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      Conflictul socio-cognitiv e considerat ca o condiţie necesară a progresului 
cognitiv deorece este o sursă de schimbare a individului şi a sistemului în care acesta 
evoluează. Conflictul individului cu propria gândire nu este posibil decât în condiţiile de 
interacţiune cu alte discursuri sau acţiuni. Nu o dată la clasă unul dintre elevi a fost pus la 
punct de colegi datorită diferenţelor de opinii asupra programului zilnic. 
 
             Conlucrarea partenerilor într-un conflict socio-cognitiv are loc doar în condiţiile 
în care aceştia se găsesc pe trepte diferite de dezvoltare intelectuală. Spe exemplu la 
clasă, condiţia apariţiei conflictului este organizarea activitţii diadactice într-o manieră 
care să stimuleze  o situaţie de opoziţie. Conflictul poate de naştere motivaţiei de a 
rezolva problemele care altfel trec neobservate, putând duce la un comportament 
creator, la creşterea  coeziunii grupului şi a loialitţii dintre membrii lui. De aceea  este 
binevenită o focalizare a eforturilor pentru un management eficient al conflictului. 

 
 Elementele esenţiale pentru controlul conflictului sunt: comunicarea eficientă şi 
analiza conflictului însoţite de o apreciere a dinamicii sociale mai largi.Pentru conflictul 
socio cognitiv se impun următoarele principii pe care un bun manager ar trebui să le 
cunoască şi să le aplice: 

-Menţinerea unei relaţii pozitive pe perioada conflictului prin ascultarea activă, 
utilizarea întrebărilor deschise pentru clarificarea mesajelor. 

-Diferenţierea dintre evenimente, comportament şi interpretarea lor, evluarea diferitelor 
opţiuni. 

-Focalizarea pe problemă nu pe persoane, folosirea unor termeni concreţi, specifici, 
comportamentali în descrierea situaţiei şi nu generali, utilizarea unui limbaj adecvat. 

-Utilizarea comunicării directe fără a reacţiona cu propriile argumente, clarificarea 
întrebărilor, solicitarea informaţiilor pentru înţelegerea situaţiei, evitarea învinovăţirii şi 
etichetării interlocutorului, evaluarea impactului conflictului asupra relaţiei sau 
grupului. 

-Identificarea barierelor în rezolvarea conflictului. Acestea pot fi: judecarea persoanei şi 
nu evaluarea mesjului, căutarea de contraargumente, reacţia prematură, ascultarea 
interlocutorului pentru a identifica greşelile şi nu pentru a înţelege mesajul, convingerea 
că numai el / ea are dreptate. 

-Utilizarea deprinderilor de rezolvare de probleme în abordarea conflictului. 



      Procesele implicate  în managementul conflictului sunt: medierea, negocierea şi 
arbitrarea. Condiţia succesului oricăruia  din aceste demersuri este ca paricipanţii 
să dorească clarificarea conflictului.  
 
                Motivele violentei in scoli: primul pas in solutionarea conflictelor 
scolare 
            Pentru a intelege actele de violenta in scoli este mai mult decat important sa 
cunoastem motivele care duc la declansarea acestora. De multe ori copilaresti pentru un 
adult, motivele violentei fizice sau verbale in mintea unor adolescenti sunt grave, ceea ce 
ii face sa reactioneze in functie de felul in care concep o anumita situatie sau in functie de 
nivelul de educatie primit. In urma unor studii realizate de specialistii in domeniu si in 
urma declaratiilor elevilor din diferite scoli, elevii-problema sunt aceia care au dificultati 
in comunicarea cu parintii sau aceia care provin din familiile in care predomina climatul 
conflictual. Anturajul este, de asemenea, unul dintre motivele conflictelor scolare. Marea 
majoritate a elevilor se afliliaza unor „gasti” si copiaza comportamentul si felul de a 
actiona al „partenerilor”. Chiar daca exista anumite actiuni pe care nu le considera 
adecvate, elevii actioneaza in functie de comportamentul intregului grup de teama de a nu 
fi dati la o parte. Dorinta de a iesi in evidenta, teribilismul varstei, nevoia de a se face 
cunoscuti sunt alti factori de violenta in randul elevilor. Toate aceste acte agresive 
influenteaza negativ sistemul educational, dar si siguranta celor care invata in scolile in 
care incidentele violente „fac parte” din programa scolara.  
Sistemul educational si modul in care acesta poate rezolva conflictele scolare 
          Violenta fizica este o problema de actualitate atat in randul cadrelor didactice cat 
si in randul elevilor care invata in scolile romanesti. Pentru solutionarea problemelor 
conflictuale exista numeroase metode, mai mult sau mai putin folositoare in functie de 
gravitatea situatiei: 
- medierea conflictelor scolare este un procedeu care consta in solutionarea disputelor 
prin interventia unei persoane neimplicata in conflict. In cadrul scoliilor, acesta procedura 
trebuie urmata de un psiholog sau de un consilier pedagogic.  
-echilibrarea intereselor poate diminua riscul aparitiei conflictelor scolare prin acordarea 
aceluiasi statut ambelor persoane participante la conflict. In acest sens, solutionarea 
problemei este mult mai simpla, iar conflictul poate fi „stins” mai usor.  
-corectarea climatului conflictual in familie reduce numarul elevilor-problema, 
principalii „suspecti” in declansarea actelor violente.  
-realizarea unui echilibru al statutului elevilor in scoala; prin aceasta procedura fiecare 
elev invata ca este egal in drepturi indiferent de situatia financiara sau de statutul social al 
parintilor.  
Termenul "mediere" provine din latinescul "mediare". El a fost introdus în SUA ca 
termen de specialitate în 1970 şi a fost preluat ca atare din limba engleză în cea germană. 
Medierea este necesară într-un conflict şi se face de către persoane terţe, nepărtinitoare şi 
neutre, cu scopul de a găsi o soluţie acceptată de toate părţile implicate. 
Experienţa a arătat că, de la un anumit punct din dinamica escaladării, un conflict nu mai 
poate fi soluţionat de către părţi. Acesta este momentul în care trebuie să intervină o parte 
terţă, acceptată de toţi cei implicaţi. 
               Procedurile de mediere se bazează de regulă pe principiul echilibrării 
intereselor. Conform acestui principiu, conflictele vor putea fi soluţionate într-un mod 



mai eficient şi mai "ieftin" atunci când dreptatea sau puterea se află într-un plan secund. 
Această metodă a fost dezvoltată la Universitatea Harvard, fiind cunoscută şi sub numele 
de “Modelul Harvard” (vezi caseta din dreapta). 
         Soluţionarea conflictelor prin mediere este o procedură larg răspândită - mai larg 
decât s-ar crede. Ea este folosită în cazul disputelor de familie sau maritale ca mediere la 
divorţuri sau moşteniri, în domeniul justiţiei penale ca mediere între autori şi victime, în 
domeniul mediului ambiant, în politica comunală sub forma unor "mese rotunde" sau în 
şcoli, sub forma unor programe de soluţionare a conflictelor între elevi. 
Modelul de mediere a conflictelor dintre elevi, procedură răspândită între timp în multe 
şcoli, este o metodă eficientă de soluţionare a conflictelor sociale ce apar zilnic între copii 
şi tineri. Acest model urmează aceleaşi principii ca şi celelalte proceduri de mediere: 

 se bazează pe voluntariat; 
 sunt prezente atât cele două părţi implicate în conflict, cât şi o persoană terţă 

nepărtinitoare; 
 soluţia trebuie negociată cu multă răspundere şi înregistrată în scris.  

     În acest caz este însă deosebit de important faptul că nu profesorii sunt cei care 
mediază, ci elevii; aceşti elevi-mediatori vor încerca să se ocupe de acest conflict imediat 
după izbucnirea lui, în pauze sau în orele de după debutul acestuia. Iniţiatorii procesului 
de mediere vor încerca "să ofere părţilor conflictuale posibilitatea de a se împăca şi de a 
începe de la zero". 
         În ceea ce priveşte calitatea acestui model de educaţie întru asumarea răspunderii, el 
este un lucru deosebit de benefic. Elevii se deprind cu regulile conflictului şi învaţă că 
trebuie să-şi asume răspunderea. În acest sens, conflictele nu mai sunt soluţionate "de 
sus", printr-un ordin, sau chiar reprimate, ci detectate şi încadrate unui proces de 
soluţionare. 
Acest program este aşadar o procedură cu o structură transparentă, uşor de învăţat, ale 
cărei beneficii s-au dovedit în practică . 
          Preocuparea cu conflictele trebuie însă să depăşească graniţele programelor de 
mediere. Aceste proceduri, mai degrabă limitate în ceea ce priveşte timpul, personalul şi 
locaţia, de soluţionare constructivă a conflictelor sunt pe deplin justificate, ele trebuie 
însă completate de alte metode, pe termen mediu, ce vizează societatea şi sfera regională, 
şi lung, ce vizează sfera ecologică şi globală. 
          Aceste programe trebuie integrate în contexte ce implică întreaga societate, şi mai 
ales în organizaţii şi instituţii. Astfel, în şcoli, trebuie să existe de ex., pe lângă 
programele de mediere a conflictelor ce au ca obiect indivizii, şi concepte de dezvoltare 
la nivelul organizării şcolilor şi de reformă şcolară, pentru a crea aici condiţiile proprii 
pentru schimbările dorite. 
 
 
Modelul Harvard 
 
"Există trei căi principale de soluţionare a conflictelor: echilibrarea intereselor, 
determinarea poziţiilor de drept şi determinarea poziţiilor de putere. Negocierile menite 
să rezolve problemele existente ilustrează calea orientată după interesele partenerului de 
conflict; apelul la curţile de justiţie este exemplar pentru calea care vizează determinarea 
poziţiilor de drept; grevele şi războaiele pot fi echivalate cu procedura prin intermediul 



căreia pot fi determinate poziţiile de putere. Noi credem că, în general, echilibrarea 
intereselor este mai puţin costisitoare şi, astfel, mult mai eficientă decât un proces, care, 
la rândul lui este mai puţin costisitor şi mai eficient decât confruntările în vederea 
dobândirii unei poziţii de putere. 
 
Şase reguli pentru implementarea unui sistem eficient de soluţionare a conflictelor: 
 
1. Plasaţi interesele părţilor implicate în conflict în centrul negocierilor. 
 
2. Elaboraţi proceduri menite să încurajeze părţile implicate în conflict să se aşeze din 
nou la masa negocierilor. 
 
3. Ţineţi la îndemână proceduri necostisitoare, bazate pe principiul justiţiei sau al puterii, 
pentru cazul în care metodele dezvoltate de dvs. nu dau roade. 
 
4. Oferiţi consultanţă celor afectaţi pentru a preîntâmpina izbucnirea altor conflicte. 
 
5. Ordonaţi diverselor proceduri în funcţie de costuri, de la cele mai ieftine, la cele mai 
costisitoare. 
 
6. Luaţi notă de motivarea participanţilor, de capacităţile lor şi de instrumentele care vă 
stau la dispoziţie în cadrul procedurii.  
 
       Un conflict este soluţionat mult mai eficient atunci când sunt detectate interesele şi 
nu poziţiile de drept sau de putere. Dacă părţile vor pune la rândul lor întrebări, fie ele şi 
mai puţin importante, toţi participanţii vor profita de pe urma soluţionării conflictului lor.  
 
       Echilibrarea intereselor aduce în general ambelor părţi implicate o mai mare 
satisfacţie decât determinarea poziţiilor de drept sau de putere. Gradul de satisfacţie al 
părţilor se va reflecta într-un mod pozitiv şi de durată asupra relaţiei dintre ele şi va 
diminua pericolul izbucnirii unor noi conflicte.  
         În ciuda avantajelor prezentate mai sus, nu este posibilă şi nici de dorit soluţionarea 
tuturor conflictelor prin metoda echilibrării intereselor. Pentru a vedea care sunt limitele, 
în  cadrul cărora poate fi găsită o soluţie viabilă, poate fi necesară şi o procedură legală. 
Necunoaşterea poziţiilor de drept poate constitui o stavilă la fel de mare în cadrul 
negocierilor ca şi necunoaşterea poziţiilor de putere. Atunci când una dintre părţi doreşte 
să demonstreze că raportul de putere s-a modificat în avantajul ei, ea va gândi că doar o 
luptă pentru putere va putea ducă la clarificarea situaţiei.  
        Este, într-adevăr, mai "ieftin" să echilibrezi interesele decât să determini poziţiile de 
drept sau de putere, totuşi numai o sentinţă juridică poate soluţiona o problemă de interes 
public. Din punct de vedere social, în anumite cazuri o procedură de ordin juridic este de 
preferat uneia care vizează echilibrarea intereselor. (...) 
           Majoritatea conflictelor trebuie soluţionate prin echilibrarea intereselor. O parte 
din ele, prin determinarea poziţiilor de drept. Cele mai puţine, prin determinarea 
poziţiilor de putere. Sistemul ideal de soluţionare a conflictelor ar trebui să fie creat astfel 
încât să reducă costurile disputei şi să găsească soluţii satisfăcătoare şi de durată." 



Mijloace de presiune  
  

Alternative 
 

Îi atac pe ceilalţi. 
  

Mă ocup de problemă. 
  

Văd negocierile ca pe o competiţie. 
  

Văd negocierile ca pe o cale comună de 
soluţionare  a problemei. 
  

Am, încă de la început, o singură opinie de 
neclintit. 
  

Sunt deschis la argumente ce m-ar putea 
convinge. 
  

Adopt o atitudine de neclintit. 
  

Încerc să identific interesele celorlalţi. 
  

Îmi rezum opţiunile la varianta “ori/ori”. 
  

Propun opţiuni variate. 
  

Încerc să îi fac pe ceilalţi să renunţe la 
cererile lor. 
  

Încerc să îi conving pe ceilalţi cu argumente 
drepte. 
  

Îi supun presiunilor mele pe ceilalţi şi îi 
privez de posibilităţile de a devia. 

Ofer posibilităţi de compensare. 
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