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CE SUNT CONFLICTELE ?

 Conflictele se refera la situatiile in care exista

incompatibilitati de scopuri, perceptii sau emotii

intre indivizi sau grupuri si acestea duc la reactii

antagonice. Cu alte cuvinte, situatii cand cineva

crede ca i-au fost refuzate nevoile.



TIPURI DE CONFLICTE

Conflict 

individual

Conflict de 

grup

Conflict 

organizational

In interiorul

individului

In interiorul

grupului

In interiorul

organizatiei

Intre indivizi Intre grupuri Intre organizatii



PUNCTUL DE VEDERE MODERN ASUPRA

CONFLICTELOR

 Conflictul este

 O forta pozitiva intr-un grup

 Necesar pentru ca grupul sa actioneze eficient

Liderii grupului mentin un nivel minim de conflict 

destul cat sa tina grupul viabil, autocritic si

creativ

 Rezolvarea conflictelor duce la rezolvarea

constructiva a problemelor



BENEFICII ALE CONFLICTELOR

 Crestere

 Cunostinte

 Schimbari

 Perspective diferite

 Oportunitati

 Schimbari

 Strategii inovatoare



CONFLICT FUNCTIONAL

Ofera oportunitati
pentru dezvoltarea

creativitatii

Aduce problemele
la suprafata pentru

a fi discutate

Mareste cantitatea
de informatii

necesare luarii
unor decizii

Aduce rezultate
benefice

Imbunatateste
comunicarea

Invata sa respecte
credintele, valorile
si opiniile celuilalt



CONFLICT DISFUNCTIONAL

Rupe coeziunea
grulului

Promoveaza
ostilitatea

interpersonala

Creeaza un 
mediu de lucru

negativ
Abate energia

Opreste
grupul de la 

atingerea
scopului



STILURI DE ADMINISTRARE A

CONFLICTELOR

competitie colaborare

evitare binevoitor

compromis

asertiv

pasiv

necooperant cooperant



Competitie:

respect de sine ridicat;

Respect fata de ceilalti scazut

Colaborare:

Respect de sine ridicat;

Respect pentru ceilalti ridicat

Evitare:

Respect de sine scazut;

Respect pentru ceilalti scazut

Binevoitor:

Respect de sine scazut

Respect pentru ceilalti ridicat

Compromis:
Respect de sine ponderat

Respect pentru ceilalti ponderat

Le pasa

de ei

insisi

mult

putin

multputin Le pasa

de ceilalti



BINEVOITORII

 Nu sunt asertivi si sunt foarte cooperanti

 Renunta in timpul unui conflict

 Recunosc ca au gresit, dar spun ca nu a fost

important

 Pun relatiile pe primul loc, ignora problemele si

incearca sa pastreze armonia cu orice pret

 Sunt eficienti cand celalalt are un plan sau o 

solutie mai bun(a)



CEI CARE EVITA

 Nu sunt asertivi si nu coopereaza

 Evita conflictul in intregime sau amana sa-si

spuna punctul de vedere, in loc sa spuna ce ii 

ingrijoreaza

 Pot crea spatiu la nivel emotional

 Nu e o strategie buna pe termen lung



COOPERANTII:

 sunt asertivi si coopereaza

 Isi expun punctele de vedere in timp ce asculta pe

ceilalti si apreciaza diferentele

 Cauta o solutie de castig pentru ambele parti

 Identifica preocuparile de baza intr-un conflict

 Fac loc pentru mai multe idei

 Cer timp si efort de la ambele parti



COMPETITORII :

 Abordeaza un conflict ca pe o competitie, isi

exprima punctul de vedere, nu coopereaza in 

timp ce isi urmaresc ingrijorarile in detrimentul

celorlalti

 Au o abordare in care o persoana castiga si una

pierde

 Nu se bazeaza pe cooperare pentru a ajunge la un 

rezultat

 Poate fi potrivit pentru situatii de urgenta,             

cand timpul e important



CEI CARE ACCEPTA COMPROMISUL:

 Sunt moderat asertivi si moderat cooperanti

 Incearca sa gaseasca solutii rapide, acceptabile

de ambele parti si care sa satisfaca partial 

ambele parti

 Ajung la rezultate in care pierd ambele parti

 Solutii temporare potrivite

 Cea mai usoara cale cand e nevoie de timp pentru

cooperare si a ajunge la cea mai buna solutie



 Nu exista cel mai bun stil, fiecare conflict e 

diferit si cere o abordare diferita

 Ca membri ai societatii, invatam ca:

 Doua capete sunt mai bune decat unul (colaborare)

 Omoara-ti dusmanii cu bunatatea (bunavointa)

 Sa ajungem la un numitor comun (compromis)

 Sa lasam lucrurile asa cum sunt (evitare)

 Dreptatea e a celor puternici (competitie)



SISTEMUL DE ADMINISTRARE A

CONFLICTELOR IN SCOLI

Stop

Conflicte arbitrate

A treia persoana
impune solutia

Ajutor

Conflictele sunt mediate

Administrarea conflictelor

Conflicte rezolvate prin negociere

Preventie

Conflictele nu au loc datorita mediului de sustinere
din scoala, iar daca au loc sunt mai usor de 

administrat datorita relatiilor sociale functionale



 Cele 4 nivele pot coexista

 Scopul e sa te intorci la nivelul de jos cel mai

curand posibil

 Toate nivelurile pot fi marite sau micsorate

 Daca intr-o scoala piramida e inversata, trebuie

intervenit cu programe educationale

 E imposibil sa indepartam un nivel al piramidei



REZISTENȚA NON-VIOLENTǍ ȊN CONFLICTE 

A COPIILOR ȘI ADOLESCENȚILOR

 Rezistența non-violentǎ ȋn conflict (NVR) se centrează
pe nevoile copiilor dar în același timp nu dă nevoilor
copiilor o importanţă mai mare decȃt celor ale altor
membri ai familiei

 Ȋn NVR, rolul părinţilor recunoscut este de a crea siguranţă în
cadrul familiei

 Modelul NVR se folosește în familiile în care copiii se 
confruntă cu:

❖ Furie

❖ Delincvenţă

❖ Absenteism

❖ Conflicte repetate

❖ Tulburări psihologice cu accese severe de furie



 NVR este o metodă care se poate aplica la copii, 
adolescenţi și la familiile lor pentru a rezolva pașnic
neînţelegerile

 Neînţelegerile și conflictele din familie devin adesea un 
cerc vicios de tensiuni cu consecinţe directe asupra
relaţiilor dintre membrii familiei

 Mijloacele folosite de NVR sunt aplicate în familiile
unde membrii și-au pierdut încrederea

 Aplicarea mijloacelor folosite de NVR îi învaţă atȃt pe
părinţi cȃt și pe copii să-și respecte nevoile

 Există nevoia de opunere sistematică la comportamentul
problematic și această opunere poate să nu fie violentă
fizic sau emoţional

 Părinţii și profesorii sunt învăţaţi să gestioneze lupta
împotriva comportamentului copilului și nu împotriva
copilului într-un mod care să nu fie autoritar, umilitor sau
agresiv



 NVR se centrează în special pe familiile cu copii

agresivi sau violenţi, dar poate fi aplicat și în

cadrul școlar

 Mijloacele NVR pot fi folosite ca o metodă de gestionare

a conflictelor și de a crea loc pentru dialog în care să se 

discute neînţelegerile

 Principiile NVR au scopul de a oferi tuturor membrilor

familiei posibilitatea de a se asculta și de a-și împlini

nevoile cu respect pentru ceilalţi

 Alt scop este de a asculta vocea internă a copiilor

agresivi sau violenţi. De cele mai multe ori, ei

suferă din cauza stresului și de obicei este acoperit

de un comportament violent



 Nevoile neîmplinite sunt:

➢ Nevoia copilului de 

siguranţă și protecţie

➢ Nevoia copilului de a simţi

că familia îl susţine în

asumarea responsabilităţii

➢ Nevoia de apartenenţă

➢ Nevoia unei perspective 

sigure și pozitive asupra sa

și a familiei



PREZENȚA 
PARENTALǍ

În casa și în
exterior

Reconstruirea
relaţiei

Anunţul

(descrieres
pozitivă a 
copilului)

Perseverenţa

Gesturi de 
reconciliere

Ajutorul
fraţilor sau
din familie

Grija faţă de 
sine

Susţinătorii

Stingerea
conflictului

Rezistenţa la 
violenţă

HARTA 

NVR



MEDIEREA



MEDIATORUL...

 Este un bun ascultator

 Ajuta partile implicate 
sa fie de acord asupra
locului unde vor sta, asa
incat sa se poata vedea
si asculta

 Faciliteaza
comunicarea, 
incurajandu-i sa
participe

 Pastreaza
confidentialitatea
conflictului

 Incearca sa ajute la 
rezolvarea problemei

 NU intrerupe, nu da
sfaturi, nu da lectii; este
neutru si asculta activ;

 NU  rezolva
neintelegerile dintre
parti , nu ia si nu 
impune decizii

 Rolul lui NU este sa fie 
de partea cuiva, ci sa-i
asculte pe cei implicati
si sa-i ajute sa comunice



MEDIEREA SCOLARA

 A. Cu mediatori specializati (cadre didactice, 

psihologi, sociologi)

 B. Cu mediatori elevi (elevii faciliteaza discutiile

intre parti)

 PASII MEDIERII

 1. Introducerea si definirea situatiei

 Mediatorul anunta ca scopul intalnirii este de a discuta

neintelegerile pentru a incerca sa rezolve conflictul

 Mediatorul explica rolul lui

 Mediatorul explica regulile de respectat in timpul discutiei

[sa ramana asezati, sa nu intrerupa, sa se respecte]

 Mediatorul anunta ca discutia este confidentiala



 2. Adunarea informatiilor si descoperirea problemelor
 Mediatorii

 roaga una din parti sa spuna povestea din punctul lui de vedere
(mediatorul ii arata interlocutorului ca il asculta prin intrebari- ecou, 
parafrazari)

 rezuma povestea , multumeste si intreaba ce simte in legatura cu ce s-
a intamplat

 repeta procesul si pentru celalalt participant la disputa

 3. Gasirea unei solutii
 Mediatorii

 explica faptul ca fiecare persoana va veni cu solutii pentru a rezolva
problema

 Alternativ, roaga partile sa spuna ideile de solutionare a problemei

 Scrie toate solutiile

 Daca discutia se blocheaza, intreaba “ de ce aveti nevoie pentru a 
rezolva conflictul?”, “Ce poti face tu pentru a ajuta la rezolvarea
problemei?”

 Reciteste pe rand solutiil si intreaba partile daca sunt de acord cu ele

 Intreaba daca mai sunt solutii

 Reciteste “contractul” si roaga partile sa il semneze

 Partile si cei doi mediatori semneaza

 Mediatorii anunta ca intelegerea va fi revizuita mai tarziu



 4. Incheierea medierii

 Mediatorii

 Multumesc partilor pentru ca au ales medierea

 Anunta ca se vor intalni la o noua sedinta peste cateva zile

pentru a vedea cum functioneaza solutiile

 Amintesc de confidentialitate

 Mentioneaza ideea unei noi medieri

 Verifica daca sunt intrebari

 Partile se despart in siguranta in urma acordului



PRACTICI REPARATORII

 Sunt un sistem formal si informal de procese care 

construiesc si sustin amabilitatea, respectul, 

responsabilitatea si dreptatea; sunt preluate din 

justitie

 La acestea se ajunge subliniind importanta unor

relatii bazate pe incredere

 Premisa de baza este ca oamenii sunt mai multumiti

si mai deschisi la schimbare cand autoritatile scolii

fac lucruri impreuna cu ei, in loc sa le faca pentru ei

 3 intrebari pe care le adreseaza justitia reparatorie: 

 Ce rau a fost facut?

 Cum poate fi acesta indreptat?

 Cine raspunde de masurile de indreptare?



 Obiectivele justitiei reparatorii

 Comunicare deschisa intre parti fara a forta scuze

sau acceptarea lor

 Sa ajute oamenii sa inteleaga ca actiunile lor au 

ranit alte persoane

 Cand s-a intamplat o actiune cu urmari negative, 

apar nevoi care trebuie discutate deschis



PRACTICI REPARATORII PENTRU 

DOBANDIREA RESPECTULUI

CONFERINTE REPARATORII

DIALOG INTRE VICTIMA SI AGRESOR

PROCESE IN CERC

INTALNIRI IN CLASA

CONFERINTE MICI, AD HOC B

ANCHETA REPARATORIE/

REFLECTIA REPARATORIE



PROCESUL IN CERC

 1. Stabilirea unui loc sigur, primitor pentru intalnire

 2. Introducerea pune bazele unui dialog cu scop

reparator

 3. Expunerea intamplarilor: se descriu faptele, grijile, 

interesele

 4. Explorarea optiunilor si crearea acordului

 Expunerea nevoilor create si a ideilor de a le rezolva

 Repararea raului creat prin ajungerea la un consens

 5. Incheierea

 Exprimarea aprecierilor pentru efortul depus si pentru

rezultatele obtinute

 Participantii sunt invitati sa-si exprime gandurile finale, 

sentimentele, intrebarile



REGULILE PARTICIPARII LA PROCESUL IN

CERC

 Asculta cu respect

 Fiecare persoana are sansa sa vorbeasca

 Fiecare vorbeste pe rand, fara a fi intrerupt

 Vorbeste pentru tine, nu in numele unui grup

 E in regula sa nu fi de acord, fara a fi judecat sau

atacat

 Poti sa spui “pas”



ANCHETA REPARATORIE- INTREBARILE

ADRESATE VICTIMEI

 La ce te-ai gandit cand ai realizat ce s-a 

intamplat?

 Ce impact a avut incidentul asupra ta si a 

celorlalti?

 Care a fost cel mai dificil lucru pentru tine?

 Ce crezi ca trebuie sa se intample pentru a 

indrepta lucrurile?




