
[JUNIOR  SCIENTIFIC  RESEARCHER  JOURNAL] JSR  

 

Vol. III │  Număr Special 1 │  Mai 2017 | (ISSN:2458-0341) | 108 

 

STRATEGII DE MANAGEMENT AL CONFLICTULUI 

EDUCAŢIONAL 
 

EDUCATIONAL CONFLICT MANAGEMENT 

 STRATEGIES 
 

Prof. Sucioaia-Tudor Anca 

Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea”, Focșani, Vrancea 

 
 

 

ABSTRACT 

 Conflictul are la bază incompatibilitatea dintre opiniile părților implicate, 

reprezentând o stare tensionată generată de interacțiunea a două sau a mai multe probleme. În 

domeniul educației, evitarea transformării unui conflict într-o criză devine o prioritate. Eficiența 

unei strategii depinde în mare măsură de modalitatea managerului de a aplana efectele generate 

și de abilitățile acestuia de a face față unor situații de acest gen. 

Cuvinte cheie: management educațional, managementul conflicului, managementul strategiilor. 

 

ABSTRACT 

 Conflict is based on  the incompatibility of stakeholders' views, being a tense state 

generated by the interference between two or more major problems. In education, avoiding a 

conflict to turn into a crisis is a main priority. The effectiveness of a strategy depends on the 

manager’s experience and skills. 

Keywords: educational  management, conflict management, management strategies. 

           

Introducere  

 Conflictul reprezintă „un punct de vedere comportamental ca o formă de opoziţie 

centrată pe adversar” H. Stern. Baza conflictului o reprezintă incompatibilitatea 

scopurilor intenţiilor sau valorilor părţilor implicate, fiind o stare tensionată generată de 

interferenţa dintre două sau mai multe probleme majore. Există două feluri de conflicte: 

esenţiale şi afective (Schmiddt & Kochan, a). Conflictele esenţiale derivă din dezvoltarea 

unor obiective diferite şi sunt cu atât mai grave, cu cât una dintre părţi caută să obţină 

avantaje pe seama exploatării neajunsurilor de organizare a celeilalte părţi. Conflictele 

afective se referă la relaţiile interpersonale şi sunt generate de stări emoţionale. 

Manifestările conflictelor emoţionale sunt: starea de suspiciune, ostilitatea, tensiunea 

socială și explozia emoţională. 

            Conflictul interpersonal este procesul prin care o persoană sau un grup de 

persoane creează o stare de tensiune. Este foarte importantă recunoaşterea unui astfel de 

conflict încă din faza lui incipientă, pentru a putea fi oprit sau diminuat. Pentru aceasta, 

un bun manager are la dispoziţie mai multe indicii, cum ar fi: comportamentul antagonic 

al persoanelor aflate în conflict; atitudinea lor negativistă, considerând partea opusă ca 

fiind nerezonabilă; semne de genul poreclelor, agresiunea verbală sau chiar fizică. 

Important este ca managerul să-şi cunoască foarte bine colectivul pentru a putea face 
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diferența între agresivitatea din limbajul a două persoane care se simpatizează şi 

agresivitatea dintre două persoane care nu pot să activa împreună. 

               Modalităţile de abordare a conflictelor sau rezultatele acestora pot fi 

constructive sau distructive. Deoarece conflictul este o parte firească a vieţii, fiind întâlnit 

în şcolă între elev -elev; diriginte-elevi; profesori-elevi; clasa de elevi-alte colective de 

elevi; elevi-părinti sau profesori- profesori, provocarea este nu de a elimina conflictul, ci 

de a-l determina să devină constructiv, nu distructiv. Conflictul distructiv este violent cu 

rezultate negative, părţile implicate fiind în postura de a dirija aceste relaţii şi să le 

structureze prin colaborare. 

               Cauzele care pot genera conflicte sunt foarte diferite, situându-se atât la nivelul 

profesorului, la nivelul elevului, cât şi la nivelul dirigintelui, al conducerii şcolii sau al 

părintilor (Conflicte în clasă, 2016). Aceste conflicte sunt cel mai adesea provocate de 

aspecte, precum: 

• lipsa de comunicare sau de comunicarea defectuoasă;  

• insuficienta cunoaştere a elevilor şj a specificului interacţiunii în clasa de elevi;  

• lipsa de atenţie în raport cu dorinţele şi aşteptările actorilor implicaţi în educaţie;  

• lipsa de obiectivitate a educatorului în conduita faţă de elevi, supraîncărcarea 

elevilor cu sarcini nediferenţiate; 

• aplicarea acelorași măsuri în raport cu toţi elevii; 

• nevalorificarea şi lipsa de apreciere a aptitudinilor elevilor; 

• nesesizarea la timp a influenţelor informale asupra elevilor: 

• neacceptarea exprimării unor opinii opuse sau modificate de către elevi.  

  Mai pot fi precizate recurgerea la argumentul autorităţii în rezolvarea unor 

probleme, pasivitatea, amânarea rezolvării problemelor; menţinerea unor catalogări, 

,,etichete", cu privire la elevi; afirmarea, deschisă sau nu, a neîncrederii, neantrenarea 

elevilor în luarea deciziilor sau nediscutarea cu elevii a regulilor şi a consecinţelor 

încălcării acestora (Mișca, 2013). 

          În şcoală, identificăm tipuri de conflicte specifice: de  cumul - acumulare  de  stări 

tensionale  prin  nerezolvarea oportună  sau  prin neprevenire; de idei - prin menţinerea 

ideilor personale în raport cu rezolvarea unei sarcini; de interese, de motive; interpersonal 

- legate de primirea şj rezolvarea unor roluri, sarcini; intra grup - legate de realizarea unor 

acţiuni, sarcini atunci când nu sunt încă bine formate deprinderile de cooperare; inter 

grup; izolate sau permanente; incipiente sau consolidate; minore sau complexe; manifeste 

sau latente; la nivelul clasei sau cu extindere externă; psihologice; didactice; psihosociale;  

manageriale; combinate; cu cauze imediate sau cu cauze în experiența anterioară; 

rezolvabile la nivelul clasei, în grup sau individual sau cu implicarea unor factori externi. 

  Prin nerezolvare, un conflict poate degenera în criză, aceasta constând într-un 

eveniment neaşteptat, neplanificat. Poate fi efectul unei acumulări tensionale, generatoare 

de stres și de periculozitate în raport cu climatul educativ de la nivelul clasei, dar chiar și 

cu integritatea fizică sau psihică a actorilor actului educațional. Se impune în aceste 

situații nu numai rezolvarea acestor situații de criză, cât, mai ales, prevenirea acestora. 

           Un manager eficient adoptă inspirat strategii de prevenire a conflictelor: fie 

modelul Canter - profesorul să se manifeste pozitiv în toate situaţiile, să ajute elevii să 

conştientizeze scopurile şi cerinţele de rezolvare şi, mai ales, normele disciplinare, de 
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participare, utilizând stimulările adecvate; ori modelul Glasser - terapia realităţii, cu 

raportarea permanentă a comportamentului la specificul mediului, la cerintele şi 

dificultăţile lui, prin analize şi dezbateri. Mai poate fi adoptat modelul Kounin — rolul 

“efectului de undă” asupra grupului atunci când se aplică o sancțiune unui elev; eventual 

modelul modificărilor de comportament - întărirea unui comportament se datorează 

consecințelor pozitive sau negative pe care le are; întărirea, prin confirmare, a unui 

comportament pozitiv duce la repetare, iar lipsa de întărire a celor negative va determina 

suprimarea lor, ambele situații determinând modificări comportamentale; sau modelul 

consecinţelor logice - elevul trebuie să se autoanalizeze şj să prevadă consecințele 

abaterilor, cu sprijinul dirigintelui şi al clasei (Matran, 2000). 

 În educaţie, evitarea transformării unui conflict în criză este prioritară, indiciile 

sugerate fiind: disconfortul - senzaţia intuitivă că ceva nu este în ordine fără a putea spune 

exact ce; incidentul - fapte mărunte, schimburi scurte sau acute de cuvinte; neînţelegerea 

- concluzii eronate în legatură cu o anumită situaţie din cauza exprimării neclare; 

tensiunea - percepţia altei persoane şi a tuturor acţiunilor acesteia este distorsionată; criza 

- manifestări de violenţă verbală sau fizică, întreruperea relaţiei. 

 Intervenţia managerului educaţional în situaţiile de criză se face prin: identificarea 

şi cunoaşterea situaţiei de criză, etiologia situaţiei de criză, luarea deciziei, elaborarea 

programului de intervenţie, aplicarea măsurilor, realizarea controlului şi evaluarea 

acţiunilor întreprinse. 

 Soluţionarea acestora prin strategii eficiente presupune: ascultarea, receptarea 

părerilor exprimate de cei în conflict, apelând la empatie pentru a le înţelege; identificarea 

motivului real, generator al stărilor de tensiune; analiza comparativă, cu obiectivitate, a 

variantelor expuse; găsirea punctelor comune pozitive, pentru a fi utilizate ca puncte de 

plecare în construirea soluţiilor. Se mai poate apela la discuţia individuală, cu fiecare 

parte, pentru a completa informaţiile cauzale; sugerarea punerii în situaţia celuilalt; 

discuţia la nivelul grupului, ca studiu de caz. Este deosebit de util arbitrajul, implicarea 

unei părţi neutre sau medierea, consultanţa, consilierea; punerea în situaţii de comunicare, 

variată pentru o mai mare deschidere; punerea în situaţii de exprimare emoţională. Nu 

trebuie neglijată utilizarea sistemului recompenselor; organizarea de discuţii de grup şi 

cu alţi factori interesaţi (profesori, părinţi, consilier, prieteni). Rezultate deosebite se obţin 

prin antrenarea părţilor în conflict în proiecte comune; cererea de scuze în mod direct, la 

nivel de grup sau clasă, cu explicaţia necesară; raportarea în comun la situaţii mai dificile, 

obstacole, amenintări; imaginarea a cât mai multor consecinţe pozitive şi negative şi 

analiza lor comparativă de către părţile implicate. În ultimă instanţă, se impune 

schimbarea grupului sau reconstruirea după alte criterii; apelul la factori de specialitate 

(medici, jurişti, psihologi, asistenţi sociali) în cazul abaterilor şi devierilor grave de 

comportament şi utilizarea sistemului de sancţiuni şi pedepse. 

 Există şi alte strategii de management al conflictului, potrivite, cred eu, celor 

profesor - profesor sau profesor – manager, bazate pe două dimensiuni ale 

comportamentului individual: asertivitatea (măsura în care un individ încearcă să-şi 

satisfacă propriile preocupări) şi cooperarea (măsura în care un individ încearcă să 

satisfacă preocupările celuilalt).  

 Pe baza acestor dimensiuni, pot fi identificate strategiile de management al 

conflictului:  
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• Competiţia (asertivă - necooperantă): comportamentul individului este concentrat 

spre satisfacerea propriilor interese în dauna celorlalţi și foloseşte orice mijloc 

pentru a-şi impune punctul de vedere; 

•   Acomodarea (neasertivă – cooperantă): individul îşi neglijează propriile interese 

pentru a le satisface pe ale celuilalt, este inversul competiţiei; 

•  Evitarea (neasertivă şi necooperantă): individul nu-şi urmăreşte nici propriile 

interese, nici pe cele ale altora, evitând conflictul sau neglijând existenta acestuia; 

• Colaborarea (asertivă şi cooperantă): este opusul evitării, comportamentul 

individului fiind unul cooperant, colaborând cu cealaltă parte pentru a satisface 

atât propriile interese, cât şi pe cele ale partenerului conflictual. 

 

 Colaborarea implică o încercare de a lucra cu cealaltă persoană pentru a găsi o 

soluție care să satisfacă pe deplin interesele ambelor părţi. Compromisul, privit ca o 

poziţie intermediară între asertivitate şi cooperare înseamnă a ceda mai mult decât în cazul 

competiţiei, dar mai puţin decât în cazul acomodării. Obiectivul este acela de a găsi o 

soluţie rapidă, reciproc acceptabilă, care să satisfacă propriile părţi. 

 

Concluzii 

 Managerii din educaţie nu folosesc întotdeauna aceeași strategie de 

management a conflictului. Aceasta trebuie permanent adaptată situațiilor, căci fiecare 

dintre strategii este eficientă în anumite situații. Competiția este indicat să fie folosită în 

situaţii de urgenţă, când sunt necesare acţiuni rapide şi decisive. Acomodarea este bine să 

fie folosită când păstrarea relaţiilor cu ceilalţi este mai importantă decât atingerea 

scopului. Evitarea se utilizează când sunt şanse de a pierde mai mult prin confruntare 

decât prin evitare, când e nevoie de mai mult timp pentru a pregăti o confruntare, pentru 

a culege mai multe date, sau când miza este minoră. Colaborarea este bine să fie folosită 

când e foarte importantă atingerea obiectivelor fără a face compromisuri, dar cu 

menţinerea bunelor relaţii cu ceilalţi sau când problema de rezolvat este deosebit de 

complexă şi implică mai multe interese şi părţi. Compromisul este bine să fie folosit când 

ambele părţi implicate în conflict au putere egală, când situaţia conflictuală se află într-o 

criză sau problema care trebuie rezolvată este importantă şi urgentă.  

 Astfel, eficienţa unei strategii depinde de cerinţele conflictuale specifice, de 

perspicacitatea managerului şi de îndemânarea cu care este utilizată. Fiecare dintre 

managerii din educaţie este capabil să folosească toate cele cinci strategii; cu toate acestea 

unii utilizează anumite strategii mai bine şi în consecinţă, tind să le aplice mai des în 

practică. 
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