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Abstract
Visul de aur al managerilor se referă la funcționarea lină și egală a organizațiilor pe
care le administrează. Aceștia au în vedere înțelegerea și armonia între angajați, realizarea
tuturor obiectivelor la un nivel maxim și ansamblul conținutului celor implicați. Un astfel de ideal
are rădăcini într-o ideologie care ia în calcul doar un singur tip de raționalitate care guvernează
funcționarea unei societăți. Orice opinie contrară este considerată ca fiind fără sens și trebuie
combătută prin toate mijloacele. Atunci când persoanele analizează și descoperă sursele unui
conflict, sunt capabile să conceapă și să dezvolte o metodă de a face față conflictului.
Cuvinte cheie: conflict, metodă, obiective, relații interpersonale
Abstract:
The golden dream of managers refers to the optimal functioning of the organizations they
act. They also have in view peace and harmony among employees, the carrying out of all
organizational objectives at a maximum level and the overall content of all those involved. Such
an ideal is linked to the ideology that considers only a single type of rationality. Any contrary
opinion is considered irrational and should be struggled against by all means. When people
analyze and discover the sources of a conflict, they are able to conceive and develop a method to
face the dispute.
Keywords: conflict, method, objectives, interpersonal relations.
Introducere
Conflictul apare ca urmare a tendinţei uneia dintre părţile implicate, persoană sau grup
de persoane, de a-şi impune punctul de vedere sau interesele proprii (Tripon et al., 2016). În forma
sa clasică, conflictul implică atitudini şi comportamente antagonice. În ceea ce priveşte atitudinile,
părţile implicate cultivă antipatia reciprocă și dezvoltă stereotipuri negative despre oponenţi.
Comportamentele antagonice includ porecle insultătoare, sabotaje, sau chiar agresiuni fizice. În
unele grupuri, conflictul este stăpânit printr-o atitudine de colaborare care ţine tensiunea la nivel
minim, însă în altele, conflictul este ascuns sau reprimat, nefiind evident (Tiuzbaian & Tiuzbaian,
2010).
În urma unui sondaj, mai mulţi manageri au recunoscut că 20 de procente din timpul
afectat problemelor specifice s-au consumat cu activităţi legate de diferențe, iar abilitatea de
abordare constructivă a conflictelor este din ce în ce mai importantă.
Astăzi, este evident că situațiile tensionate nu pot fi eliminate în totalitate. Astfel, trebuie
să se accepte existenţa conflictului şi să se realizeze că încercarea de a elimina conflictele este o
greşeală. Dorința managerilor este ca organizaţiile pe care le conduc să funcţioneze fără situații
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tensionate, iar angajaţii să poată lucra în echipă, indiferent de nivelul lor de compatibilitate. Acest
ideal îşi are originea într-o ideologie care ia în considerare un singur tip de raţionalitate ce
guvernează funcţionarea unei societăţi, iar orice opinie contrară este considerată ca iraţională,
trebuind a fi combătută prin toate mijloacele (J’info training, 2012).
Structura situațiilor de criză educațională
Din punctul de vedere al structurii interne a crizei, aceasta se prezintă sub forma unei stări
complexe, multidimensionale. În concordanță cu complexitatea structurală, trebuie să fie situate
și demersurile de soluționare (Duțu, 2013). Din perspectiva axiologică, principiile care sunt
necesare să guverneze intervenția managerială de soluționare sunt: sinceritate, cooperarea,
beneficiul comun.
Având în vedere complexitatea situațiilor care presupun o mediere rapidă și eficientă, este
evident că rolul calităților și al pregătirii manageriale în diminuarea efectelor produse de starea
de criză, dar și în eradicarea acesteia sunt incontestabile.
Identificarea cauzalității trebuie să constituie debutul operațiilor de analiză. Trebuie avut
în vedere că aceasta nu este un demers facil, desfășurarea sa fiind marcată de strategiile și de
sursele informaționale, de cantitatea si relevanța informațiilor, dar și de capacitățile manageriale
ale cadrului didactic. Este indicat ca fiecare cauză să fie analizată multicriterial, iar investigația
în ansamblu să nu capete aspectul unei anchete polițienești. Rolul cadrului didactic nu este de a
culpabiliza, de a blama, de a stigmatiza persoanele și faptele, ci de a accentua ideea de cooperare
în rezolvarea crizei. Este indicat să fie accentuate elementele cu valoare de liant, ceea ce unește
și elementele stabile și în același timp echilibrează.
Gestionarea crizelor reprezintă o inițiativă managerială care se organizează, se conduce
și se desfășoară după legități, principii si funcțiuni cu o solidă specificitate managerială. Înainte
să fie introduse corective ori demersuri de soluționare, trebuie să fie statuate demersurile de
diagnoză inițială a fenomenelor, de analiză, de elucidare și de investigare. Cele mai multe
conflicte sunt legate de următoarele surse:
▪ nevoile fundamentale;
▪ valorile diferite: există când elevii împărtășesc credinţe diferite - de exemplu
elevi aparținând unor religii diferite pot avea valori diferite;
▪ percepțiile diferite - apar atunci când elevii văd sau gândesc diferit un anumit
lucru – de exemplu doi elevi se pot certa pentru că nu se pot pune de acord asupra
unei culori, de fapt întâmplându-se ca ei să perceapă culoarea diferit;
▪ interesele diferite - apar când elevii nu au preocupări similare;
▪ resursele limitate - se referă la cantitatea limitată în care se găsesc diferite lucruri;
▪ nevoile psihologice. Când analizează şi descoperă sursele unui conflict, elevii îşi
pot forma şi dezvolta o metodă de a face faţă conflictului însuşi.
Referitor la procesul instructiv - educativ, relaţiile interpersonale din școală generează
cele mai multe stări tensionale. Vom enumera aici cele referitoare la relaţia profesor – elev:
▪
▪
▪
▪

Profesorul nu este la curent cu întregul context social al elevului;
Există anumite conflicte mai vechi care nu au fost pe deplin soluționate;
Elevii nu se simt motivați pentru a progresa;
Există o supraevaluare a sarcinilor, iar procesul de evaluare nu este la fel în fiecare
situație;
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Nu se ține cont de existența unor diferențe între elevi, în acest caz uniformizarea dăunând;
Nu a fost stabilit un sistem obiectiv de evaluare;
În situațiile în care elevii sunt aplecați către studiul individual, profesorul omite să
valorifice acest tip de comportament prin sugerarea unor activități extrașcolare
complementare;
Profesorul face uz de autoritatea sa pentru rezolvarea problemelor apărute la clasă
(Vârlan, 2010).

La nivel educațional, sunt identificate mai multe tipuri de conflicte (Arșin, 2017)
Conflictele între elevi :
Utilizarea productivă a conflictului sau rezolvarea creatoare a acestuia reprezintă un
demers esenţial al managementului procesului de învăţământ. Profesorul se confruntă în fiecare
zi cu un număr semnificativ de conflicte. El trebuie să fie un pacificator care utilizează, însă,
constructiv conflictul în vederea atingerii finalităților educaționale stabilite. De aceea, el trebuie
să afle, în primul rând, cauza concretă a conflictului apărut.
Un motiv poate fi atmosfera competitivă. Elevii au fost obişnuiţi să lucreze individual pe
bază de competiţie, lipsindu-le deprinderea de a munci în grup. Ei nu doresc decât victoria asupra
celorlalţi şi dacă nu o obţin, îşi pierd stima de sine. Competiţia apare în toate momentele, chiar în
cele în care este neproductivă. Pe de altă parte, poate apărea atmosfera de intoleranţă. În clasă se
formează grupuri, iar lipsa sprijinului între colegi duce de multe ori la singurătate şi izolare. Apar
resentimente faţă de capacităţiile şi realizăriile celorlalţi, neîncrederea şi lipsa prieteniei.
Și comunicare slabă poate fi un motiv. Cele mai multe stări tensionate pot fi atribuite
neînţelegerii sau percepţiei greşite a intenţiilor, sentimentelor, nevoilor şi acţiunilor celorlalţi.
Elevii nu ştiu să-şi exprime în mod pozitiv nevoile şi dorinţele (Romanian-American Foundation,
2013).
Conflicte între profesor şi elevi
Pentru a evita apariţia acestui tip de conflict, profesorul nu trebuie să facă uz de autoritatea
sa la clasă, cu scopul de a evidenţia lipsa de putere a elevilor. Autoritatea profesorului trebuie să
se manifeste constructiv prin crearea unui mediu propice învăţării, prin menţinerea ordinii şi prin
evidenţierea a ceea ce este mai bun din elevi. În schimb, autoritarismul solicită implicit supunere
şi conformism din partea elevilor. Deşi pare eficient, autoritarismul rezolvă problemele doar pe
termen scurt şi doar superficial, întrucât conflictul cu elevii şi ostilitatea acestora se vor menţine.
De aceea, trebuie gândită şi realizată exercitarea autorităţii, dar fără a cădea în autoritarism. Pentru
aceasta sunt necesare:
▪
▪
▪

Expunerea regulamentului folosind ideile venite din partea elevilor;
Stabilirea de comun acord a consecințelor pentru încălcarea regulilor
Respectarea celor stabilite în fiecare situație, fără excepție.

Orice rezolvare a conflictelor implică o mai bună comunicare cu elevii. Cu cât
comunicarea este mai intensă şi mai completă, cu atât crearea unui climat de siguranţă fizică şi
psihică va fi mai probabilă, iar conflictele vor fi mai uşor de rezolvat.
Conflictele între profesori şi părinţi
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Apar uneori și situații mai dificile, când dascălii sunt nevoiți să înfrunte o atitudine mai
ofensivă din partea părinților. Aceștia nu pot fi obiectivi în fiecare situație și de cele mai multe
ori, ascultă doar partea de adevăr expusă de copiii lor. În acest caz, profesorul trebuie să apeleze
la tact și să investigheze în avantajul lui conflictul, făcând adultul să înțeleagă rolul său în
educație. Principalele cauze ale acestor conflicte sunt:
▪
▪

Cele două părți nu au un dialog constant, comunicând foarte rar;.
Există un fond nefavorabil dezvoltării unei relații de încredere între cele două părți.
Uneori, părinții sunt influențați de realizările izolate din mass media, pornind cu idei
preconcepute în discuție (Dumitrescu, 2015).

Pentru a diminua efectul acestor aspecte, profesorul poate lua măsuri care țin în mod
direct de el. Este indicat să își creeze o rețea de contacte ale părinților și să țină legătura cu aceștia
ori de câte ori situația școlară o cere. De asemenea, este indicat ca cele două părți să cunoască și
să își respecte reciproc punctul de vedere, conștientizând că obiectivele trebuie să se intersecteze
la un moment dat, pentru binele elevilor.

Conflictele între profesori
Întrucât învățământul presupune interacțiunea a 3 categorii majore: elevi, părinți,
profesori, este firesc ca uneori tensiunile să se regăsească și în interiorul colectivului. Conflictele
dintre profesori pot fi de natură personală sau profesională, iar pentru păstrarea unui climat plăcut
la locul de muncă, care să permită creșterea calității actului educațional, este necesar să fie luate
măsuri ori de câte ori apare o astfel de situație (Ionescu, 2011). Se cere ca nivelul comunicării să
se îmbunătățească, atât cel la nivel clasic, cât și cel care presupune utilizarea diferitelor canale
moderne. Managerul trebuie să aibă în vedere abordarea unor soluții concrete, bazându-se pe
literatura de specialitate care să permită dezvoltarea unei relații între colegi bazate pe respect.
Pentru evitarea şi/sau rezolvarea rapidă a unor astfel de conflicte, este bine ca fiecare
parte să adopte un comportament proactiv, prin care să caute îmbunătățirea relațiilor
interpersonale, dar şi a celor organizaționale.
Concluzii
Situațiile conflictuale constituie un aspect firesc într-o organizație, chiar dacă ne referim
la o unitate din domeniul învățământului. Specificul acestui sector presupune uneori o interacțiune
tensionată între profesor – elev și chiar părinte, astfel că managerul școlii trebuie să facă față și
unei astfel de situații, dând dovadă de tact. Printr-o comunicare adecvată și prin construirea unei
relații care implică mai ales respectul reciproc, echipa de conducere poate transforma orice
conflict într-o discuție benefică și constructivă din care părțile implicate să învețe.
O criză poate să fie așadar formativă, îndeplinind, după caz, o serie de funcțiuni
ameliorative, dependente de competențele manageriale. Totodată, orice manager performant
trebuie să-și formeze o strategie de intervenție managerială care să includă gestionarea stărilor
de criză apărute în activitatea instructiv-educativă.
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