documentele OECD (Organizaţia 


