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Abstract
Existenţa inegalităţii de şanse, a discriminării şi a segregării învăţământului în raport
cu famlia și comunitatea locală ne determină să ne întrebăm dacă putem vorbi despre existenţa
unor conflicte în interiorul sistemului şcolar. Într-un prim sens, putem vorbi în cadrul şcolii
despre existenta unui conflict cognitiv ca sursă a cunoaşterii. Intr-un sens secund putem vorbi
despre un conflict cultural marcat pe de o parte între cultura şcolii şi subcultura zonelor
periferice şi pe de altă parte, despre un conflict între cultura elevilor şi cultura profesorilor.
Scopul cercetării noastre constă în delimitarea principalelor deficienţe de comunicare ce conduc
la apariţia unor conflicte în cadrul instituţiilor şcolare şi elaborarea unor soluţii de prevenire a
acestor deficienţe.
Cuvinte Cheie: comunicare, conflicte, managementul clasei, managementul conflictelor, sistem
educaţional.
Abstract
The inequality of chances, discrimination and the segregation of education in relation
with the family and local community makes us asking if we should speak about the existence of
some conflicts within the school system. First of all, we can speak about the existence of a
cognitive conflict as a source of knowledge in schools. In a second sense, we should speak about
a cultural conflict marked between school culture and the subculture of peripheral areas and
about a conflict between pupils' culture and teachers' culture too. The purpose of our study is the
one of delimitating the main communication deficiencies which lead to the emergence of conflicts
within the school institutions and to develop the prevention solutions of these deficiencies.
Key Words: communication, conflicts, classroom management, conflicts’management,
educational system.

Introducere
Deficienţele în comunicare sunt cele care duc, în cele mai dese cazuri la apariţia
conflictelor în cadrul instituţiilor şcolare. Cunoscând aceste situaţii conflictuale, putem realiza o
reprezentare mai clară asupra posibilităţilor de control şi ameliorare a conflictelor ce pot să apară
atât în spaţiul şcolar, cât şi în afara lui.

1. COMUNICARE ŞI CONFLICT
1.1.Conceptul de conflict
Conflictul este o caracteristică inevitabilă a lumii în care trăim. În mod tradiţional
conflictului îi este asociată o imagine negativă: el este indezirabil şi trebuie evitat.
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Conflictul în sine însă nu este nici bun nici rău, el arată doar o incongruenţă de interese,
o ciocnire a unor interese divergente.
Conflictele pot avea şi rezultate novatoare, aşa cum apreciază M. Deutsch (1988),
Ana Stoica Constantin (1998) sau Mariana Caluschi (2000). Conflictele apar sub cele mai
diverse forme, sunt diferite ca intensitate, putând să ia naştere dintr-o anumită cauză şi
stingându-se odată cu dispariţia acesteia (Dumitriță, 2015).
Numeroşi specialişti consideră că la baza tuturor conflictelor se află trebuinţele
umane. Motivaţia principală a intrării în conflict o reprezintă faptul că au nevoi care pot
fi satisfăcute doar prin procesul conflictual sau de faptul că le consideră ca propriile
trebuinţe sunt incompatibile cu ale celuilalt.
În definirea conflictului psihosocial, M. Bayer preciza cele trei componente
(cognitivă, afectivă şi comportamentală). La acestea se adaugă alte două componente:
voliţională şi de impact, iar în felul acesta, putem contura astfel dimensiunile conflictului.
Dimensiunea cognitivă presupune perceperea conflictului şi interpretatrea situaţiilor
conflictuale (procesarea informaţiilor despre conflict).
Dimensiunea afectivă (emoţiile şi sentimentele) – orice problemă, situaţie
conflictuală antrenează dispoziţii şi stări afective care generează tensiune. Această
dimensiune include şi dimensiunea valorică – valoarea de stimulare antrenată de conflict
pentru persoanele angajate.
Dimensiunea facțională presupune satisfacerea trebuinţelor ce au determinat
conflictul. Comportamentul în conflict poate avea două roluri: acela de exprimare a
conflictului, a emoţiilor implicate şi de satisfacere a nevoilor.
Dimensiunea voliţională este reprezentată de tendinţa în antrenarea, escaladarea şi
rezolvarea conflictului.
1.1. Rolul comunicării în conflict
Comunicarea interpersonală reprezintă forma fundamentală de interacţiune
psihosocială a persoanelor în care au loc schimb de semnale, de mesaje. Analizată prin
prisma teoriei comunicării, orice comunicare orală reprezintă un transfer de informaţii de
la o sursă emiţător la receptor.
Comunicarea nu este un panaceu; în absenţa dorinţei sincere de a rezolva conflictul,
este la fel de posibil să se intensifice dezacordul dintre părtile implicate. Ar fi o naivitate
să considerăm comunicarea ca fiind o soluţie în cazul conflictelor. Mai realist este să o
privim ca pe un instrument neutru, unul care poate transmite ameninţări sau care poate
oferi reconcilierea, care poate accentua situaţii tensionale, dar le şi poate dezamorsa.
1.2. Conflictul şcolar
Pedagogia tradiţională a constituit sursa celor mai numeroase conflicte în planul
concepţiilor asupra educaţiei şi a generat multe situaţii conflictuale. Pentru a ilustra aceste
situaţii conflictuale este necesară cunoaşterea triunghiului pedagogic a lui Jhoussaye
(1993, p.14), unul din cele mai simple modele explicative bazat pe trei elemente:
cunoaşterea, profesorul şi elevul.
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2. MANUALE ŞI PROGRAME PENTRU EDUCAŢİE ÎN SPİRİTUL
COLABORĂRİİ ŞI REZOLVĂRİİ CONFLICTELOR
De la început, scopul programelor de rezolvare a conflictelor a fost de a învăţa cât
mai bine strategiile de soluţionare a problemelor şi relaţiile în luarea deciziilor. Prin
educaţie, modul de rezolvare a conflictelor în sala de clasă împreună cu programele de
mediere au dus la îmbunătăţirea comunicării şi a stilului analitic.
Cercetarea programelor de rezolvare a conflictelor în şcoli, uneori limitată, a dus
la scăderea violenţei, scăderea numărului de suspendări, creşterea stimei de sine în
procesul de mediere lucru ce a dus la diminuarea conflictelor în şcoală.
2.1. Abordarea curriculară a proceselor
Abordarea curriculară a proceselor redă principiile şi procesele rezolvării
conflictelor prin intermediul unor cursuri cu durată stabilită sau în cadrul lecţiilor zilnice
şi săptamânale unde se urmăreşte atât predarea conţinuturilor, cât şi a proceselor şi
abilităţilor respective. Ele au scopul de a-i ajuta pe elevi să înţeleagă şi să rezolve
conflictele pe care le întâmpină în viaţa lor, acasă, la şcoală şi în comunitate.
2.2. Abordarea programului de mediere
Programele de mediere oferă elevilor şi adulţilor oportunitatea de a-şi controla
conflictele şi de a-şi rezolva disputele, fiind asistaţi de o a treia parte neutră, folosind un
proces care promovează atât reconcilierea problemelor substanţiale, cât şi a celor
relaţionale. Medierea este o strategie de rezolvare a conflictelor ce poate fi utilizată la
nivel de clasă, dar şi de şcoală.
Programele de mediere din şcoli pot oferi servicii de mediere pentru
managementul şi rezolvarea conflictelor dintre elevi, dintre aceştia şi adulţi sau chiar
numai dintre adulţi. Rolul mediatorului îi poate aparţine profesorului, directorului sau
oricărui alt adult din şcoală, care să-i ajute pe elevi să-şi rezolve disputele.
2.3. Abordarea paşnică la nivel de clasă
O abordare clasică la nivel de clasă este un program educativ holistic, care
integrează rezolvarea conflictelor în programa şcolară şi în managementul clasei şi
foloseşte metodele instructive ale învăţării cooperante. Clasele paşnice reprezintă de
obicei rezultatul eforturilor fiecărui profesor şi stau la baza existenţei unei şcoli paşnice.
2.4. İntegrarea în curriculum şi în managementul clasei
İntegrarea în curriculum implică în primul rând predarea abilităţilor şi a
conceptelor necesare pentru rezolvarea constructivă a conflictelor şi introducerea
principiilor fundamentale în principalele materii de studiu. Profesorii care adoptă acest
plan construiesc atmosfera unei clase liniştite prin crearea unui mediu care susţine
comportamentul social şi rezolvarea conflictelor. William Kreidler, un pionier al acestei
abordări consideră clasa ca pe o comunitate plină de respect şi înţelegere în care sunt
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prezente cinci calităţi: cooperare, comunicare, exprimare emoţională, aprecierea
diversităţii şi rezolvarea conflictelor.
3. COLABORAREA DİNTRE ŞCOALĂ Şİ ALTE İNSTITUŢİİ ÎN PREVENİREA
CONFLİCTELOR
3.1.Rolul consilierului şcolar şi a consiliilor locale ale tinerilor
Rolul consilierului şcolar este determinant prin poziţia pe care acesta o deţine în
cadrul şcolii, fiind echidistant faţă de cadrele didactice şi faţă de elevi. De asemenea, prin
activităţile pe care le desfaşoară, consilierul şcolar ar putea să cointereseze într-o masură
mai mare familia, şcoala şi comunitatea locală să colaboreze în derularea unor manifestări
şi acţiuni comune.
Sesiunile de comunicări, dezbaterile interactive, pot contribui la o mai bună
cunoaştere a partenerilor sociali şi la o abordare mai pertinentă a problemelor cu care se
confruntă şcoala în spiritul toleranţei, multiculturalismului şi respectului pentru valorile
personale (Monteil Jean – Marc, 1998 si Dasein Pierre, 1998).
Înfiinţarea unor consilii locale ale tinerilor, atragerea lor în participarea la deciziile
şcolii, realizarea unor activităţi comune între şcoli şi creşterea comunicării şi a schimbului
de informaţii între instituţiile şcolare reprezintă paşi importanţi în această direcţie.
3.2. Derularea unor campanii şcolare de informare şi management al conflictelor
Prin natura lor, conflictele şcolare au o puternică dominanţă personală. De aceea,
abordarea unor strategii comunicaţionale adecvate reprezintă o modalitate specifică de
rezolvare creativă a acestor conflicte. Prin accentul pus pe generarea unui climat de
încredere şi participare, prin stimularea iniţiativei în cadrul grupurilor şcolare, perspectiva
interacţionistă poate rezolva cu succes diferitele situaţii de conflict şcolar.
Ne reafirmăm astfel convingerea că menţinerea unui nivel minim al conflictelor
poate stimula performanţele şcolare şi poate îmbunătăţi în mod decisiv climatul
organizaţional al şcolii.
4. MODALİTĂŢİ DE AMELİORARE A COMUNİCĂRİİ
4.1. Limbajul responsabilităţii
Limbajul responsabilităţii este o formă de comunicare prin care îţi poţi exprima
propriile opinii şi emoţii fără să ataci interlocutorul, fiind o modalitate de deschidere a
comunicării chiar şi pentru subiectele care sunt potenţial conflictuale. Această formă de
comunicare este o modalitate de evitare a criticii, etichetării, moralizării interlocutorului,
focalizând conversaţia asupra comportamentului şi nu asupra persoanei.
Astfel, limbajul responsabilităţii utilizează trei componente:
♦ Descrierea comportamentului;
♦ Exprimarea propriilor emoţii şi sentimente ca o consecinţă a comportamentului
interlocutorului;
♦ Formularea consecinţelor comportamentului asupra propriei persoane.
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4.2. Planul strategic bazat pe evaluarea nevoilor şi resurselor pentru un program educativ
de rezolvare a conflictului
Ideal, o şcoală dezvoltă un plan strategic bazat pe evaluarea nevoilor şi a
resurselor, pentru un program educativ de rezolvare a conflictului. Acesta se adresează
nevoilor unice şi particulare ale şcolii. Formularea unui plan strategic implică grupul ţintă
în exerciţii practice pentru rezolvarea conflictului. Pentru a începe formularea unui plan
strategic, grupul stabileşte mai întai regulile de bază pentru discuţie. Două principii de
bază guvernează întotdeauna luarea deciziei în comun: (1) discuţia este întotdeauna
direcţionată spre rezolvarea problemei (2) soluţia nu include niciodată stabilirea vinei sau
acţiuni punitive, deoarece planul strategic este o strategie de a merge înainte faţă de starea
curentă a lucrurilor.
Facilitatorul fiecărui grup din procesul planificării strategice ajută grupul să se
concentreze pe aceste principii de bază, insistând ca regulile de bază să fie urmate în
timpul tuturor sesiunilor şi discuţiilor. După ce regulile de bază au fost stabilite şi s-a
căzut de acord, sunt colectate punctele de vedere. În acest sens, brainstormingul este un
proces valabil pentru colectarea ideilor în categorii specifice, care sunt credinţe, scopuri,
obiective, idealuri, etc.
Următorul pas îl reprezintă identificarea intereselor din grup. Aceasta oferă un
teren comun cerut pentru cei ce ţin ca miza să ajungă la o decizie consensuală privind
lista credinţelor declarate, lista scopurilor sau o singură misiune ori viziune împărtășit
declarată.
Se declară apoi scopurile planului ce reprezintă expresiile rezultatelor dorite ale
unui program de rezolvare a conflictului. Scopurile sunt manifestări ale misiunii; ele dau
direcţie implementării planului, ghidează stabilirea priorităţilor şi alocarea resurselor,
oferind un cadru favorabil pentru evaluarea programului.
Un rol esenţial îl are planul de acţiune ce reprezintă o declaraţie explicită a
sarcinilor cerute de implementare a programului, persoana responsabilă, linia de timp
pentru completare şi identificarea resurselor necesare pentru implementarea programului.
Planul de acţiune oferă direcţia specifică pentru responsabili.
Concluzii
Comunicarea facilitează în cadrul interacţiunii interpersonale şi exprimarea
sentimentelor proprii şi recunoaşterea sentimentelor celorlalaţi. Atât la elevi, cât şi la
profesori, este necesară stimularea eliberării sentimentelor, fie ele pozitive sau negative,
întrucât reprimarea acestora poate provoca conflicte. În aceste cazuri, soluţia care să
înlăture atât nesiguranţa şi pasivitatea, cât şi aroganţa şi agresivitatea, este recunoaşterea
deschisă a comportamentului ce produce nemulţumirea şi încercarea de a găsi modalităţi
de rezolvare a situaţiilor conflictuale.
Cunoscând potenţialele situaţii conflictuale în care pot fi implicaţi elevii şi
profesorii, se poate realiza o reprezentare mai clară asupra posibilităţilor de ameliorare a
conflictelor ce pot să apară atât în spatiul şcolar, cât şi în afara lui.
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