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INTRODUCERE 

EduMed – "Reducerea decalajului dintre părțile interesate din domeniul educației 

prin mediere" este un proiect erasmus+ de parteneriat strategic în domeniul 

educației școlare, cofinanțat de Comisia Europeană cu o durată de 24 de luni (01-

11-2020 - 31-10-2022).  

Proiectul își propune să consolideze, într-un cadru multilingv, cerințele legale, 

cunoștințele, abilitățile, calitățile și trăsăturile personale ale mediatorilor 

educaționali și să elaboreze programe de formare pentru mediere și Peer 

mediere, precum și o colecție de practici de lucru în medierea educațională.  

Programul de formare pentru medierea inter pares (Peer ProEM) va educa 

studenții să fie în poziția de mediatori educaționali; elevii vor învăța următoarele 

subiecte: cum să aplice metode constructive în soluționarea conflictelor; cum se 

aplică comunicarea nonviolentă; și cum să se ajungă la soluții și acorduri 

acceptabile în situații de conflict. Cunoștințele teoretice și practice pe care elevii 

le vor dobândi îi vor ajuta să-și dezvolte gândirea critică, calitățile de conducere, 

stima de sine și să facă față eficient diferitelor situații de viață care necesită 

autocontrol, inteligență emoțională, cooperare, toleranță, bune abilități lingvistice 

și luarea unei poziții active.  

După dobândirea acestor cunoștințe și abilități specifice, cursanții vor putea 

participa activ la procedurile de mediere inter pares. Programul de formare este 

format din cinci module, urmând aceeași structură, inclusiv obiectivele și 

rezultatele învățării, elemente-cheie, metode utilizate, partea teoretică urmată de 

activități practice. 

Toate modulele sunt disponibile în limba engleză și traduse în limbile 

partenerilor: bulgară, greacă, portugheză, română și spaniolă. Toate materialele 

sunt accesibile pentru utilizare gratuită pe site-ul proiectului: 

https://www.edumed-initiative.eu/ 

https://www.edumed-initiative.eu/


 
 
 

  
  

5 
 

 

1. SEMNIFICAȚIA ȘI SEMNIFICAȚIA CONFLICTELOR  

Obiectivul învățării  

Scopul acestui modul este de a educa elevii cu privire la sensul conflictului 

în sfera educației. Conflictele dintre diferite părți sunt explicate, iar elevii vor 

învăța mai multe soluții și modalități de abordare și gestionare a conflictelor.  

Rezultatele învățării  

După finalizarea acestui modul, elevii vor putea:  

• Definirea conflictului în sfera educației 

• Distingerea conflictelor care implică diferiți actori 

• Afișați cunoștințe despre diferite tehnici de rezolvare a conflictelor 

Elemente cheie 

1. Conflict în domeniul educației 

2. Tipuri de conflicte. Cauze și soluții 

• Conflictul dintre elevi 

• Conflictul elev-profesor 

• Conflictul dintre profesor și părinții elevului 

• Conflictul dintre grupuri 

3. Metode de prevenire a conflictelor 

Metode utilizate  

• Învățare orientată către elevi, joc în echipă, activități de grup 

 

SCURTĂ PREZENTARE TEORETICĂ  

Conflict în domeniul educației 

Într-o lume a interdependențelor, universalitatea conflictelor include și 

sfera educației școlare. Nu ne putem imagina o societate sau o școală care 

funcționează perfect fără conflicte. Conflictele sunt o componentă naturală, 
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inseparabilă de viața umană. Cu toate acestea, ele aduc noi provocări profesorilor, 

deschid noi orizonturi pentru investigare, inovare și profesionalizare. 

În definiția clasică, conflictul este o opoziție deschisă, o luptă între indivizi, 

grupuri, clase sociale, partide, comunități sau state cu interese economice, politice, 

religioase, etnice sau rasiale, divergente sau incompatibile, cu efecte distructive 

asupra interacțiunii sociale. 

Conflictul poate fi privit și prin prisma șanselor de creștere și dezvoltare oferite 

de educație. Pe de o parte, capacitatea de a rezolva neînțelegerile aduce beneficii 

constructive sănătății individuale a elevilor; pe de altă parte, atunci când este 

utilizat în timp și la scară globală, acesta aduce beneficii sănătății umane în 

ansamblu. 

În sensul contemporan, conflictele apar atunci când două părți interdependente 

(persoane sau organizații) par a fi incompatibile din cauza perspectivelor diferite 

ale obiectivelor, valorilor, resurselor sau cerințelor. Cererea de control asupra 

tipului de contact psihosocial dintre părți este demonstrată de această perspectivă 

bazată pe dependența părților. 

Tipuri de conflicte școlare. Cauze și soluții 

1. CONFLICTUL DINTRE ELEVI 

Dorințele de conducere în microgrupuri provoacă majoritatea 

confruntărilor în rândul elevilor/studenților. Un lider consacrat și un lider care 

obține influență într-un microgrup pot avea dificultăți interpersonale. Când liderii 

microgrupurilor se angajează, ar putea apărea conflicte, deoarece fiecare dintre ei 

poate pretinde că grupul în ansamblu le recunoaște autoritatea. Liderii pot incita 

la conflicte între adepții lor, lărgind domeniul de aplicare al conflictului 

interpersonal. Conflictele dintre elevi sunt gestionate de liderul de grup (clasa), 

care trebuie să identifice aria specializată de conducere a fiecărui lider (adesea în 

colaborare cu părinții). Din cauza spectacolului de superioritate personală și a 

lipsei de preocupare pentru ceilalți, apar dispute interpersonale aleatorii între 

bărbați și femei. 
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Cauzele conflictelor dintre elevi 

• Lupta pentru autoritate. 

• Rivalitate. 

• Înșelăciune, bârfă. 

• Insulte. 

• Resentiment. 

• Ostilitate față de elevii preferați ai profesorului. 

• Antipatia personală pentru o persoană. 

• Afecțiune fără reciprocitate. 

• Lupta pentru o persoana doi studenți ca. 

Soluții pentru conflictele dintre elevi 

Copiii pot rezolva frecvent conflictele fără ajutorul unui adult. Dacă 

instructorul trebuie să intervină, este esențial ca el sau ea să o facă calm. 

 Este de preferat să faceți acest lucru fără a pune nicio presiune asupra tânărului, 

fără a vă cere scuze publice și fără a vă limita la un indiciu. 

 De asemenea, este de preferat ca elevul să-și dezvolte propriul algoritm pentru a 

aborda problema. Conflictul constructiv va spori abilitățile sociale ale copilului, 

permițându-i să comunice cu colegii de clasă și să-i învețe abilități de rezolvare a 

problemelor care îi vor servi bine la maturitate. 

Interacțiunea profesor-copil este critică odată ce scenariul de conflict a fost 

rezolvat. Este esențial să aveți o conversație constructivă cu elevul, deoarece 

acesta trebuie să aibă un sentiment de încredere și bunăvoință.  

Exemplu: "Alex, acest conflict nu ar trebui să provoace sentimente 

negative" ați putea spune. "Vor fi mult mai multe conflicte similare în 

viața ta, ceea ce nu este întotdeauna un lucru rău. Cel mai important 

lucru este să o rezolvăm în mod corespunzător, fără recriminări sau 

insulte, să tragem concluzii și să reparăm anumite erori"." O astfel de 

dispută ar fi de ajutor. 
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Dacă tânărul nu are tovarăși și activități, ei sunt predispuși la certuri și agresiune. 

În această situație, instructorul poate încerca să rezolve problema vorbind cu 

părinții elevului și sugerând ca tânărul să fie înscris într-un cerc sau într-o 

secțiune de sport în funcție de interesele lor. O nouă activitate nu va lăsa timp 

pentru intrigi sau bârfe; în schimb, le va oferi divertisment interesant și util, 

precum și informații proaspete. 

2. CONFLICTUL ELEV-PROFESOR 

Din cauza diferitelor probleme, în școală pot apărea confruntări 

interpersonale între elevi și profesori. Societatea, părinții și instructorii pun o 

povară semnificativă asupra tânărului pentru a atinge autodeterminarea 

profesională, nu numai în interior, sub forma unui vis, dorința de a deveni cineva 

în viitor, ci și pe plan extern, sub forma unei decizii reale. Conflictele pot apărea 

dacă punctele de vedere ale profesorului și elevului sunt diametral opuse. 

Nu sunt atât de multe probleme interpersonale în clasele inferioare, deoarece 

profesorul are pentru elev aceeași autoritate incontestabilă ca și pentru părinții 

lor.  

Există o schimbare de personalitate de-a lungul adolescenței, iar poziția "Sunt 

adult" este afirmată, ceea ce ajută la crearea de dispute cu profesorul. 

 Elevii din liceu se străduiesc să obțină autonomie, să-și mențină dreptul de a fi ei 

înșiși, să rezolve problemele pe cont propriu, să aibă propriile atașamente și să 

aibă propriile idei despre ceea ce se întâmplă în jurul lor. La această vârstă, reacția 

la remarcile insensibile devine considerabil mai severă, ceea ce poate duce la o 

varietate de confruntări. 

Din cauza evaluărilor nedrepte, pot apărea conflicte între profesori și elevi. În 

astfel de circumstanțe, întreaga clasă se poate implica în dezacord și poate vorbi 

în numele cursantului. Când vine vorba de măsurarea cunoștințelor elevilor, unii 

profesori folosesc două metodologii concurente. Unul se manifestă în criterii 

subevaluate pentru construirea unor relații pozitive cu studenții, în timp ce 

celălalt se manifestă în nevoi umflate de pregătire a elevilor pentru admiterea la 
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universitate. Ambele tactici au potențialul de a fi incompatibile. Notele mici sunt 

privite de clasă ca arbitrare de către profesor, în timp ce notele mari indică elevi 

buni în învățarea activă. Este esențial să evaluăm corect cunoștințele elevilor. 

Cauzele conflictului dintre profesor și elevi 

• Lipsa de unitate în cerințele profesorilor 

• Cerințe excesive pentru elev 

• Inconsecvența cerințelor profesorului 

• Nerespectarea de către profesor 

• Elevul se simte subestimat 

• Profesorul nu poate accepta neajunsurile elevului 

• Calitățile personale ale profesorului sau elevului (iritabilitate, neajutorare, 

grosolănie) 

Rezolvarea conflictelor elev-profesor 

Este de preferat să difuzeze o situație dificilă, mai degrabă decât să provoace 

confruntare. Puteți realiza acest lucru prin utilizarea unor tactici psihologice. 

Ridicarea vocii în timpul unui conflict nu este o soluție ideală. Rezultatul unei 

conversații puternice tinde să fie intensificarea dezacordului menționat. Ca 

urmare, profesorul ar trebui să răspundă cu un ton calm, politicos și încrezător ca 

răspuns la reacția agresivă a elevului. Seninătatea profesorului îl va "infecta" în 

cele din urmă pe tânăr. 

O atitudine pozitivă și corectă față de elevi va ajuta la crearea unui mediu de 

învățare pozitiv și va facilita executarea orientărilor oferite. 

Trebuie subliniat faptul că trebuie luate unele considerații în interacțiunea dintre 

instructor și elev. Este important să planifici din timp, astfel încât să știi ce să-i 

spui tânărului tău. Altfel spus, este o componentă crucială. Pentru a obține un 

rezultat decent, veți avea nevoie de un ton calm și de lipsa emoțiilor negative. 

Tonul puternic al profesorilor, care include reproșuri și amenințări, este cel mai 

bine uitat. Trebuie să fii capabil să-ți auzi și să-ți asculți copilul. Dacă o pedeapsă 
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este esențială, ea trebuie luată în considerare în așa fel încât să se evite umilința 

elevului și o schimbare de atitudine față de el. 

3. CONFLICTUL DINTRE PROFESOR ȘI PĂRINȚII ELEVULUI  

Un conflict de această natură poate fi provocat atât de profesor, cât și de 

părinte. Nemulțumirea poate fi reciprocă. 

Cauzele conflictului dintre profesor și părinți 

• Idei diferite ale părților despre mijloacele de educație 

• Nemulțumirea părintelui față de metodele de predare ale profesorului 

• Animozitate personală 

• Opinia părintelui despre subestimarea nerezonabilă a notelor copilului 

Rezolvarea conflictelor dintre profesor și părinții elevului  

Cum pot fi rezolvate în mod constructiv astfel de probleme și cum pot fi 

depășite astfel de obstacole? Este mai simplu pentru educator să descopere 

motivul care stă la baza, să examineze adecvarea comportamentului ambelor părți 

și să deschidă o cale pentru soluția constructivă la o situație incomodă atunci când 

situația este evaluată sobru și problema este declarată. 

Următorul pas pe drumul spre acord va fi un discurs deschis, cu șanse egale între 

instructor și părinte. Analiza scenariului îl va ajuta pe profesor să-și exprime 

opiniile și ideile despre problemă părintelui, să demonstreze înțelegerea, să 

clarifice obiectivul comun și să lucreze împreună pentru a găsi o cale de ieșire din 

situația dificilă actuală. 

4. CONFLICTUL DINTRE GRUPURI 

Pot apărea conflicte între grupurile oficiale și cele neoficiale din cadrul unei 

instituții de învățământ, cum ar fi între conducere și performanță, între 

elevi/studenți, între grupurile de studiu informale sau între administrație și 

uniune.  
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Conflictul intergrupurilor este foarte răspândit, în special între nivelurile 

superioare și inferioare de guvernare, în special între administratorii și 

instructorii școlilor, sau între profesori și elevi.  

Aceasta este o ilustrare excelentă a conflictului disfuncțional. Incompatibilitatea 

scopurilor în lupta pentru resurse finite, adică prezența unei concurențe reale, 

precum și crearea concurenței sociale, provoacă conflicte între grupuri. 

Metode de prevenire a conflictelor 

Conflictele din procesul pedagogic sunt inevitabile. Profesia pedagogică este 

recunoscută ca fiind una dintre cele mai dificile: în tensiunea psiho-fiziologică este 

la nivelul piloților și alpiniștilor de testare, astfel încât una dintre problemele în 

pedagogie este problema soluționării constructive a conflictelor. 

În prezent, problema conflictelor și prevenirea acestora este studiată în pedagogie 

în următoarele domenii: 

• Analiza conflictelor în procesul pedagogic. 

• Conflictele din grupurile pedagogice și modalitățile de a le depăși. 

• Depășirea conflictelor în grupuri de elevi/studenți. 

• Formarea cadrelor didactice pentru prevenirea și soluționarea conflictelor 

în grupurile de predare și în rândul elevilor/studenților. 

Soluționarea conflictelor implică eradicarea parțială sau totală a cauzelor 

conflictului, precum și o schimbare a obiectivelor părților aflate în conflict. 

Soluționarea parțială a unui litigiu poate fi realizată prin încetarea activității 

conflictuale externe a părților, menținând în același timp tensiunea internă, 

intelectuală și emoțională care a dus la desfășurarea conflictului. Numai atunci 

când sunt modificate atât componentele externe, cât și cele interne ale situației 

conflictuale, se poate realiza soluționarea completă a conflictelor. Satisfacerea 

tuturor nevoilor echitabile ale părții adverse, de exemplu, este o modalitate de a 

obține un rezultat atât de cuprinzător. 

Se consideră că următoarele variabile joacă un rol în soluționarea constructivă a 

unui conflict: 
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• Caracterul adecvat al percepției asupra conflictului, și anume: o evaluare 

suficient de exactă a acțiunilor și intențiilor care nu este denaturată de 

preferințele personale 

• Deschiderea și eficiența comunicării, disponibilitatea pentru o discuție 

cuprinzătoare a problemelor, când participanții își pot exprima înțelegerea a 

ceea ce se întâmplă și cum să iasă din situația conflictuală 

• Crearea unei atmosfere de încredere și cooperare reciprocă 

Se recomandă ca disputa să fie cartografiată pentru o soluție mai bună. 

Următoarea este esența acesteia: 

• Identificarea problemei conflictului în termeni generali 

• Aflați cine este implicat în conflict (elevi, grupuri, clase etc.) 

• Identificarea nevoilor și preocupărilor reale ale fiecăruia dintre principalii 

participanți la conflict 

Cel mai bun mod de a rezolva o situație conflictuală este de a alege în mod 

conștient strategia comportamentală optimă pentru cazul respectiv. 

Profesorul joacă un rol semnificativ în rezolvarea dezacordurilor educaționale, 

deoarece poate acționa ca mediator între părțile implicate. Implicarea unui 

mediator este esențială în soluționarea unui scenariu de conflict din punct de 

vedere psihologic, deoarece ajută părțile dezacordului să "salveze situația" în 

ciuda sacrificiilor reciproce. Profesorul trebuie să-și amintească faptul că 

utilizarea forței sau a convingerii pentru a rezolva un dezacord duce la o creștere 

a numărului de persoane implicate, precum și la răspândirea conflictului prin 

atragerea de noi persoane, organizații și așa mai departe. Ca urmare, profesorul 

de gimnaziu trebuie mai întâi să determine sursa problemei înainte de a încerca 

să o abordeze.  

O varietate de lucruri pot influența performanța profesorului ca intermediar: 

credința participanților în dezacord, neutralitatea profesorului de ambele părți ale 

argumentului și acceptarea de către participanți a concluziei profesorului ca fiind 
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corectă. Capacitatea unui profesor de a rezolva o problemă pedagogică necesită 

un nivel ridicat de expertiză și experiență pedagogică.  

Gestionarea conflictelor se referă la capacitatea unui profesor de a recunoaște un 

scenariu de conflict, de a-l înțelege și de a adopta pași călăuzitori pentru a-l 

rezolva. Multe abordări de soluționare a conflictelor au fost create în psihologia 

modernă, în special în activitățile educaționale.  

Într-o instituție de învățământ, abordările de gestionare a conflictelor pot fi 

împărțite în diferite categorii, fiecare cu propriul său domeniu de aplicare: 

• intrapersonal, adică: metode de influențare a unui individ 

• structural - metode de eliminare a conflictului organizatoric 

• metode interpersonale sau stiluri de comportament în situații de conflict 

• Negocieri 

• Măsuri de represalii ofensive. Acest grup de metode include acțiuni 

agresive care sunt utilizate în cazuri extreme când capacitățile tuturor 

grupurilor anterioare de metode au fost epuizate. (Desigur, ultimul grup nu 

se aplică rezolvării conflictelor în cadrul grupurilor școlare.) 

Metodele intrapersonale de gestionare a conflictelor constau în capacitatea 

profesorului de a-și organiza în mod corespunzător propriul comportament, de a-

și exprima punctul de vedere fără a provoca o reacție defensivă din partea 

elevului. 

Pedagogia este dotată cu un set de algoritmi comportamentali care sunt esențiali 

pentru succesul unui profesor: 

• La școală, un profesor ar trebui doar să arate că este dispus să muncească. 

Emoțiile negative legate de problemele personale ar trebui păstrate în afara 

instituțiilor de învățământ. 

• Nu este necesar să se evite litigiile; mai degrabă, este vital să orientăm 

procesul de soluționare a conflictelor într-o direcție pozitivă și să evităm 

prelungirea conflictului. 

• Este esențial să tratăm toți elevii în mod corect. 
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• Întreaga activitate a profesorului ar trebui să fie centrată pe procesul de 

instruire și educație 

• Nu poți degrada elevii; mai degrabă, trebuie să le "ridice" la nivelul lor 

actual. 

• Atunci când interacționezi cu colegii de muncă, tot ce trebuie să faci este să 

faci o remarcă ca un fel de conduită. 
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DESCRIEREA MODULULUI, PAS CU PAS 

Durata totală: 2h 

SETARE: Clasă  

REZULTATE: Recunoașterea, abordarea și gestionarea conflictelor    

CONȚINUT 1. Conflict Close-up 
2. Ochiul taurului 
3. Orice merge 
4. Pasă cu mingea pe plajă   

Durata 
pentru 
fiecare 
activitate: 

1. 25 min 
2. 30 min 
3. 30 min 
4. 30 min 

DESCRIEREA 
ACTIVITĂȚILOR (PAS 
CU PAS) 
  

1. PRIM-PLAN DE CONFLICT 

OBIECTIVELE 

• Pentru a înțelege reacțiile noastre inițiale la conflict 
• Să luăm în considerare modul în care reacțiile noastre pot 
influența rezultatul conflictului 

Stați în centrul camerei și anunțați grupul următoarele: 

Eu sunt conflict. Gândește-te cum reacționezi de obicei atunci 
când te confrunți cu un conflict personal. Poziționează-te, în 
raport cu mine, undeva în cameră într-un mod care să transmită 
răspunsul tău inițial la un conflict. Acordați atenție limbajului 
corpului, precum și distanței față de conflict. 

Sfaturi 
Utilizați această activitate de două ori - o dată aproape de 
începutul programului și apoi din nou la sfârșit - pentru a obține 
o imagine vizuală cu privire la modificările pozițiilor ca urmare a 
faptului că luați în considerare conflictul în mod diferit. 

Întrebări de discuție 
1. Care sunt câteva dintre motivele pentru care vă aflați acolo 
unde vă aflați? 
2. Dacă locul în care vă aflați semnifică reacția inițială, unde ați 
putea sta după ce v-ați luat ceva timp să vă gândiți la conflict? 
3. Care sunt unele dintre lucrurile care te-ar face să te miști? 
4. Cum ar putea reacțiile noastre să influențeze cursul 
conflictului? 
 

 

2. OCHIUL TAURULUI 

OBIECTIVELE 
•Să înțelegem că modul în care abordăm conflictele ne afectează 
pe noi înșine, clasa și școala noastră 
• Să analizăm beneficiile de ansamblu ale soluționării eficiente a 
conflictelor 

Desenarea unei ținte mari (format din trei cercuri, unul în 
interiorul celuilalt) pe hârtia flip-chart. 
• Cercul cel mai interior reprezintă elevii înșiși 
• Cercul de mijloc reprezintă clasa 
• Cercul exterior reprezintă școala 

Întrebați: "Cum vă afectează rezolvarea eficientă a conflictelor pe 
dumneavoastră, clasa și școala dumneavoastră?" În timp ce 

Tipul de 
activitate: 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

Reflectare 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Brainstorming 
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membrii studenților strigă diverse idei, înregistrați-le în locul 
potrivit de pe țintă. 

Sfaturi 
Pentru a permite participanților timp pentru a contempla 
problema, au echipe de patru până la șapte trage obiective 
individuale și să ia câteva minute pentru a completa cercurile pe 
cont propriu înainte de discuția de grup. 

Întrebări de discuție 
1. Cum vă afectează capacitatea de a rezolva conflictele din clasa 
dumneavoastră? 
2. Ce impact are capacitatea colegului de a rezolva conflictele 
asupra clasei? 
3. Cum influențează capacitatea unui coleg de a rezolva 
conflictele școala? 
 
 

3. ORICE MERGE 

OBIECTIVELE 
• Pentru a se angaja în conflict 
• Să exerseze abilitățile de dialog 
• Pentru a construi consensul 

Acest joc este o modalitate foarte bună pentru participanți să se 
angajeze într-un conflict mini cu un alt membru al echipei într-
un mod nonthreatening. Rugați participanții să găsească un 
partener. Fiecare pereche să stea față în față, cu pumnul drept 
(ca în Rock, Paper, Scissors) și să spună împreună: "Nimic, ceva, 
nimic!" Odată ce cuvântul ceva este spus, cei doi participanți 
strigă numele oricărui element la care se pot gândi (câine, cană 
de cafea, pantof). După ce au strigat articolele lor, membrii 
echipei trebuie să dezbată acum unul pe altul de ce elementul 
lor ar "bate" elementul celeilalte persoane. Permiteți 
aproximativ două sau trei minute de dezbatere, apoi convocați 
un scurt time-out pentru a discuta despre diferența dintre 
dezbatere și dialog. După aceea, rugați echipa să-și continue 
conversațiile, abia acum, încurajați membrii echipei să se 
angajeze în dialog – punând întrebări și ascultând răspunsurile 
– pentru a ajunge la un acord între cei doi. 
 

Sfaturi  
Diferența esențială dintre dezbatere și dialog este că 
adevăratul dialog este colaborarea. Participanții lucrează 
pentru a împărtăși înțelegerea, puterea și valoarea în 
pozițiile celuilalt. O dezbatere este o discuție cu scopul de a 
convinge sau de a pleda pentru propriul punct de vedere, 
de a încerca să dovedească că cealaltă parte a greșit și de a 
căuta defecte și puncte slabe în pozițiile celuilalt. În dialog, 
intenția este de a asculta cu adevărat perspectiva celuilalt 
cu dorința de a fi influențați de ceea ce auzim. Dialogul 
permite oamenilor să-și dezvolte înțelegerea pentru 
perspectivele, gândurile și sentimentele celuilalt, precum și 
să-și reevalueze propria poziție în lumina înțelegerii 
celuilalt. În dialog, fiecare are șansa de a fi auzit, înțeles și 
de a învăța unii de la alții. 
 

Întrebări de discuție 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucrul în grup 
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1. Cum ai reacționat la mini-conflictul tău? 
2. Așa acționați în mod normal în situații de conflict? De ce 
sau de ce nu? 
3. Cum ați reușit să ajungeți la un consens? 
4. Ce s-a întâmplat când ați trecut de la dezbatere la 
dialog? 
5. Când cineva nu este de acord cu tine, te oprești 
întotdeauna să pui întrebări? 
6. Este dificil să asculți când cineva nu este de acord cu 
tine? De ce? 
7. Ce a facilitat-o în această activitate? 
8. În ce moduri ai putea folosi aceste abilități data viitoare 
când ești în conflict cu o altă persoană? 
 
 

4. PASA CU MINGEA DE PLAJĂ  

OBIECTIVELE 

• Pentru a lucra prin conflict 
• Să preia în mod pozitiv controlul și să elaboreze un plan, 
mai degrabă decât să se angajeze în comunicare negativă și 
conflict 
 
Împărțiți orice grup mare în echipe mai mici de opt până la 
15. Echipa începe prin a sta într-un cerc. Facilitatorul 
lovește mingea în cerc și spune echipei că trebuie să 
lovească mingea de două ori mai multe ori decât există 
membri ai echipei (opt membri au nevoie de 16 lovituri). 
Singurele reguli sunt că nici un membru al echipei nu poate 
lovi mingea de două ori la rând, sau volei mingea înainte și 
înapoi de peste si peste cu un alt membru. Deoarece acest 
joc este mai dificil decât pare inițial, conflictul poate izbucni 
devreme pe măsură ce echipa își dă seama de acest lucru și 
trebuie să se regrupeze și să conceapă un plan. Odată ce 
echipa își atinge numărul de lovituri, dați-le următoarea 
provocare, care este să lovească mingea de un număr egal 
de ori, deoarece există membri ai echipei. De data aceasta 
există o nouă regulă: fiecare membru al echipei poate lovi 
mingea o singură dată. Chiar dacă aceasta este o versiune 
mai dificilă, ei ar trebui să poată construi pe ceea ce au 
învățat deja pentru a obține succesul fără conflicte. 

Sfaturi 
Această activitate necesită un anumit spațiu și este cel mai 
bine jucată în aer liber (ceea ce o poate face și mai dificilă 
din cauza condițiilor meteorologice, cum ar fi vântul). 

Întrebări de discuție 

1. A fost această activitate mai dificilă decât ați crezut inițial 
că va fi? 
2. Dacă da, ipotezele dumneavoastră au dus la provocări 
sau conflicte de comunicare? 
3. Cum ați gestionat dumneavoastră și echipa 
dumneavoastră conflictul? 
4. În turul doi, golul a fost și mai dificil. Ați avut parte de 
aceleași provocări de comunicare sau conflict ca în prima 
rundă? De ce sau de ce nu? 
5. În ce moduri poți aplica ceea ce ai descoperit în acest joc 
la locul de muncă? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jocul în 
echipă 



 
 
 

  
  

5 
 

Materiale/Consumabile: Pixuri, foi goale, flipchart, marcaje flipchart, Power Point, Ball 
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2. COMUNICAREA ÎNTRE COLEGI 

Obiectivul învățării 

Scopul acestui modul este de a educa elevii cu privire la modul de ocupare a 

posturii de mediatori educaționali și de a învăța esența și originea comunicării 

pentru a înțelege diferite tipuri de comunicare și a dobândi cunoștințe și 

competențe în asigurarea unei comunicări eficiente în mediul școlar și în afara 

școlii. În acest modul, elevii vor învăța cum o bună comunicare poate contribui la 

incluziunea socială, cheile unei comunicări eficiente și cum să aplice metode 

constructive în soluționarea conflictelor într-un mediu educațional.        

 Rezultatele învățării  

După finalizarea acestui modul, elevii își vor aprofunda cunoștințele despre:  

 

• Emoții, atitudini și personalități diferite; 

• Recunoasterea si interpretarea semnelor verbale si non-verbale in conflict; 

• Principalele tipuri de comportamente și modalitățile de exprimare a 

acestora. 

 Elemente cheie 

1. Comunicarea – esență și origini (verbale; nonverbale) 

2. Abilitati de comunicare  

3. Modele de comunicare 

4. Bariere în calea comunicării 

5. Comunicatori pasivi, agresivi, încrezători în sine și dominanți 

Metode utilizate  

❖ Comunicarea ca instrument eficient de soluționare a conflictelor în 

medierea educațională.  

 

 SCURTĂ PREZENTARE TEORETICĂ  

CE ESTE COMUNICAREA? 
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Comunicarea este capacitatea de a exprima și interpreta concepte, gânduri, 

sentimente, fapte și opinii atât în formă orală, cât și scrisă (ascultare, vorbire, citire 

și scriere) și de a interacționa lingvistic într-un mod adecvat și creativ într-o gamă 

completă de contexte societale și culturale; în educație și formare, la locul de 

muncă, acasă și în timpul liber. Termenul "comunicare" provine de la cuvântul 

latin "communicare" care înseamnă a împărtăși, a diviza sau literalmente "a face 

comun". Comunicarea poate fi definită ca un proces prin care schimbul de 

informații între persoane fizice.  

Persoanele fizice ar trebui să aibă abilitățile de a comunica atât oral, cât și în scris, 

într-o varietate de situații de comunicare și de a monitoriza și adapta propria 

comunicare la cerințele situației. Această abilitate include, de asemenea, 

capacitatea de a distinge și de a utiliza diferite tipuri de texte, de a căuta, colecta și 

procesa informații, de a utiliza ajutoare și de a formula și exprima argumentele 

orale și scrise într-un mod convingător adecvat contextului. O bună comunicare 

este esențială în toate domeniile vieții, deoarece ajută la păstrarea unui mediu bun 

pentru dobândirea de cunoștințe și 

incluziune socială.  

Comunicarea eficientă este definită ca o 

comunicare între două sau mai multe 

persoane în care mesajul dorit este:  

• Codificate în mod corespunzător; 

• Livrate printr-un canal adecvat; 

• Primit; 

• Decodate în mod corespunzător; 

• Înțelese de către destinatar(i). 

Prin intermediul ideilor și conceptelor de comunicare eficiente se aud și oamenii 

acționează asupra lor. În acest fel, elevii sunt capabili să asculte, să înțeleagă și să 

ia măsuri cu privire la ceea ce spun alți oameni 

Cele șapte Cs de comunicare eficientă: 
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Clar – ideile 

principale sunt ușor 

de identificat și de 

înțeles.  

Concis – ajunge la 

punct fără a folosi 

cuvinte sau imagini 

care nu sunt 

necesare. 

Beton – include 

exemple sau explicații specifice. 

Corect – în informație, alegerea cuvintelor și gramatică. 

Coerent – informația este prezentată într-o secvență logică.  

 Complet – atunci când creați un mesaj, este important să oferiți destinatarului 

toate informațiile de care are nevoie la linia de raționament pentru a ajunge la 

aceleași concluzii pe care le aveți.  

Politicos – mesajele sunt nonviolente, prietenoase, grijulii, respectuoase, deschise 

și oneste.  

COMUNICARE VERBALĂ  

Se exprimă prin limbă, atât scrisă, cât și vorbită. Se referă la utilizarea 

cuvintelor. Comunicarea verbală este orice comunicare care folosește limbajul 

pentru a transmite un sens. Acesta include comunicarea orală, sunetele, cuvintele, 

limbajul și vorbirea, cum ar fi vorbirea cu o altă persoană la telefon, discuțiile față 

în față, interviurile, dezbaterile, prezentările, precum și comunicarea scrisă.  

Există patru tipuri principale de comunicare verbală: 

• Comunicare intrapersonală – privat și limitat la noi înșine. Include 

conversații tăcute cu noi înșine și monitorizează rolurile dintre expeditor 

și receptor care ne procesează gândurile și acțiunile. Poate fi transmis 

verbal sau poate rămâne închis ca gânduri.   

7 Cs of
communication

CORRECT

COMPLETE

CONCRETE

CONCISECOHERENT

COURTEOUS

CLEAR
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• Comunicarea interpersonală – o conversație unu-la-unu care are loc între 

două persoane care își schimbă rolurile de expeditor și receptor pentru a 

comunica într-un mod eficient. 

• Comunicare în grupuri mici – implică mai mult de două persoane care își 

permit reciproc să interacționeze și să comunice cu restul. De exemplu, 

poate fi într-o formă de întâlniri de echipă sau discuții în clasă. 

• Comunicarea publică – implică o mare adunare de oameni pentru discuții 

publice, cum ar fi campanii electorale și discursuri publice. De obicei, 

implică un expeditor și mai mulți destinatari de informații.    

COMUNICARE NONVERBALĂ  

Este transferul de informații prin utilizarea limbajului corpului, inclusiv 

contactul vizual, expresiile faciale și gesturile. De exemplu, zâmbetul atunci când 

întâlnești pe cineva transmite prietenie, acceptare și deschidere. Toată lumea 

folosește comunicarea nonverbală tot timpul, indiferent dacă o știe sau nu. 

Comunicarea nonverbală joacă un rol semnificativ în viața noastră, poate 

îmbunătăți capacitatea unei persoane de a relaționa, de a se implica și de a stabili 

interacțiuni semnificative în viața de zi cu zi.   

Formele de comunicare nonverbală sunt variate și oferă o perspectivă extinsă 

asupra gândurilor și / sau sentimentelor unei persoane. Unele dintre elementele 

cheie includ:  

• Gesturi – mișcările corpului (mâini, brațe și cap) accentul pus pe 

comunicare și starea emoțională.  

•  Expresii faciale – de obicei emotiile sunt exprimate cu un element de 

comunicare verbala 

• Atinge – strângeri de mână, îmbrățișări care ajută la construirea relațiilor. 

• Contactul vizual – ochii sunt principala sursa de informare, prin miscari 

construieste o impresie de apropiere. 

• Tonul vocii – intonația vocii sau ritmul vorbirii pot transmite mesaje 

diferite. 
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• Sunete para-limbaj – semne de exprimare a sentimentelor (râsete, 

plânsete, suspine). 

• Aspectul fizic și haine - exprima relatia cu interlocutorul.   

Limbajul corpului trimite mesaje despre emoții, atitudini și personalitate. Acest 

lucru se datorează faptului că ne exprimăm emoțiile cel mai clar prin limbajul 

corpului nostru. Este în principal în acest fel, deoarece nu putem ajuta, deoarece 

stări puternice, cum ar fi vinovăția, rușinea, rușinea, jena, furia, plictiseala și 

excitarea sexuală au reacții fiziologice puternice. Emoțiile noastre pot provoca 

roșire, transpirație, dilatări ale pupilei, modificări ale respirației și așa mai 

departe.   

Prima cheie a comunicării eficiente este prima impresie. Este esențial să ne 

prezentăm întotdeauna într-un mod pozitiv, cu încredere și comportament 

specific. Semnele nonverbale pot duce la a te simti mai bine in partenerul tau 

incurajandu-l sa vorbeasca si sa te asculte. Formularea mesajului corect este vitală 

într-un proces de comunicare, deoarece crește probabilitatea ca interlocutorii 

noștri să-l înțeleagă. Unele dintre punctele importante pentru a include sunt:  

• Un grad ridicat de precizie în formularea informațiilor, așteptărilor și 

emoțiilor; 

• Un obiectiv clar, punctele principale ale mesajului; 

• Fluxul ordonat, logic de informații; 

• Angajament, entuziasm de vorbire; 

• Stilul potrivit destinatarului; 

• Corectitudine gramaticală; 

• Monitorizarea gradului de înțelegere.  

ABILITATI DE COMUNICARE  

Abilitățile de comunicare sunt necesare pentru a vorbi în mod corespunzător 

cu o mare varietate de persoane; ele pot fi instruite și dezvoltate cu ușurință. Iată 

câteva dintre abilitățile esențiale de comunicare:  
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• Ascultare activă – implică implicarea cu ceilalți și aducerea empatiei la 

masă pentru a îmbunătăți calitatea dialogului nostru.  

• Claritate și concizie – mod clar, concis de comunicare, asigurându-vă că 

cele mai importante informații sunt transmise mai departe.  

• Abilitatea de a pune întrebări - uneori menționată împreună cu 

"interogatoriul reflexiv", aceasta implică "reafirmarea unei versiuni 

parafrazate a mesajului vorbitorului, adresarea de întrebări atunci când 

este cazul și menținerea unei implicări conversaționale nonverbale 

moderate până la ridicate" (Weger Jr et al., 2014: 13).  

• Logodnă – implică acordarea atenției comportamentului și cuvintelor 

interlocutorului. Arătați-vă entuziasmul pentru cursanții care pun 

întrebări și se exprimă. 

• Empatie - capacitatea de a înțelege și de a împărtăși sentimentele altuia. 

• Feedback – sunt informațiile primite în urma unei acțiuni specifice. Atunci 

când oferiți feedback, asigurați-vă că vă concentrați și asupra părților 

pozitive.  

INTERPERSONALE  
ABILITATI DE 
COMUNICARE 

C
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Comunicare verbală 
Vorbire eficientă 

Abilități de ascultare 
Ascultare activă 

Comunicare non-
verbală 

Tonul și tonalitatea vocii 
Limbajul corpului 

Gesturi 

PERSONAL  
ABILITATI DE 
COMUNICARE 

Aspectul personal 
Stilul 

vestimentar 
Expresii faciale 
Fitness general 

Curățenie 

Prezentare personala 
Marketing TU 
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• Prietenie - a fi vazut ca o persoana prietenoasa poate creste semnificativ 

calitatea comunicarii pe care o ai cu alte persoane, deoarece vor avea mai 

multa incredere in tine. 

• Deschidere - în loc să vă transmiteți mesajul și să vă forțați ideile să încerce 

să intre într-un dialog cu o minte deschisă. Amintiți-vă că obiectivul este 

adesea schimbul de idei sau crearea de soluții la probleme. 

MODELE DE COMUNICARE ȘI ASCULTARE ÎN COMUNICARE 

Comunicarea eficientă are loc între persoane atunci când destinatarul înțelege 

mesajul așa cum intenționează expeditorul. În comunicarea eficientă, informațiile 

expeditorului reflectă cu exactitate intențiile acestuia, iar interpretarea 

destinatarului coincide cu intențiile expeditorului. Acest lucru este vizibil în 

modelul de comunicare prezentat mai jos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: https://mayecreate.com/blog/back-to-basics-the-basic-communication-

model 

Un alt aspect important al comunicării constă nu numai în vorbire, ci și în 

ascultare. Atunci când comunicăm, trebuie să ne asigurăm că interlocutorilor 

noștri li se oferă acces egal la voce, își pot exprima liber sentimentele și vor fi auziți 

și înțeleși. Comunicarea diferă în funcție de faptul cu care comunicăm. Prin 

urmare, este important să se potrivească în consecință tehnicile noastre de 

comunicare cu elevii cu care comunicăm în timpul lecțiilor.    
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CANAL CANAL 

https://mayecreate.com/blog/back-to-basics-the-basic-communication-model/
https://mayecreate.com/blog/back-to-basics-the-basic-communication-model/
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BARIERE ÎN COMUNICARE  

Barierele de comunicare sunt obstacole care împiedică procesul de comunicare. 

Exemple de obstacole pot fi: 

• Desfășurarea comunicării într-o manieră superioară sau condescendentă – 

atunci când lucrați cu elevii, este important să simțiți sprijin și, în același 

timp, să mențineți respectul nu ar trebui să se simtă la fel de rău. 

• Utilizarea întrebărilor rapide și de rutină exprimate - acest lucru ar putea 

sugera că nu sunteți cu adevărat interesat de mesajul pe care îl primiți. 

• Întreruperi frecvente pentru a pune întrebări sau a amesteca comentarii – 

este important să se evite acest comportament, deoarece fluența vorbirii 

suferă în astfel de situații. 

• Referire rară la gândurile interlocutorului nostru – acest lucru sugerează 

că te concentrezi mai mult pe tine însuți decât pe mesajul pe care îl 

primești.  

Principalele tipuri de comportamente și exprimarea lor: pasive; agresiv; 

încrezători în sine și dominanți  

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare pasivă. Persoanele cu acest tip de comportament au dezvoltat un 

model de evitare a exprimării sentimentelor și opiniilor lor, de protejare a 

drepturilor lor și de identificare și satisfacere a nevoilor lor. În mod normal, 

comunicarea pasivă se naște din stima de sine scăzută. De obicei, indivizii cred: 

"Nu merită să am grijă de". 

Agresiv 
"Așa facem noi" 

Pasiv 
"Nu mă 

deranjează" 

Asertiv 
"Văd asta, dar..." 
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Persoanele pasive nu răspund la situații jignitoare sau care includ furie. În schimb, 

ele permit să se monteze nemulțumiri și neplăceri, de obicei fără să știe de această 

acumulare. Odată ce și-au atins pragul de toleranță pentru comportamente 

inacceptabile, este posibil ca acestea să aibă izbucniri explozive, care, de obicei, nu 

sunt proporționale cu incidentul declanșator. După izbucnire, ei simt vinovăție, 

rușine și confuzie și se întorc la a fi pasivi.  

 

Comunicatori pasivi adesea: 

• Nu reușesc să se afirme pentru ei înșiși 

• Permiteți altor persoane să le încalce din greșeală drepturile 

• Nu reușesc să-și exprime sentimentele, nevoile sau opiniile  

• Tind să vorbească încet sau să-și ceară scuze 

• Prezintă un contact vizual slab și o postură corporală scăzută 

• Simțiți-vă anxios / deprimat / confuz, deoarece viața pare scăpată de sub 

controlul lor, se simt blocați și fără speranță și ignorați propriile sentimente  

De obicei, un comunicator pasiv va spune, crede sau se va comporta ca: 

• "Nu sunt în stare să-mi susțin drepturile" 

• "Oamenii nu iau niciodată în considerare sentimentele mele" 

• "Sunt slab și incapabil să am grijă de mine " 

• "Sunt călcat de toată lumea" 

Comunicare agresivă. Se referă la un stil în care indivizii își exprimă 

sentimentele și opiniile și pledează pentru nevoile lor într-un mod care încalcă 

drepturile altora. Comunicatorii agresivi sunt abuzivi verbal si/sau fizic. De obicei, 

este cauzată de abuz fizic și / sau emoțional din trecut, răni emoționale 

nevindecate și sentimente de neputință.  

Comunicatori agresivi de multe ori: 

• incearca sa-i domine pe ceilalti 

• folosi umilirea pentru a controla alte 

• critica, învinovăți sau atașa pe alții 
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• să fie foarte impulsiv 

• să vorbească cu voce tare și exigentă 

• să acționeze amenințător și nepoliticos 

• nu asculta bine 

• utilizați declarațiile "dvs." 

• dau vina pe alții în loc de a deține problemele lor 

Comunicatorul agresiv se comportă de obicei sau crede ca: 

• "Eu sunt superior și dreapta și ești inferior și greșit" 

• "Sunt tare, bossy și insistent" 

• "Te pot domina și intimida"  

• "Voi primi drumul meu, indiferent de ce" 

• "Îmi datorezi" 

• "Este tot vina ta" 

Comunicare asertivă. Un stil de comunicare în care indivizii își afirmă opiniile și 

sentimentele; ei pledează pentru nevoile și drepturile lor, fără a încălca drepturile 

altora. Comunicarea asertivă se bazează pe încrederea în sine. Aceste persoane se 

apreciază pe ei înșiși, timpul lor, nevoile emoționale, spirituale și fizice și pledează 

puternic pentru ei înșiși, respectând în același timp drepturile altora.  

Comunicatori încrezători în sine: 

• statul are nevoie și dorește în mod clar, adecvat și respectuos 

• exprimați sentimentele în mod clar, adecvat și respectuos  

• utilizați declarațiile "I" 

• să comunice respectul față de ceilalți 

• asculta bine fara a intrerupe 

• au un contact vizual bun 

• au o postură relaxată a corpului 

Comunicatorul asertiv crede sau se comportă într-un mod care spune: 

• "Am încredere în cine sunt." 
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• "Vorbesc clar, onest și la obiect." 

• "Sunt 100% responsabil pentru propria mea fericire." 

• "Sunt responsabil pentru a obține nevoile mele îndeplinite într-un mod 

respectuos." 

• "Nimeni nu-mi datorează nimic dacă nu au fost de acord și să mi-l dea." 
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Setare: Clasă  

Rezultate: 
 

Îmbunătățirea abilităților de comunicare la elevi, recunoașterea și interpretarea semnelor 
verbale și non-verbale în conflict, a principalelor tipuri de comportamente și a modalităților 
de exprimare a acestora    

Conținut 
1. Jocuri de ascultare activă 

2. Activități de comunicare asertivă 

3. Rol 

4. Comunicarea în viața de zi cu zi   

Durata pentru 

fiecare 

activitate: 

1. 30 min 

2. 60 min 

3. 60 min 

4. 20 min 

5. 15 min 

Descrierea 

activităților 

(pas cu pas) 

 

1. CE AUZI?  

Acest joc este ușor de jucat, dar nu atât de ușor de "câștigat". Este 

nevoie de toată atenția participanților și de ascultarea activă. 

Adunați-vă grupul de participanți împreună și înmânați o bucată de 

hârtie și un stilou sau un creion fiecărui jucător. Spune-le că le vei da 

instrucțiuni verbale despre desenarea unui obiect, pas cu pas. De 

exemplu, le puteți da instrucțiuni de genul: Desenați un cerc în 

interiorul pătratului, astfel încât să se potrivească exact în mijlocul 

pătratului. Intersectați 2 linii prin cerc, împărțind cercul în 4 părți 

egale. Exercițiul poate deveni din ce în ce mai dificil cu fiecare 

instrucțiune și, cu excepția cazului în care grupul a ascultat cu atenție 

instrucțiunile, nu pot exista speranțe de a finaliza exercițiul cu succes 

(https://plentifun.com/).  

 

 

2. JOCURI DE COMUNICARE NONVERBALE  

Împărțiți grupul în grupuri mai mici de 5-7 persoane. Scrie o listă 

de comportamente non-verbale. 

Rugați grupurile să acționeze și să interpreteze semnificațiile 

acestor comportamente. Această activitate ajută participanții să 

recunoască indiciile de comunicare nonverbale de la alții. În cadrul 

grupurilor lor, rugați elevii să afișeze unul dintre comportamentele 

Tipul de 

activitate: 

 

 

 

 

Lucrul în grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://plentifun.com/
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nonverbale, în timp ce toți ceilalți din grup împărtășesc sau 

notează ce mesaj nonverbal primesc. 

Comportamentele non-verbale pot include: 

➢ Sprijinindu-se înapoi într-un scaun cu brațele 

încrucișate; 

➢ Aplecându-se înainte într-un scaun; 

➢ Zambitoare; 

➢ Încruntat; 

➢ Căscat; 

➢ Nodding; 

➢ Bărbie de odihnă în ambele mâini; 

➢ Bărbia de odihnă pe ciolan; 

➢ Frecându-ți templele; 

➢ Atingerea degetelor pe masă; 

➢ Privind la ceasul tău; 

➢ Uitându-se în jurul camerei; 

 

Rugați participanții după aceea să împărtășească după aceea ce au 

aflat în grupul lor mic. Întrebați membrii clasei dacă cineva a avut 

vreodată parte de un indiciu nonverbal care le-a semnalat mult mai 

puternic decât orice cuvinte? Sunt șanse mari să aibă, iar acest lucru 

oferă context din experiența lor directă. 

3. EȘANTIOANE DE SITUAȚIE 

Aveți o listă de scenarii în care comunicarea asertivă ar fi cea mai 

eficientă. Oferiți adolescenților posibilitatea de a exersa 

răspunsurile la situații. Rugați-i să demonstreze stiluri agresive, 

pasive și apoi asertive. 

Când știu diferența, cu atât mai bine o pot practica în scenarii din 

viața reală. 

Unele exemple de scenarii ar putea fi: 

• Stai la coadă la cantina școlii și doi agenți de vânzări sunt 

atrași într-o conversație profundă ignorându-te. 

• Profesorul tău a notat o lucrare care crezi că ar fi trebuit 

să primească o notă mai mare. 

• Cineva îți spune un nume care este jignitor. 

Du-te prin diferite opțiuni pentru răspunsuri și de a lua 

brainstorming adolescenti. 

 

4. JOCUL DE ROL  

Puneți grupul în perechi și rugați-i să joace roluri diferite. Au scenarii 

de brainstorming adolescenti din trecut în cazul în care doresc au 

fost mai asertiv.  
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Acest lucru le oferă elevilor șansa de a învăța din greșeli și 

împuternicirea de a-și exprima nevoile în următoarea situație 

inconfortabilă. Aveți o listă de scenarii posibile gata, doar în cazul în 

care brainstorming-ul nu produce suficiente oportunități de 

explorat. 

5. Stiluri de comunicare 

Descrie-ți stilul de comunicare. Cum comunici cu colegii și ce crezi 

că ar trebui să îmbunătățească? 

 

 

 

 

 

 

Reflectare 

Materiale/ 
Livrările: 

Pixuri, foi goale, flipchart, marcaje flipchart, Power Point, Mentimeter 

3. PRINCIPIILE ȘI SARCINA MEDIERII EDUCAȚIONALE 

INTER PARES. CO-MEDIERE.  

Obiectivul învățării 

Furnizarea de cunoștințe despre rezolvarea problemelor în sfera educațională 

Rezultatele învățării   

• Soluționarea în timp util și nedureroasă a conflictelor 

• Îmbunătățirea comunicării prin abordări individuale și de grup 

• Aflați cum să vă implicați într-un mod prompt și semnificativ pentru a evita 

dezvoltarea problemelor, escaladarea tensiunii, stresul și nemulțumirea 

membrilor comunității 

 Elemente cheie 

- Medierea inter pares 

- Co-mediere 

- Comunicarea cu grupurile 

- Escaladarea conflictului 

- Strategii de abordare a conflictelor 
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Metode utilizate 

Prezentare teoretică și activități practice. 

 

 SCURTĂ PREZENTARE TEORETICĂ  

Elemente-cheie ale medierii inter pares în școli 

Mediere: corespunde procesului prin care indivizii, împreună cu sprijinul 

unei persoane neutre, izolează sistematic problemele contestate pentru a dezvolta 

alternative și pentru a ajunge la o înțelegere consensuală care să se adapteze 

nevoilor lor. Acest proces subliniază responsabilitatea proprie a participanților de 

a lua decizii care le vor afecta în mod direct viața.  

Medierea inter pares necesită doi mediatori studenți instruiți care să ajute doi 

studenți aflați în conflict printr-un proces coordonat pentru a obține o soluționare 

a conflictului.  

Acest tip de mediere oferă o procedură de soluționare a litigiilor prin care elevii 

sunt implicați activ în soluționarea propriilor litigii, iar programele de mediere 

inter pares sunt în mod normal coordonate de personalul școlii care este instruit 

în mediere, care oferă supraveghere și asistență continuă mediatorilor studenți 

(Guvernul NSW, n.d.1). 

 Beneficiile asociate cu acest tip de mediere pot fi: 

✓ O soluție alternativă pentru rezolvarea eficientă a conflictelor. Sesiunile de 

mediere au ca rezultat un acord care satisface nu numai părțile, ci și 

profesorii, administratorii și părinții; îi încurajează pe colegii lor să discute 

toate problemele aflate în litigiu, nu numai incidentele precipitante; 

✓ Dezvoltarea abilităților sociale vitale. Comunicați eficient, înțelegeți 

consecințele acțiunilor, produceți și evaluați soluții alternative la probleme, 

coexistați cu persoane cu care sunt în dezacord; 

 
1 https://education.nsw.gov.au/content/dam/main-education/student-wellbeing/attendance-
behaviour-and-engagement/peer-mediation/primary-whole-package.pdf.pdf 
 

https://education.nsw.gov.au/content/dam/main-education/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/peer-mediation/primary-whole-package.pdf.pdf
https://education.nsw.gov.au/content/dam/main-education/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/peer-mediation/primary-whole-package.pdf.pdf
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✓ Motivația de a rezolva conflictele în colaborare. Este un proces influențat de 

elevi, în care procedurile și elevii modelează comportamentul în ceea ce 

privește rezolvarea problemelor (de exemplu, elevii învață de la colegii lor 

prin mediere cum să rezolve conflictele în mod pașnic);  

✓ Sporirea impactului educațional al școlii. Medierea de la egal la egal poate fi 

un instrument de predare care oferă strategii de soluționare a conflictelor, 

folosind mai degrabă beneficii reciproce decât intimidare; este o tehnică 

non-punitivă care încurajează elevii să-și asume responsabilitatea pentru 

acțiunile lor;  

✓ Emanciparea studenților. Acesta încurajează copiii și tinerii să își rezolve 

propriile conflicte într-un cadru supravegheat, dar nu îi exonerează de 

responsabilitatea lor; 

✓ Creșterea stimei de sine. Îmbunătățește încrederea în sine în capacitatea 

de a face diferența în viața lor și sentimentul de a avea succes; 

✓ Oferiți o perspectivă mai mare. Elevii înțeleg fiind un mediator de la egal la 

egal, că conflictele nu sunt limitate de bine vs. rău sau noi vs. ei, ci mai 

degrabă pot percepe un conflict ca un proces complex și un rezultat al 

neînțelegerii și nevoilor diferite; ajută la înțelegerea diferitelor puncte de 

vedere și la dezvoltarea conștientizării diversității; 

✓ Mai mult timp pentru învățare. Profesorii își pot petrece timpul prețios 

predând, în timp ce elevii nu sunt distrași și știu cum să rezolve conflictele 

înainte ca acestea să escaladeze și să ajungă la o rezolvare pașnică. 

Primul element cheie de importanță atunci când se determină un program de 

mediere de la egal la egal este de a realiza o angajamentul de sprijin din partea 

conducerii și a personalului școlii vizate. Fără sprijinul și colaborarea completă 

a administrației, în ceea ce privește atât asistența financiară, cât și cea 

organizațională cu procesele de zi cu zi ale programului, un program de mediere 

inter pares nu va fi eficient. Adesea, personalul școlii este cel care va introduce și 

va explica efectiv programul de mediere elevilor și va recomanda elevilor să fie 

luați în considerare pentru a fi selectați ca mediatori de la egal la egal în 
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programele de mediere. Pentru a obține sprijinul personalului și al profesorilor, 

este necesar să-i convingem că un program de mediere inter pares va fi avantajos 

pentru comunitatea școlară. Majoritatea programelor de mediere inter pares au 

mai multe reguli operaționale de bază.  

Programele consideră de obicei că contestatarii trebuie să fie de acord cu privire 

la următoarele: 

- Începeți procesul de mediere. 

- Nu lupta în timpul procesului. 

- Fără put-down-uri sau chemări de nume.  

- Doar o singură persoană va vorbi la un moment dat. 

- Toți participanții vor fi sinceri.  

- Confidențialitatea tuturor conversațiilor din timpul programului va fi 

respectată. 

Aceste orientări ale programelor de mediere inter pares sunt menite să garanteze 

echitatea și imparțialitatea față de toate părțile implicate și o rezoluție "win-win", 

adică de care vor beneficia ambele părți. Prin obținerea unui rezultat la fel de 

satisfăcător pentru fiecare parte, programele de mediere arată studenților că nu 

trebuie să existe o parte care pierde. Programele de mediere inter pares încearcă, 

de asemenea, să construiască o alternativă la violență și conflict în cadrul 

comunității școlare ca tehnică de rezolvare a problemelor elevilor pe care elevii le 

vor purta cu ei în viața lor de adult. Și anume, prin utilizarea zilnică a medierii 

conflictelor, studenții construiesc un mediu de cooperare care se va extinde 

dincolo de problemele mediate. Acest lucru are potențialul de a le aduce beneficii 

pe termen lung, în viitoarea lor carieră și ca membru al societății. Pentru a stabili 

un program adecvat de mediere în cadrul școlii trebuie respectat un anumit 

proces. 

 Aceasta este o listă de pași care trebuie urmați la stabilirea unui program de 

mediere de la egal la egal în cadrul unei școli (Addapted de la Harper, 1993): 
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Există mai multe motive comune invocate pentru implementarea unui program de 

mediere inter pares în cadrul școlilor, cum ar fi: 

• Abordați conflictul din școli cu instruire. 

• Stabiliți o modalitate mai bună de abordare a conflictului, mai degrabă 

decât să folosiți expulzarea, detenția etc. 

• Îmbunătățirea comunicării între toate părțile implicate. 

• Reducerea violenței, vandalismului, suspendării și absenței școlare. 

• Încurajați abilitățile de soluționare a litigiilor pentru studenți și personal. 

• Sporiți interesul studenților pentru sistemul juridic, soluționarea 

conflictelor, justiție și activitatea de cetățenie. 

• Transferați responsabilitatea de rezolvare a problemelor către elevi și, 

astfel, permiteți profesorilor să se concentreze pe educarea elevilor în loc 

să-i disciplineze. 

• Îmbunătățiți abilitățile sociale de bază de ascultare, gândire critică și 

rezolvare a problemelor. 

• Pregătiți-i pe elevi să trăiască într-o lume multiculturală, subliniind 

ascultarea altor puncte de vedere. 

Present a mediation programme proposal to school board for 
approval

Orientate staff as to nature of proposed program, present 
the programme to student body and inform parents

Select  and train peer mediators (practice sessions)

Implement full-scale peer mediation program

Evaluate program and expand the programme into other 
school communities
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• Abordați probleme care sunt unice pentru tineri și sunt dificil de dus de 

către studenți la adulți. 

CO-MEDIERE 

Co-medierea implică mai mulți mediatori, în mod normal doi, care pot 

completa fiecare prin diversitate (de exemplu, gen, personalitate, pregătire 

culturală sau profesională etc.) într-un mod care poate îmbunătăți calitatea 

procesului de mediere, precum și rezultatul acestuia. Principalul Obiectivele de 

co-mediere pot fi luate în considerare în ceea ce privește (Epstein & Epstein, 

2006): 

• Oferiți un set suplimentar de ochi și urechi pentru a ajuta la rezolvarea 

conflictului; 

• Planificați procesul de mediere înainte de a începe; 

• accelerarea procesului de mediere și promovarea acordului în timp util al 

părților; 

• Asistați monitorizarea eficientă după finalizarea procesului de mediere. 

Avantajele și dezavantajele co-medierii 

Deși co-medierea poate aduce o mulțime de avantaje, aceasta poate aduce, 

de asemenea, unele dezavantaje. De exemplu, chiar dacă co-medierea oferă o 

oportunitate de a modela un comportament cooperativ, aceasta oferă, de 

asemenea, o oportunitate de a modela un comportament inflexibil. Mai jos puteți 

găsi câteva avantaje, dezavantaje și sfaturi pentru o co-mediere eficientă (Foley, 

2017): 

AVANTAJE 

• Modelarea comportamentelor. 

• Mai multe idei și perspective luând - "două capete sunt mai bune decât 

unul". 

• Ajutor suplimentar în gestionarea aspectelor practice ale medierii (de 

exemplu, menținerea contactului vizual, verificarea nivelului de implicare, 

observarea limbajului corpului etc.) 
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• Evitarea comportamentului lipsit de etică și nepotrivit. 

• Împărtășirea rolurilor și sarcinilor (practice/logistice și emoționale). 

• Mod creativ de a rezolva conflictul. 

• Oferă posibilitatea de a învăța noi abordări în mediere, de a dezvolta 

experiență, cunoștințe și abilități.  

• Cineva care să asiste atunci când imparțialitatea este contestată. 

• Echilibru în ceea ce privește genul, personalitatea, mediul cultural și 

profesional. 

DEZAVANTAJE ȘI RISCURI 

• Dezechilibrele de putere dintre mediatori (de exemplu, un mediator 

monopolizează procesul; "Calea mea este cea mai bună cale"). 

• Stiluri de mediere incompatibile (abilități, proceduri diferite). 

• Dezechilibru în ceea ce privește genul, personalitatea, mediul cultural sau 

profesional. 

• Învățarea obiceiurilor proaste. 

 * SFATURI PENTRU CO-MEDIERE EFICIENTĂ 

• Fii atent cu co-mediatorul tău. 

• Învață să respecți diferențele și să creezi conexiuni. 

• Clarificați-vă așteptările unul față de celălalt și împiedicați lucrul pentru 

principii contradictorii. 

• Pregătirea este un aspect cheie (concentrarea pe principiile, scopul și 

procesul de mediere). 

• Comunicați, colaborați și cooperați la fiecare etapă a procesului; 

• Dați spațiu tăcerii. 

• Sincronizarea este totul: intervenții de timp cu mai degrabă decât 

împotriva co-mediatorului. 

• Fii deschis, onest și transparent. 



 
 
 

  
  

5 
 

SOLUȚIONAREA ÎN TIMP UTIL ȘI NEDUREROASĂ A 

CONFLICTELOR ÎN MEDIEREA INTER PARES 

Escaladarea este mult mai probabil să apară atunci când părțile împărtășesc 

o istorie de antagonism, văd conflictul ca pe un câștig-pierdere și când se crede că 

conflictul amenință valorile centrale sau resursele critice. De obicei, pe măsură ce 

un participant escaladează tacticile, acesta este reciprocizat de alții, ceea ce duce 

la spirale scări rulante vicioase și la o intensificare generală a conflictului. Acest 

lucru duce, de obicei, la extinderea domeniului de aplicare al conflictului (o 

creștere a numărului și dimensiunii problemelor), utilizarea unor tactici din ce în 

ce mai grele și implicarea mai multor participanți. Pe măsură ce conflictul 

escaladează, iar intensitatea conflictului depășește anumite praguri, apar 

schimbări psihologice, sociale și comunitare importante.  Odată cu intensificarea 

conflictelor, observăm o schimbare a motivelor de la a face bine sau rezolvarea 

problemelor la reducerea pierderilor sau, în cele din urmă, la a-l afecta pe celălalt 

cât mai mult posibil. Pe măsură ce conflictele se intensifică, calitatea comunicării 

dintre contestatari se transformă din discuții și negocieri directe în ostilități 

autiste în care comunicarea este inexistentă decât prin atacuri directe. În plus, 

seturile de indivizi slab legați, inactivi politic, se dezvoltă în grupuri de conflict 

bine organizate, care devin capabile să conteste amenințarea percepută. Ca 

urmare, se dezvoltă norme puternice care susțin o abordare controversată a 

conflictului (Coleman, et. al, 2005).  

ÎNȚELEGEREA ESCALADĂRII CONFLICTULUI 

Comportamentul escaladează atunci când apare o varietate de răspunsuri 

într-un model ulterior în care răspunsurile succesive sunt de severitate sau 

intensitate sporită. Există șapte etape de escaladare comportamentală (Shukla-

Mehta, 2002), precum și câteva strategii de utilizat în fiecare etapă a escaladării. 

1. CALM - Elevul este calm și cooperant. 
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Strategie: Consolidarea comportamentului calm și la locul de muncă; Stabiliți 

așteptările; Predați proceduri și rutine; Utilizați rate ridicate de recunoaștere 

pozitivă 

2. DECLANȘA - Elevul experimenteaza conflicte sau situatii care ii 

declanseaza comportamentul sa escaladeze.  

Strategie: Modificarea mediului; Modificarea sarcinii/distragerii atenției; Oferiți 

asistență 

3. AGITAȚIE - Elevul își pierde concentrarea și devine vizibil supărat; ar 

putea contesta autoritatea sau ar putea evita factorii situaționali pe care îi 

consideră stresanți. 

Strategie: Folosiți ascultarea activă; Utilizați empatia; Oferirea de asigurări; 

Reducerea sau eliminarea cerințelor 

4. ACCELERAȚIE - Dacă conflictul continuă să fie nerezolvat, 

comportamentul elevului va escalada și poate deveni mai intens; devine 

foarte greu să te angajezi în discuții raționale. 

Strategie: Dați scurte redirecționări verbale; să permită timpul de 

procesare/așteptare; Asigurarea spațiului fizic; Îndepărtează-i pe alții 

5. VÂRF - Elevii nu își controlează emoțiile sau comportamentul și probabil 

vor prezenta autovătămare, strigăte, înjurături sau distrugerea obiectelor. 

Strategie: Minimizarea interacțiunii verbale; Luați măsuri evazive, dacă este 

necesar; să monitorizeze și să asigure siguranța 

6. DETENSIONARE - Elevul se calmează și o scădere a intensității emoției 

exprimate devine vizibilă. 

Strategie: Vorbiți calm; Recunoașterea sentimentelor cursantului; Subliniați un 

nou început 
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7. RECUPERARE - Comportamentul elevului scade la nivelul de referință 

obișnuit și par mai calmi; poate exprima regretul sau teama; unii au 

dificultăți în a-și exprima emoțiile atunci când se află în această fază. 

Strategie: Consolidarea comportamentului adecvat; Oferiți sprijin atunci când 

sunteți calm; restabiliți rutina. 

Thomas și Kilmann s-au identificat cinci stiluri de gestionare a conflictelor:  

• Acomodarea - când cooperezi într-o mare măsură. Acesta poate fi pe 

cheltuiala ta și de a lucra împotriva propriilor obiective, obiective, și 

rezultatele dorite. Această abordare este eficientă atunci când cealaltă 

parte este expert sau are o soluție mai bună. De asemenea, poate fi eficient 

pentru menținerea relațiilor viitoare cu cealaltă parte. 

• Evitarea - când pur și simplu evitați problema. Nu ajuți cealaltă parte să-și 

atingă obiectivele și nu îți urmărești asertiv propriile obiective. Acest lucru 

funcționează atunci când problema este banală sau când nu aveți nicio 

șansă de câștig. De asemenea, poate fi eficient atunci când problema ar fi 

foarte costisitoare sau când atmosfera este încărcată emoțional și trebuie 

să creați un spațiu. Uneori, problemele se vor rezolva singure, dar 

"speranța nu este o strategie". În general, evitarea nu este o strategie bună 

pe termen lung.  

• Colaborarea - atunci când partener sau pereche cu cealaltă parte pentru a 

atinge ambele obiective. Este modul în care vă eliberați de paradigma 

"câștig-pierdere" și căutați "câștig-câștig". Acest lucru poate fi eficient 

pentru scenarii complexe în care trebuie să găsiți o soluție nouă. Acest 

lucru poate însemna, de asemenea, reframing provocare pentru a crea un 

spațiu mai mare și spațiu pentru ideile tuturor. Dezavantajul este că 

necesită un grad ridicat de încredere și ajungerea la un consens poate 

necesita mult timp și efort pentru a-i coopta pe toți și pentru a sintetiza 

toate ideile; 
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• Concurente - abordarea "win-lose". Acționați într-un mod foarte asertiv 

pentru a vă atinge obiectivele, fără a încerca să cooperați cu cealaltă parte 

și poate fi în detrimentul celeilalte părți. Această abordare poate fi adecvată 

pentru situații de urgență atunci când timpul este esențial sau când aveți 

nevoie de acțiuni rapide și decisive, iar oamenii sunt conștienți și susțin 

abordarea. 

• Compromiterea - scenariul "pierde-pierde" în care niciuna dintre părți nu 

realizează cu adevărat ceea ce își dorește. Acest lucru necesită un nivel 

moderat de asertivitate și cooperare. Poate fi potrivit pentru scenariile în 

care aveți nevoie de o soluție temporară sau în care ambele părți au 

obiective la fel de importante. Capcana este în care se încadrează în 

compromis ca o cale ușoară de ieșire atunci când colaborarea ar produce o 

soluție mai bună. Cunoscându-ți propriile tipare implicite, îți îmbunătățești 

conștiința de sine. Odată ce sunteți conștienți de propriile modele, puteți fi 

atenți dacă acestea lucrează pentru dvs., și puteți explora alternative. 

Utilizând o abordare bazată pe scenarii, puteți alege stiluri mai eficiente de 

gestionare a conflictelor și puteți testa eficacitatea acestora (Thomas & 

Kilmann, 1974). 

Acești autori identifică, de asemenea, unele soluționarea conflictelor cheie 

Strategii: 

• Negocieri de rezolvare a problemelor: Atunci când atât scopul, cât și relația 

sunt extrem de importante pentru elevi, sunt inițiate negocieri de rezolvare 

a problemelor pentru a rezolva conflictul. Se caută soluții care să asigure 

că ambii elevi își ating pe deplin obiectivele și că orice tensiuni sau 

sentimente negative între cei doi sunt disipate. 

• Netezirea: Când scopul este de mică importanță, dar relația este de mare 

importanță, o persoană renunță la obiectivele sale, astfel încât cealaltă 

persoană să le poată atinge pe ale lor. 
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Acest lucru se face pentru a menține o relație de cea mai înaltă calitate 

posibilă. Dacă profesorul detectează că obiectivele sau interesele unui elev 

în conflict sunt mult mai puternice decât celelalte, profesorul poate facilita 

o netezire a conflictului. Netezirea trebuie făcută cu umor bun. 

• Forțarea sau câștigarea negocierilor: Când scopul este foarte important, 

dar relația nu este, elevii vor căuta să-și atingă propriile obiective în 

detrimentul obiectivelor celeilalte persoane. Ei fac acest lucru forțând sau 

convingându-l pe celălalt să cedeze. Ei concurează pentru o victorie. 

• Compromiterea: Atunci când atât scopul, cât și relația sunt moderat 

importante și se pare că niciuna dintre persoane nu poate avea drumul lor, 

elevii vor trebui să renunțe la o parte din obiectivele lor și, eventual, să 

sacrifice o parte din relație, pentru a ajunge la un acord. Compromiterea 

poate implica întâlnirea la mijloc sau răsturnarea unei monede. 

Compromiterea este adesea folosită atunci când elevii doresc să se 

angajeze în negocieri de rezolvare a problemelor, dar nu au timp să facă 

acest lucru. 

• Retragerea: Atunci când scopul nu este important pentru elev și nici relația, 

un elev poate dori să renunțe complet la obiectivul său și să evite problema 

cu persoana respectivă. Uneori este bine ca ambii elevi să se retragă din 

conflict până când s-au calmat și își controlează sentimentele. 

În timpul unei negocieri conflictuale, este, de asemenea, important pentru a 

sublinia importanța de: 

• Empatie: pilonul bunei comunicări și al legăturii dintre profesor și elev, 

care permite înțelegerea sentimentelor și motivațiilor celuilalt; 

• Assertiveness: să poți să-ți expui punctul de vedere, emoțiile sau opiniile 

fără a provoca o atitudine defensivă, printr-o frază auto-afirmativă care le 

spune elevilor ce să gândească fără să te învinovățească, fără să te pună ca 

adversar. A fi asertiv necesită limitări de înțelegere pentru a face altul. 
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Profesorul atunci când negociază un conflict trebuie să-și stabilească poziția și 

să-și construiască încrederea în sine, limitând astfel situațiile de abuz fără a 

ataca elevii; 

• Ascultare activă: un instrument este util pentru a obține mai multe 

informații, coroborând datele, astfel încât elevul să știe că a fost auzit. Când 

ascultăm activ, cerem, parafrazăm, cerem lămuriri, definiri și 

contextualizăm. Unele moduri de a apărea pot fi prin ecou, repetarea a ceea 

ce a spus celălalt, reformularea, exprimarea în cuvinte a ceea ce a fost 

înțeles, rezolvarea punctelor sau întrebărilor, rezumarea și ordonarea 

informațiilor sau reflectarea sentimentului, o expresie a ceea ce percepem 

despre celălalt; și 

• Feedback: profesorul trebuie să sprijine și să încurajeze un comportament 

pozitiv, corectându-le pe cele nepotrivite. Pentru a pune feedback-ul în 

practică, este necesar să-i spuneți elevului ce simte profesorul și ce crede. 

În acest fel, gândirea construcției comune a soluțiilor la conflict, prin utilizarea 

corectă a empatiei, asertivității, ascultării active și feedback-ului îi poate face pe 

cei implicați în conflict să-și evalueze acțiunile și să-și regândească atitudinile, 

descoperind modalități de rezolvare a problemelor, încercând să mențină 

respectul și echilibrul. Știind cum să asculți, să evaluezi, să regândești cu toți cei 

implicați în conflict, creând obiceiul dialogului. Pentru că atunci când cei implicați 

în conflict participă la construirea unor posibile acțiuni de rezolvare, relațiile pot 

fi restabilite, iar conflictul poate fi rezolvat constructiv.  

Prin urmare, conflictele din clasă atunci când sunt gestionate constructiv 

contribuie la păstrarea legăturilor interpersonale și promovează abilitățile socio-

emoționale ale celor implicați, deoarece face posibilă dezvoltarea abilităților de a 

ști cum să vezi realitatea din perspectiva celuilalt, știind cum să cooperezi și, de 

asemenea, să înveți că conflictul este o oportunitate de creștere și maturizare. 

COMUNICARE – INDIVIDUALĂ VS ABORDAREA GRUPULUI 
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Distincția dintre comunicarea de grup și comunicarea individuală este că 

comunicarea de grup este adesea legată de o voce unificată în cadrul grupului. De 

exemplu, o echipă de profesori trebuie să fie de acord cu toții asupra a ceea ce ar 

trebui și nu ar trebui să fie inclus într-o programă de curs; prin urmare, proiectul 

final ar trebui să fie aprobat de toți membrii înainte ca publicul lor țintă (în acest 

caz studenții) să poată vedea produsul finit. Astfel, comunicarea de grup este o 

coaliție între mai mulți membri care permite mentalitatea unui grup și gândirea 

unui grup. Comunicarea individuală, pe de altă parte, este actul de a comunica o 

idee care nu include cooperarea altor membri ai echipei. Fiecare idee creată este 

doar a unui singur individ și depinde de individ să execute un plan pentru a-și 

îndeplini scopul sau obiectivul principal. Deoarece comunicarea individuală într-

o interacțiune unu la unu cu celălalt, permite feedback continuu bazat pe 

contribuția fiecărei părți și care permite o mai bună înțelegere a gândurilor, 

opiniilor și punctului de vedere al celeilalte. În acest fel, este posibil să răspundem 

direct unul altuia. Pe de altă parte, comunicarea de grup este contactul dintre mai 

mult de două persoane și se bazează pe înțelegerea prealabilă a obiectivelor de 

grup și a culturii sau a normelor sociale. Atunci când comunică într-un grup, 

indivizii nu oferă feedback direct unul altuia, dar oferă feedback care urmează să 

fie abordat de întregul grup. Prin urmare, contribuția fiecărui individ este 

necesară pentru a ajuta grupul să înțeleagă obiectivele, astfel încât întregul grup 

să poată ajunge la înțelegere reciprocă și să beneficieze de aceasta. 

 

EFICIENTA COMUNICARII: ABILITATI DE COMUNICARE  

Comunicarea eficientă este un proces bidirecțional care implică efort și abilități 

atât din partea expeditorului, cât și a destinatarului în timpul procesului de 

mediere. Unele abilități de comunicare pe care mediatorii trebuie să le dezvolte 

pot fi rezumate ca: 

a) Exersați ascultarea activă. Angajarea cu ceea ce spun oamenii prin oferirea de 

răspunsuri afirmative și de a pune întrebări de urmărire pentru a arăta că sunteți 

atent. Abilități eficiente de ascultare pot fi dezvoltate. Cum să asculți activ?   
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✓ Ascultați mai mult decât vorbiți; nu poți asculta dacă vorbești; puneți 

întrebări.  

✓ Puneți vorbitorul în largul său și aveți un mediu în care se simte confortabil, 

zâmbiți și folosiți un limbaj pozitiv al corpului, cum ar fi nodding.  

✓ Arată-le că vrei să asculți, să te uiți și să acționezi interesat, folosește 

indicatori verbali pentru a arăta că urmărești ceea ce spun.   

✓ Concentrați-vă mintea pe ceea ce se spune și rămâneți în momentul 

prezent, evitați să faceți alte lucruri în timp ce ascultați (de exemplu, 

amestecarea documentelor).  

✓ Nu-i grăbiți să termine, o pauză nu înseamnă întotdeauna că vorbitorul a 

terminat ceea ce spun.  

✓ Observați tonul, volumul și mesajul nu doar cuvintele, doriți să obțineți 

întreaga imagine, nu doar bucăți și bucăți.  

✓ Nu intrerupe; toată lumea merită o șansă egală de a fi auzită. Dacă o 

persoană este întreruptă sau întreruptă în timp ce prezintă o idee 

importantă, este probabil ca aceasta să se simtă neapreciată.  

✓ Nu sari la concluzii și nu presupune că știi ce va spune vorbitorul.  

✓ Pari cu adevărat interesat de conversație de a face răspunsuri 

încurajatoare sau parafrazând anumite comentarii pentru a arăta că ești, 

rezuma elementele cheie a ceea ce fiecare dintre voi a spus.  

✓ Evitați să transformați conversația în experiențele și opiniile 

dumneavoastră și să găsiți soluții imediate la problemele pe care le-ați 

putea auzi.   

b) Acordați atenție comunicării nonverbale. Controlul indiciilor nonverbale 

poate ajuta la prevenirea comunicării greșite, astfel încât atenția la expresiile 

faciale și limbajul corpului atunci când vorbiți cu cineva (de exemplu, mențineți 

contactul vizual, limitați gesturile mâinilor).  

c) Oferiți și solicitați feedback. Cere-le sfatul colegilor tăi o perspectivă asupra 

abilităților tale de comunicare pentru a înțelege cum te întâlnești în mai multe 

contexte.   
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d) Dezvoltarea unui filtru. Comunicatorii eficienți au, în general, abilități sociale 

foarte dezvoltate și pot modula modul în care își exprimă gândurile și 

sentimentele față de cei din jurul lor. Aflați ce este potrivit să exprimați în diferite 

contexte interpersonale. Dezvoltarea unui filtru vă va ajuta să completați alte 

tehnici de comunicare și să vă asigurați că mențineți un anumit nivel de cuviință 

și să evitați conflictele la locul de muncă.  

 

DESCRIEREA MODULULUI, PAS CU PAS 

Durata totală:3h 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Setare: Clasă  

Rezultate: 

 

Înțelegerea principiilor co-medierii și a modului de aplicare a strategiilor de comunicare 

eficientă și de aplicare a unor strategii eficiente de soluționare a conflictelor 

Conținut  

1. Medierea inter pares 
2. Co-medierea 
3. Escaladarea conflictului 
4. Abilitati de comunicare 

Durata 
pentru 
fiecare 

activitat
e: 

1. 30min 
2. 1h 
3. 1h 
4. 1h 

Descrierea 
activităților 
(pas cu pas) 
  

1. MEDIEREA INTER PARES 
OBIECTIVELE: 

- Explicați elementele-cheie ale medierii inter pares în școli 
- Prezentarea principalelor etape ale instituirii unui program de 

mediere în școli 
Exercițiu: 
Formați grupuri de 4-5 persoane și rugați-le să facă brainstorming cu 
privire la pașii necesari pentru a stabili un program de mediere inter pares 
într-o școală. Încurajați-i să elaboreze o schemă despre cum ar putea 

Tipul de 
activitat

e: 
 
 
 
 
 
 

Exercițiu 

  
  



 
 
 

  
  

5 
 

arăta acest proces și care sunt elementele cheie ale fiecăruia dintre pași. 
După brainstorming (15min), toate grupurile prezintă concluzia lor. 

2. CO-MEDIERE 

OBIECTIVELE 

-Explicarea co-medierii 
-Prezentați avantajele și dezavantajele co-medierii 
-Oferiți sfaturi privind co-medierea 
Explicați principiile co-medierii și reflectați împreună cu stagiarii care sunt 
avantajele și dezavantajele co-medierii 

3. ESCALADAREA CONFLICTULUI 

OBIECTIVELE 

- Explicați cum funcționează escaladarea conflictului 
- Afișarea pașilor escaladării conflictului 
- Explorați stilurile și strategiile de gestionare a conflictelor 

 
Împărțiți participanții în grupuri de 4-5. Rugați-i să-și amintească un 
conflict provocator pe care au trebuit să-l medieze. Rugați-i să identifice 
în această situație diferitele etape ale escaladării conflictului și să 
reflecteze asupra a ceea ce a fost cel mai dificil și ce strategii au aplicat 
sau ar fi trebuit să aplice pentru a rezolva conflictul. 
Puteți pune la dispoziție un tabel pe care participanții să îl completeze cu 
principalele concluzii: 

Pașii 
escaladării 

Cele mai 
provocatoar

e aspecte 

Strategii pe 
care le-am 

aplicat 

Ce aș putea 
face mai 

bine? 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

4. Abilitati de comunicare 

OBIECTIVELE 
- Explicați diferența dintre comunicarea de grup și cea individuală 
- Explorați abilitățile de comunicare 

Exercițiu: 
Rugați participanții să obțină o foaie de hârtie (de preferință A4). Rugați-
i să închidă ochii și să urmeze instrucțiunile antrenorului fără a deschide 
ochii. Furnizați următoarele instrucțiuni: 

- Îndoiți hârtia în jumătate. 
- Extragerea colțului din dreapta sus 
- Îndoiți din nou hârtia. 
- Rupeți colțul din stânga jos.  

Nu oferi nici o instrucțiune dincolo de aceste 4 puncte, chiar dacă 
participanții le cer. După finalizarea celor 4 pași, rugați participanții să 
deschidă ochii și să compare lucrarea între ei. Toate vor arăta diferit. 
Întrebați-i: Dacă instrucțiunile au fost aceleași pentru toți, de ce rezultatul 
este atât de diferit? Discutați despre importanța comunicării clare și 
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asertive și despre modul în care comunicarea nonverbală are un rol 
crucial. Rugați-i să reflecteze asupra principalelor abilități de comunicare 
care sunt esențiale în timpul procesului de mediere.   
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4. PRINCIPALELE ETAPE ÎN DESFĂȘURAREA UNEI 

SESIUNI DE MEDIERE ȘCOLARĂ ÎNTRE COLEGI  

Obiective de învățare 

Obiectivul acestui modul este ca elevii să învețe abilitățile necesare pentru a ghida 

participanții într-un conflict prin desfășurarea unei sesiuni de mediere școlară 

între colegi. Învățarea de a media între colegi învață anumite abilități sociale, cum 

ar fi utilizarea anumitor instrumente care nu numai în clasă, ci și în viața noastră 

personală, socială și de familie.  

Rezultatele învățării  

După finalizarea acestui modul, elevii își vor aprofunda cunoștințele cu privire la:  

• Clarificarea istoriei din spatele unui conflict 

• Trecerea de la un dialog neconstructiv la unul constructiv 

• Metode de ajungere la un echilibru și de restabilire a relațiilor dintre 

părțile implicate într-un conflict 

• Tehnici de separare a faptelor și circumstanțelor de opinii 

Elemente cheie 

Acest modul introduce următoarele elemente teoretice cheie: 

• factorii sunt importanți în istoria unui conflict și rolurile recomandate pentru 

a fi jucate de mediatorul de la egal la egal 

• dialogul constructiv de bază 

• metodologii pentru menținerea relațiilor în echilibru 

•  importanța separării faptelor de opinie  

Metode utilizate  

Selecția metodelor de urmat în acest modul va fi activități orientate spre instruire, 

aprofundarea teoriei prin concentrarea pe activități de reflecție, jocuri de rol și 

dezbateri. 
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 SCURTĂ PREZENTARE TEORETICĂ  

CUM PUTEM CLARIFICA ISTORIA UNUI CONFLICT? 

Când vorbim despre conflict, este posibil să ne gândim la dezacordul sau 

opoziția care poate exista între două persoane sau mai mult din cauza unei situații 

de interese opuse. 

Un conflict își poate avea originea în diferite motive sau cauze, cum ar fi eșecurile 

de comunicare, interese și roluri diferite, diferențele personale sau culturale, 

relațiile interpersonale și intrapersonale sau absența unor norme sau reguli care 

duc la comportamente nedorite și chiar comportamente grave, cum ar fi 

agresiunile și violența fizico-verbală.  

În această secțiune, vom vedea cum are loc viața unui conflict și ce puncte sunt 

importante de abordat în fiecare dintre ele: 

1. Expunerea problemei de către părțile implicate: Fiecare dintre 

persoanele implicate în conflict va avea timp să explice, să-și spună punctele de 

vedere, emoțiile și sentimentele pe care le au, întotdeauna cu intenția de a respecta 

punctul de vedere al celuilalt și de a accepta valorile celuilalt.  

2. Dezbatere: Odată ce persoanele implicate și-au expus ideile și punctele de 

vedere, vor putea să-și expună opiniile despre acest lucru, în timpul unei dezbateri 

care se va forma organic atunci când există o situație de conflict.  

3. Discuție: Această parte apare atunci când oamenii nu sunt de acord între ei 

și părțile nu ajung la niciun acord.  

4. Conflict: Acesta este punctul în care niciuna dintre părțile implicate nu este 

dispusă să cedeze, nu există un consens cu privire la principalele idei ale problemei 

și nu există nicio negociere.  

DE LA DIALOGUL NECONSTRUCTIV LA CEL CONSTRUCTIV 

După cum am văzut deja în secțiunea anterioară, este important ca părțile 

implicate în conflict să își facă partea pentru a încerca să găsească soluții la o 
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problemă prin comunicare în prezentarea ideilor. Dialogul poate fi un instrument 

de facilitare în procesul de mediere inter pares.  

Pentru a trece de la un dialog non-constructiv la unul constructiv, persoana 

responsabilă de prezența în medierea inter pares va fi responsabilă să se asigure 

că ambele părți respectă anumite comportamente și fapte pe care le vom descrie 

mai jos pentru ca comunicarea să funcționeze. 

• Mediatorul de la egal la egal este 

responsabil de comunicarea regulilor 

și de stabilirea limitelor care trebuie 

îndeplinite, precum și de locația 

sesiunii.  

• Fiecare persoană va vorbi pe rând, 

respectând cealaltă persoană și comunicând asertiv. 

• Mediatorul va fi responsabil de timpul de care se poate bucura fiecare 

persoană și de respectarea regulilor stabilite anterior.  

• Fiecare persoană va relata faptele așa cum le-a trăit. Este important ca 

spațiul să fie cel mai potrivit pentru a evita mai multe tensiuni decât cele 

deja experimentate.  

• Fiecare persoană va încerca să se concentreze asupra situației conflictuale, 

evitând alte fapte paralele, comentarii, întrebări nelimpezite sau îndoieli 

care pot apărea.  

• Fiecare parte implicată în conflict are dreptul să nu fie de acord. 

• Chiar dacă părțile nu ajung la un acord, acum fiecare dintre ele își poate 

comunica sentimentele și emoțiile pe care le au sau pe care le-au 

experimentat. Acest aspect este destul de personal, deci este important să 

nu fie forțat dacă persoana nu se simte confortabil să-și exprime 

sentimentele.  

•  În cele din urmă, putem menționa că, dacă respectă orientările descrise 

mai sus, climatul comunicativ se va îmbunătăți, iar dialogul constructiv va 

îmbunătăți situația înainte de conflict. 
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METODE DE REALIZARE A ECHILIBRULUI ȘI DE RESTABILIRE A RELAȚIILOR 

DINTRE PĂRȚILE UNUI CONFLICT. 

Dezvoltarea unui conflict ca abilități pe care le putem folosi pentru a stabili 

echilibrul între părțile implicate, s-ar putea să nu fie suficientă pentru a rezolva 

conflictul. Există metodologii care ne ajută să stabilim relații între părțile la un 

conflict. Medierea este una dintre ele și mai jos vom explica altele care sunt utile:  

1. Arbitraj este o metodă care oferă părților implicate posibilitatea de a spune 

faptele pe care le-au experimentat, iar mediatorul încearcă să le ajute. Prin arbitraj 

ideea este că fiecare poate asculta la argumentele celuilalt.  

2. Facilitarea este o metodologie care, după cum spune cuvântul său intenția 

sa este de a facilita, adică pentru a ajuta la dialog între persoanele care au conflict 

prin intermediul mediatorului. 

3. Negociere este o tehnică care implică în principal cele două persoane 

pentru a găsi o soluție la conflict, adică intenția este de a căuta cooperare iar 

mediatorul îndrumă părțile implicate dacă în procesul de soluționare a conflictelor 

nu avansează procesul.  

4. Logodnă este o tehnică în care părțile implicate în conflict ajung la acorduri 

în care se angajează să realizeze pentru a reduce povara conflictului. Trebuie 

subliniat faptul că Acorduri trebuie să fie realiste și simple, astfel încât 

angajamentele de a le executa să fie confortabile și fezabile. 

5. Colaborare este o metodologie care implică colaborarea părților implicate, 

și anume: Echipă pentru a atinge un obiectiv, în cazul medierii inter pares ar fi 

soluționarea unui dezacord sau a unui conflict major. Acesta este motivul pentru 

care ar trebui stabilite obiective confortabile pentru ca ambele părți să le 

îndeplinească. 

TEHNICI DE SEPARARE A FAPTELOR ȘI CIRCUMSTANȚELOR DE OPINII. 
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În această parte a modulului este important să se sublinieze diferențele dintre fapt 

și opinie într-un mod teoretic pentru ao aplica în practică.  

➢ Un fapt este o idee, o situație sau un eveniment verificabil prin simțuri. Este 

real și obiectiv. De exemplu: acesta este un măr 

➢ O opinie este expresia unui gând, sentiment sau judecată care rezultă dintr-

o situație sau un eveniment. De exemplu: Acesta este un măr delicios  

➢ Punctul de vedere este poziția socială, culturală, generațională sau de altă 

natură din care este abordat un subiect; de exemplu, din punct de vedere religios, 

medical, juridic etc. 

Feedback este o tehnică care constă în 

descrierea faptelor obiective într-o 

anumită situație. Observați ce s-a 

întâmplat și relatați faptele așa cum au 

trăit sau s-au întâmplat.  

Această tehnică ne ajută nu numai să ne îmbunătățim comunicarea, ci și să 

observăm, să ascultăm și să separăm anumite fapte.  

• Este important să transmitem un mesaj pozitiv  

• Păstrați propozițiile scurte 

• Evitați generalitățile, cum ar fi întotdeauna, niciodată... 

• Utilizați, deși pentru el, dar pentru a reduce sarcina negativă în comunicare.  

Cel sandviș este o tehnica de feedback care 

consta in a da un mesaj pozitiv, unul negativ si 

in final unul pozitiv. Această tehnică este 

foarte utilă deoarece, deși există o anumită 

componentă de îmbunătățire, persoana care o 

primește se va simți mai confortabil, deoarece 

există două aspecte pozitive în comparație cu 

singurul negativ. 
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Cel mașină de spălat este o tehnică de feedback foarte vizuală, asemănătoare 

sandwich-ului, care poate fi utilizată pentru toate vârstele. Masina de spalat este o 

metafora pentru aplicarea negativelor, pozitivelor, compromisurilor si dorintelor 

intre partile implicate. Acesta poate fi folosit pentru a numi faptele și opiniile în 

conflictul dat. 

MAȘINĂ DE SPĂLAT 

HAINE MURDARE 
 
Descriere:__________: 
 Rufele murdare sunt o 
paralelă cu evenimentele 
negative, disconfortul, 
vederile negative, 
comportamentele nedorite. 
 

MAȘINĂ DE SPĂLAT 
 
Descriere:__________:  
Mașina de spălat este o 
paralelă cu posibilele 
compromisuri, soluții pe 
care faptele și opiniile le 
pot fi implementate în 
mediere. 

ÎMBRĂCĂMINTE CURATĂ 
 
Descriere:__________:  
Hainele curate sunt un 
paralelism al faptelor 
pozitive pe care le putem 
realiza și care vor veni dacă 
acordurile și 
angajamentele noastre în 
fața conflictelor le vom 
duce la îndeplinire 

 

  

 

 

DESCRIEREA MODULULUI, PAS CU PAS 

Durata totală: 3h 
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Setare: Clasă  

Rezultate: 
 

desfășurarea unei sesiuni de mediere inter pares, identificarea comunicării constructive, modul 
de desfășurare a feedback-ului și diferențierea faptelor de opinie 

Conținut  1. Fapt sau opinie 
2. Dialog constructiv  
3. Tehnică pentru medierea educațională între colegi  
4. Clarificarea conflictului istoric  

Durata 

pentru 

fiecare 

activitat

e: 

1. 15 min 
2. 60 min 
3. 60 min 
4. 20 min 
5. 15 min 

Descrierea 

activităților 

(pas cu pas) 

  

1. TERMOMETRU  

Această activitate se referă la elevii care știu să facă diferența între fapte și 
opinii.  
Grupul este în sala de clasă în picioare, fiecare capăt al camerei va fi stâlpii 
unui termometru, rece pentru răspunsul fals și fierbinte pentru răspunsul 
corect. Profesorul, voluntarul sau elevul va spune frazele cu voce tare.  
Dacă un răspuns este marcat ca fiind corect atunci când este fals, acesta 
trebuie să îl justifice.  
Exemple: 
- Te-ai încruntat 
- Mi-aș dori să nu vorbiți cu mine atât de tare. 
- Vorbești prea repede 
- Nu ar fi trebuit să aruncați hârtia pe podea. 
- Nu trebuie să fiți deranjați 
- Ai deranjat 
- Soarele este fierbinte 
- Este cald 

**Este important să antrenezi aceste aspecte și să distingi faptele de emoții, 
sentimente și dorințe (opinii). 
**Șmecherie: Adevărul este ceea ce vedem pur și simplu prin simțurile 
noastre; restul ar fi opinii (judecăți de valoare). 

2. TREI DE CONSTRUCTIV!  

Împărțim grupul în grupuri de câte trei. Două persoane vor reprezenta 
diferitele părți la un conflict, iar a treia va fi mediatorul. Activitatea se referă 
la fiecare dintre ele care realizează o comunicare constructivă prin realizarea 
pașilor menționați în teorie.  

Este important să căutăm conflicte pe care tinerii le interesează rețelele 
sociale 
- Iubirea adolescentei 
- Conflictul cu profesorul 
- Conflictul cu părinții 
- Comunicare violentă etc.  

Veți avea la dispoziție 15 minute pentru a pregăti discuția, cum să desfășurați 
dialogul constructiv și acordurile care vor fi încheiate. 

Fiecare grup va reprezenta pentru întregul grup alegerea lor. 

Tipul de 

activitat

e: 

 

 

 

 

 

Reflecție 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflectare 

& 

Joc de rol 
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Grupurile mici pot scrie pe tablă sau pe hârtie conflictul pe care îl vor discuta.  

Își vor expune conflictul.  

După ce au terminat, restul grupului va comenta observațiile și dacă au 
construit dialogul corect, dacă au ajuns la acorduri, dacă situația este realistă 
sau dacă se simt reflectate în exemplu. 

Materiale: Tablă 
 

3. ȚI-E FOAME? ASTĂZI SANDWICH! 

Activitatea presupune împărțirea grupului în perechi și utilizarea tehnicii 

sandwich pentru a ajunge la acorduri. Fiecare persoană ar trebui să spună 

sau să descrie aspecte personale ale acelei persoane, două pozitive și una 

negativă. În acest fel, consolidarea pozitivă va fi mai mare și satisfacția 

personală nu va fi afectată.  

 

** Daca activitatea este distractiva si le place, pot folosi tehnica masinii de 

spalat ca o continuare a activitatii. 

4. JOCUL DE ROL: APROPIEREA DE REALITATE 

Activitatea se va desfășura ca o sesiune de mediere inter pares cât mai 

reală posibil.  

Clasa va trebui să aleagă: 

• Doi mediatori (băiat și fată). 

• Persoane implicate (băiat și fată)  

• Conflictul (insultă, luptă, intimidare)  

Oamenii care vor conduce medierea vor sta într-o semilună în fața celorlalți 

colegi de clasă. 

Restul grupului nu va putea interveni, vorbi, deranja în timpul sesiunii de 

mediere, ci doar OBSERVA.  

Două persoane din acest grup vor lua notițe, despre lucrurile care se spun, 

despre punctele importante ale conflictului, despre tehnicile utilizate și 

despre acorduri dacă se ajunge la acestea. 

La sfârșitul sesiunii, grupul, împreună cu notele luate de parteneri, își vor 

exprima opinia, îmbunătățirile și aspectele care sunt importante și care nu 

sunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflectare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joc de rol 

Materiale/ 

Livrările: 
Pixuri, foi goale, flipchart, marcaje flipchart, Power Point, Mentimeter 
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5. COMUNICAREA NONVIOLENTĂ 

Obiective de învățare 

Scopul general al modulului 5 – ultima parte a programului de formare în 

cadrul IO4 – este de a naviga studenții prin procesul de "comunicare non-violentă" 

(NVC) ca o cale de a-și gestiona mai bine sentimentele și de a se conecta cu natura 

lor plină de compasiune pentru a putea gestiona o situație dificilă într-un mod 

non-ostil. Prin resursele teoretice și practice ale modulului, tinerii cursanți au 

posibilitatea de a dobândi abilități și cunoștințe de comunicare naturală prin 

tehnici specifice care îi pot ajuta a face față emoțiilor negative și stresului mental; 

adesea rădăcina problemelor și conflictelor din mediul educațional.  

Rezultatele învățării  

Rezultatele învățării din modulul 5 se adresează studenților în calitate de 

utilizatori finali ai programului de formare și sunt următoarele:  

• Consolidarea cultivării abilităților soft, cu accent pe abilitatea empatiei ca 

caracteristică de bază a NVC cu metode adaptabile. 

• Oferiți cunoștințe și resurse fiecărui student pentru a practica NVC, învățând cum 

să construiască relații mai sănătoase cu colegii lor. 

• Declanșa motivația elevilor cu privire la modul de a pune o reducere a 

sentimentelor lor negative prin adoptarea unei atitudini de gândire pozitivă și de 

a face față în mod eficient cu eliberarea lor de furie.  

Elemente cheie 

Modulul introduce teoria, conceptul și procesul de NVC, concentrându-se pe 

originea și componentele sale de bază. Apoi, modulul continuă cu o mică analiză a 

următoarelor arii tematice, ca elemente cheie ale modulului:  

1. Originea și componentele de bază ale modelului NVC  

2. Modalități de control și corectare a comportamentului 

3. Practici pentru eliberarea și gestionarea pașnică a furiei  

4. Învinovățirea altora 

5. Construirea unei relații sănătoase între oameni 
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6. Valoarea gândirii pozitive și a vorbirii 

Modulul se încheie cu unele exerciții orientative (fișe de lucru) sau reflecții/discuții 

de grup care urmează să fie implementate între elevi sau între elevi și profesori.  

Metode utilizate  

Metodele selectate includ activități de reflecție de grup, brainstorming, 

chestionare etc. 

 SCURTĂ PREZENTARE TEORETICĂ  

ORIGINEA ȘI COMPONENTELE DE BAZĂ ALE MODELULUI NVC  

A-i învăța pe elevi să comunice un mesaj într-un mod non-violent, în timp ce 

nu sunt de acord cu ceilalți, este un proces de învățare pe tot parcursul vieții care 

poate fi învățat în mediul școlar. Unul dintre cele mai semnificative procese de 

conectare pașnică cu ceilalți este procesul de "Comunicare nonviolentă".  NVC 

este o modalitate critică de a rezolva conflictele2 și de a gestiona emoțiile fără 

violență. Este caracterizat ca "limbajul vieții" care poate transforma vechile 

modele de apărare și agresivitate în compasiune și empatie3. Teoria NVC a fost 

condusă de psihologul clinician Marshall B. Rosenberg, care a susținut că 

majoritatea oamenilor au o "problemă de limbă", deoarece sunt instruiți și 

crescuți într-o limbă care îi învață să analizeze și să judece, ținându-i departe de 

nevoile lor. El definește NVC ca 'combinația dintre un limbaj, un mod de gândire, o 

abilitate în comunicare și mijloacele de influență care servesc dorinței de a realiza 

trei lucruri: 

1. Elibereaza-ma de o conditionare culturala in contradictie cu modul in care imi 

doresc sa-mi traiesc viata; 

2. Dobândiți puterea de a accesa ființa mea interioară și pe ceilalți, într-un mod 

care îmi permite să dau în mod natural din inimă; 

3. Dobandeste puterea de a crea structuri care sustin acest mod de a da'.4 

 
2 NVC în educație. (2022). Comunicare nonviolentă. Disponibil aici.  
3 Centrul de Comunicare NonViolentă. (2020). Ghidul de instrucțiuni NVC.  
4 Godinot, É. (2015). Comunicare și mediere nonviolentă. Disponibil aici. 

https://www.nvcineducation.org/nonviolentcommunication
https://www.slideshare.net/DiaporamasIRNC/nonviolent-communication-and-mediation?from_action=save
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NVC poate oferi beneficii multiple atât educatorilor, cât și studenților. De 

menționat beneficiile utilizării limbii NVC în educație sunt următoarele:  

• Încurajați interesul, păstrarea și legătura cursanților cu munca lor 

• Promovați siguranța, încrederea și conexiunea în interiorul clasei 

• Îmbunătățiți lucrul în echipă, eficiența și cooperarea în clasă 

• Consolidarea relațiilor de clasă și productive profesor-părinte5 

Limbajul NVC include patru elemente de bază (a se vedea figura de mai jos)6:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelul de bază pentru NVC încorporează următoarele părți: (i) Onestitate și (ii) 

Empatie sunt cele două părți principale care sunt exprimate prin patru 

componente: observații, sentimente, nevoi și solicitări, după cum descrie figura 

următoare7:  

 

 

 

 

 

 
5  PuddleDancer Press & Center for Nonviolent Communication. Date cheie despre comunicarea 
nonviolentă (NVC). Disponibil aici.  
6 Rosenberg, M. (2015). Comunicare nonviolentă: un limbaj al vieții. 3Rd ediție. Disponibil aici.  
7 Koopman, S. & Seliga, L. (2021). Predarea păcii prin utilizarea comunicării nonviolente pentru dificil 
conversații în sala de clasă colegiu. Disponibil aici.  

1. Consciousness (living and acting with 
compasson, collaboration and honesty) 

3.Communication (learn how to hear 
otehrs in a  disagreement by building 

common solutions) 

2. Language (understanding how our words 
contribute to connection or distance among 

people)

4. Means of influence 

(sharing “power with others” rather than 
using “power over others”)

4 components: (i) observation, 
(ii) feelings/ emotions, (iii) 

needs, (iv) request 

2 parts: Empathy and Honesty 

NVC

https://www.nonviolentcommunication.com/pdf_files/key_facts_nvc.pdf
https://www.nonviolentcommunication.com/product/nvc/
https://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1692&context=pcs
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Cele patru componente sunt idei și acțiuni specifice care formează modelul NVC, 

în timp ce Empatia și Onestitatea oferă o bază solidă a teoriei NVC pentru a trăi 

non-violent. Esența și semnificația fiecăreia dintre cele patru componente sunt 

rezumate mai jos:  

1) Observarea obiectivă a unei situații: În limbajul NVC, atunci când observăm 

ceva, trebuie să separăm judecățile, evaluările sau interpretările noastre de 

eveniment. 

2) Identificarea emoțiilor și sentimentelor: Distingerea sentimentelor de 

gânduri este un pas esențial. Ideea este să ne concentrăm asupra cuvintelor care 

descriu experiența noastră interioară, mai degrabă decât asupra cuvintelor care 

descriu interpretările noastre ale acțiunilor oamenilor. 

3) Identificarea nevoilor: Toți indivizii au nevoi și valori care le susțin și le 

îmbogățesc viața. Sentimentele noastre sunt legate de un declanșator / 

provocare, dar ele nu sunt cauzate de aceasta - ele apar prin propria noastră 

experiență de nevoi îndeplinite sau nesatisfăcute.  

4)  Formularea unei cereri de satisfacere a unei nevoi: Formularea unor cereri 

clare este esențială pentru procesul de NVC. Când învățăm să solicităm acțiuni 

concrete care pot fi întreprinse în momentul de față, începem să găsim modalități 

de a ne asigura că nevoile fiecăruia sunt satisfăcute.  

 

Cealaltă parte a modelului NVC se referă la Empatie și Onestitate. 8  Empatia 

înseamnă trecerea dincolo de simpla exprimare a compasiunii. Conexiunea 

empatică se poate întâmpla indirect și mai "în tăcere" în timp ce ne conectăm cu o 

altă persoană ale cărei sentimente sunt înțelese de noi și nevoile lor contează 

pentru noi. Acesta este un punct de cotitură în situații problematice. De asemenea, 

practica NVC include o conexiune empatică cu noi înșine: "auto-empatie". Scopul 

 
8 Kashtan, I. & Kashtan, M. (2022). Elementele de bază ale comunicării nonviolente. Disponibil aici. 

https://baynvc.org/basics-of-nonviolent-communication/
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este de a ne sprijini în menținerea legăturii cu propriile nevoi, gestionarea 

acțiunilor noastre bazate pe valori de auto-conectare și acceptare de sine9. Partea 

de Onestitate înseamnă să ne înțelegem cu adevărat pe noi înșine și propriile 

noastre nevoi și să fim în armonie cu ceea ce este viu în noi în momentul prezent. 

În concluzie, aceste componente și părți conduc la un model de comunicare non-

violentă și pozitivă, care este prezentat pe scurt în următoarea casetă mică:  

 

Când văd că_______________________________________________________ 

Mă simt ____________________________________________________________________________ 

pentru că nevoia mea de ______________________________________ este/nu este îndeplinită. 

Ai fi dispus să _____________________________________________________? 

 

MODALITĂȚI DE CONTROL ȘI CORECTARE A COMPORTAMENTULUI  

A ști cum să controlezi comportamentul nepotrivit al unui elev este jumătate 

din soluția unui incident (conflict, ceartă etc.). Profesorii și alți practicieni ai 

comunității educaționale sunt adesea chemați să rezolve diverse probleme 

comportamentale cu elevii lor. Există o varietate de metode pentru care un 

educator poate opta pentru a gestiona comportamentul elevilor. Una dintre cele 

mai eficiente abordări legate de limbajul NVC este adoptarea "strategii de 

comportament pozitiv". Aceste strategii vă încurajează să vedeți 

comportamentul ca pe o formă de comunicare mai bună. Sînt bazat pe dovezi, 

proactiv abordări care ajută la schimbarea comportamentului provocator al 

elevilor. În loc să reacționeze la comportamente provocatoare, 

educatorii/profesorii le pot reduce proactiv. Cele mai importante avantaje ale 

strategiilor comportamentale pozitive sunt următoarele:  

• Construiți relații bazate pe încredere între profesori-elevi-familii: Un 

educator poate privi elevii cu o curiozitate plină de compasiune.  

• Predați și consolidați noi abilități. 

 
9 Ibidem. 
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• Îndemnați-i să ia în considerare mai multe motive pentru dificultățile de 

comportament. 

Câteva exemple de strategii de comportament pozitiv10 sunt prezentate mai jos: 

➢ Pre-corectare: o strategie care le poate reaminti elevilor de așteptările 

comportamentale înainte de apariția unor potențiale probleme de 

comportament. Educatorul identifică ceea ce poate fi provocator și învață 

răspunsul corect, folosind un limbaj orientat spre acțiune. 

➢ Solicitându: îl utilizați pentru a le reaminti cursanților de așteptările pentru 

situații familiare. 

➢ Când-atunci: o metodă care oferă elevilor posibilitatea de a alege cu privire la 

modul în care doresc să se comporte. Acesta este formulat într-un mod care 

promovează o mentalitate pozitivă student. Exemplu: 'Când îmi vorbești cu o 

voce mai calmă, atunci putem vorbi acest lucru prin.' 

➢ Semnale nonverbale: o modalitate de a promova o mai bună comunicare, 

limitând în același timp întreruperile în timpul instruirii sau al soluționării unei 

probleme. Acesta se concentrează pe utilizarea semnalelor nonverbale, care 

sunt, de asemenea, numite "semnale silențioase". Cu semnal nonverbal, elevii 

pot comunica între ei în liniște și discret, comunicând simultan nevoile lor 

educatorului lor. Este susținut faptul că acei elevi predispuși la agresiune par 

să răspundă bine la utilizarea semnalelor, mai degrabă decât la discuțiile 

profesorilor (cum ar fi verbalizări ostile, amenințări sau strigăte)11. 

➢ Redirecționare respectuoasă: o strategie rapidă, în acest moment, pentru a 

oferi feedback corectiv studenților. Mesajul cheie este de a folosi un ton calm, 

limbajul corpului neutru, și formularea clară. De obicei, le spunem elevilor exact 

ce fac incorect și ce ar trebui să facă în schimb, cu cât mai puține cuvinte posibil.  

 
10 Morin, A. (2022). Strategii de comportament pozitiv: Un ghid pentru profesori. Disponibil aici.  
11 Guetzloe, E. (2022). Strategii practice pentru lucrul cu elevii care manifestă agresivitate și violență. 
Disponibil aici. 

https://www.understood.org/en/articles/what-are-positive-behaviour-strategies?_sp=b8e691d4-c06e-40dd-aae1-fef2870d86d0.1655285985370#Why_use_positive_behaviour_strategies
https://cyc-net.org/cyc-online/cycol-0306-guetzloe.html
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➢ Pauze cerebrale: pauze rapide, structurate, folosind mișcare fizică, exerciții de 

mindfulness sau activități senzoriale. Ele pot fi practicate individual sau ca o 

clasă. 

PRACTICI PENTRU ELIBERAREA ȘI GESTIONAREA PAȘNICĂ A FURIEI  

Furia ne afectează pe toți în multe aspecte ale vieții noastre. Este un 

sentiment asociat de obicei cu comunicarea violentă. Sub furie există și alte 

sentimente, cum ar fi tristețea, dezamăgirea, regretul sau frustrarea. Săpăturile 

pentru natura acestor sentimente pot ajuta la identificarea mai rapidă a nevoilor 

care stau la baza care provoacă sentimentul de furie.12 Furia nu se manifestă la toți 

oamenii în același mod. El pot fi cauzate fie de influențe externe, fie interne. Când 

ne simțim furioși, se pot întâmpla trei situații:   

1) Suntem supărați pentru că nevoile noastre nu sunt îndeplinite 

2) Dăm vina pe cineva sau pe altceva pentru că nu obținem ceea ce ne dorim 

3) Vom vorbi sau vom acționa în așa fel încât să nu obținem ceea ce avem 

nevoie. 

Furia ca emoție poate fi exprimată prin trei tipuri principale:  

1) Furia pasiv-agresivă: Un individ încearcă să suprime furia lor pentru a evita 

a face cu ea, dar de obicei sfârșește prin a exprima într-un mod nesănătos.  

2) Asertiv Furie: Aceasta implică manipularea furiei prin utilizarea cuvintele 

noastre pentru a explica calm situația. Furia este exprimată într-un mod care 

nu amenință.  

3) Furia agresivă în mod deschis: Acest tip de furie ar putea fi însoțită de 

agresiune fizică sau verbală, cum ar fi țipetele sau lovirea lucrurilor. Scopul 

acestui tip de furie este de obicei de a răni persoana furia este îndreptată spre 

emoțional sau fizic. 

Furia poate fi, de asemenea, exprimată verbal sau nonverbal:  

1) Verbal: Când o persoană își exprimă furia verbal, este posibil să o vedeți 

ridicându-și vocile. S-ar putea să devină jignitori și să spună lucruri jignitoare. 

 
12 Sursă aici.  

https://www.heartland.edu/documents/idc/What%20is%20violent%20comm%20and%20nvc%20(Winters).pdf
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2) Non-verbal: Veți observa unele mici schimbări fizice la o persoană care își 

exprimă furia nonverbal. S-ar putea să se încrunte sau să se bată cu pumnul.  

Practicarea comunicării nonviolente joacă un rol esențial în eliberarea și 

manipularea constructivă a furiei elevilor. În situațiile în care un elev se simte 

furios, două elemente importante ar trebui investigate pentru a aborda originea 

furiei:  

1) care este acea nevoie specială a noastră care nu a fost satisfăcută și  

2) care a fost factorul declanșator pentru a ne provoca furia 13  

Câțiva pași suplimentari care pot ajuta studenții și alte părți interesate ale 

comunității educaționale transforma furia lor în conexiune de compasiune sunt 

prezentate mai jos prin intermediul 10 pași simpli specifici14:  

PASUL 1: GÂNDIȚI-VĂ LA FURIE CA LA O LUMINĂ ROȘIE PE TABLOUL DE 

BORD  

În primul rând, trebuie să învățăm că furia este un semnal de avertizare care ne 

spune să ne oprim și să privim sub "capota noastră emoțională" sentimentele 

noastre și pentru rezultate care fac viața mai satisfăcătoare.  

PASUL 2: UITAȚI-VĂ CLAR LA CE S-A ÎNTÂMPLAT SAU IDENTIFICAȚI "DOAR 

FAPTELE"  

Aruncăm o privire clară asupra a ceea ce reacționați. Odată ce sunteți în măsură 

să descrie în mod obiectiv ceea ce sa întâmplat, sunt mai susceptibile de a fi clar 

despre ceea ce aveți nevoie.  

PASUL 3: ASUMAȚI-VĂ RESPONSABILITATEA CU PRIVIRE LA MODUL ÎN CARE 

VĂ SIMȚIȚI  

Pentru a vă elibera și evapora fără probleme furia, trebuie să vă reamintim că 

această emoție este un semnal că unele dintre nevoile tale ar fi putut fi ignorate. 

 
13 Modulul 5: Practicarea comunicării nonviolente în viața noastră de zi cu zi. Disponibil aici. 
14 Gibson et al. (2001). Zece pași care transformă furia în conexiune plină de compasiune. Disponibil 
aici. 

https://cbseacademic.nic.in/nvc/Module5.pdf
https://www.naturalchild.org/articles/marshall_rosenberg/ten_steps.html#:~:text=Ten%20Steps%20that%20Transform%20Anger%20into%20Compassionate%20Connection
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Îți poți folosi furia pentru a-ți "asculta inima", astfel încât să afli ce are nevoie de 

mai multă atenție din partea ta.  

PASUL 4: "NUMIȚI VINA" ȘI CLARIFICAȚI-VĂ CU PRIVIRE LA CEEA CE SIMȚIM  

Când te enervezi, este posibil să cultivi automat o "gândire de vină" în mintea ta. 

Când devii conștient de "declarația de vină" îți poți explora sentimentele și le poți 

folosi pentru a-ți clarifica nevoile care dintre nevoile tale nu sunt nesatisfăcute. 

PASUL 5: DETERMINAȚI-VĂ NEVOIA 

În pasul 5, experimentezi un sentiment mai deplin al tău pentru că intri în contact 

cu nevoile tale, realizând că poți lua măsuri pozitive în satisfacerea acestor nevoi.  

PASUL 6: GĂSIȚI O FACE ÎN SPATELE UNUI "DON'T" 

Începi să-ți imaginezi acțiuni care pot satisface nevoile tale anterioare 

nesatisfăcute. Este necesar să vă concentrați atenția asupra a ceea ce doriți, nu 

asupra a ceea ce nu faceți, încercând să come la un acord în jurul unei cereri 

"pozitive", care prevede această realizare. 

PASUL 7: IMAGINAȚI-VĂ O ACȚIUNE POZITIVĂ  

Aici ideea este să-ți imaginezi că cealaltă persoană face sau spune ceva chiar acum, 

care este în armonie cu dorința ta și care ar putea să răspundă nevoii tale 

nesatisfăcute. Vă puteți întreba "În acest moment, ce ar putea spune sau face 

cealaltă persoană pentru a-mi onora nevoile?" 

PASUL 8: NUMEȘTE-ȚI SENTIMENTELE ȘI NEVOILE  

În acest pas, vă reorientați conștientizarea asupra celorlalți implicați, vă conectați 

cu sentimentele și nevoile lor și identificați acțiunile care ar putea contribui la 

satisfacerea nevoilor lor.  

PASUL 9: DECIDEȚI DESPRE A CUI NEVOIE VEȚI VORBI MAI ÎNTÂI 

Dupa o situatie dificila (conflict, cearta) iti poate fi usurat sa alegi pe cine ai vrea 

sa vorbesti mai intai (fie ca suntem implicati intr-o situatie, fie pur si simplu 

ajutam ca facilitator-mediator), stiind ca poti continua dialogul pana cand nevoile 

fiecaruia sunt indeplinite prin actiuni pe care toata lumea este dispusa sa le preia. 

PASUL 10: ÎNCEPE COMUNICAREA CU ACCENT PE CUM TE SIMȚI ȘI DESPRE 

CEEA CE ȚI SE CERE 
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Ultimul pas este să pui totul cap la cap și să începi o comunicare empatică, în care 

să exprimi cum ești și să primești cum se simte și cealaltă persoană. Trebuie să 

rămâi concentrat pe formularea unor cereri clare și să fii conștient de cum te 

simți în legătură cu ceea ce ți se cere. 

 

O metodă finală care poate fi folosită ca o bună strategie comportamentală la clasă 

pentru gestionarea furiei elevilor sau ca un ajutor pentru a o elibera fără probleme 

este "RID" proces (Recunoaștere – Identificare – Do)15. Prin RID, elevul poate 

gestiona mai eficient emoțiile și faptele negative care pot provoca stres și 

dezamăgire în viața lor. Figura prezintă cei 3 pași de bază ai acestei metode, 

inclusiv câteva sfaturi. 

DÂND VINA PE ALȚII 

Vina este o reacție umană la consecințele negative care ne ajută să ne protejăm 

sentimentul de stimă de sine prin evitarea conștientizării propriilor noastre 

eșecuri sau greșeli16. Acesta este definit ca procesul de atribuire a responsabilității 

pentru o defecțiune. Dăm vina pe alții pentru o serie de incidente și un prim motiv 

în spatele căruia oamenii par să dea vina pe alții este că vor să scape rapid de 

vinovăție. David Burns a descris în cartea sa "Feeling Good: The New Mood 

Therapy" această vină este considerată, printre altele, o distorsiune cognitivă17 

care pot fi exprimate fie prin Personalizare sau prin dând vina pe alte persoane 

pentru ceea ce se întâmplă în viața noastră18. 

Una dintre cele mai frecvente expresii comportamentale ale blamării este 

"jocul de blam". Sabrina Romanoff a declarat că "atunci când oamenii se confruntă 

cu repercusiuni sau consecințe nedorite după ce au făcut o greșeală, teama lor îi 

poate determina să se apere transferând vina de la ei înșiși și transferând-o unei 

 
15 Strategii și intervenții comportamentale la clasă. Disponibil aici.  
16 Mindful.care. (2020). Puterea responsabilității vs vina. Disponibil aici.  
17 Aceste distorsiuni sunt descrise ca modele de gândire care sunt false sau inexacte și au potențialul 
de a provoca suferință psihologică.  
18 Gonzalez, A. (2022). De ce dăm vina pe alții? Disponibil aici. 

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/specedu/fas/pdf/5.pdf
https://mindful.care/blog/the-power-of-responsibility-vs-blame
https://www.privatetherapy.com/blog/blame-and-responsibility/
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persoane definite ca un "țap ispășitor". Semnele că cineva adoptă o abordare "joc 

de vina" sunt:  

1) Arătarea cu degetul19,  

2) Negarea responsabilității personale,  

3) Excludere. Oamenii pot exclude în mod constant o persoană dintr-un grup 

atribuindu-le un "sens" vinovat și făcându-i ca "țap ispășitor".20 

Există diferite modalități de a accepta responsabilitatea pentru emoțiile noastre, 

mai degrabă decât să dăm vina pe alții, cu condiția ca ne conectăm sentimentele 

cu nevoile noastre. De exemplu, în loc să spui "Simt (o emoție) pentru că...". 

putem spune "Mă simt... pentru că am nevoie de...". Pași utili suplimentari21 sunt 

prezentate mai jos care pot ajuta elevii și profesorii să prevină un ciclu de vină 

într-un mediu școlar: 

➢  Atribuirea responsabilităților: Acest lucru poate ajuta la reducerea 

ambiguității. De asemenea, poate contribui la promovarea unui sentiment de 

proprietate și de responsabilitate personală. 

➢ Acceptați greșelile: Ele sunt omniprezente și fac parte din experiența umană. 

➢ Răspundeți cu empatie: Chiar dacă cineva face o greșeală sau 

comportamentul său nu este corect, este important să-și privească situația 

empatic. 

➢ Concentrați-vă pe soluții: Cheia este de a trece de la cine este de vină la ceea 

ce se poate face despre asta. Elevii își concentrează energia pe soluții 

potențiale. 

CONSTRUIREA UNEI RELAȚII SĂNĂTOASE ÎNTRE OAMENI 

Crearea de relații productive și sănătoase este esențială pentru viața elevilor, în 

interiorul comunității școlare și al societății. Relațiile sănătoase încorporează o 

mulțime de beneficii (cum ar fi să-i facă pe toți să se simtă respectați, apreciați și 

 
19 Arătarea cu degetul este "actul de a atribui vina pentru o politică dăunătoare sau o decizie 
neînțeleaptă altuia sau altora, adesea într-un efort de a abate vina de la sine". Disponibil aici.  
20 Gupta. S. (2022). Care este jocul vina? Disponibil aici.  
21 Ibidem. 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/finger-pointing
https://www.verywellmind.com/blame-game-definition-signs-impact-and-prevention-5215208
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încurajați). În schimb, relațiile nesănătoase pot avea un impact negativ pe termen 

lung atât în comunicarea dintre elevi, cât și în echilibrul lor interior între 

sentimentele și faptele lor externe. Este esențial ca elevii să fie conștienți de ceea 

ce caracteristici pe care le implică relații sănătoase și nesănătoase. O relație 

sănătoasă este alcătuită din următoarele caracteristici: Respect reciproc; Trust; 

Egalitate; Onestitate; O bună comunicare22. 

Deși relațiile sănătoase sunt în mod inerent pozitive, cele nesănătoase sunt 

negative; ele sunt structurate pe un dezechilibru de putere și control. Tabelul 

rezumă natura unei relații sănătoase în comparație cu cea a uneia nesănătoase23. 

Unul dintre aspectele cele mai critice pentru crearea de relații sănătoase între 

elevi este de a le induce în bazate pe relații practici în interiorul clasei care îi pot 

ajuta să învețe despre ceea ce se numește "putere relațională" sau putere cu 

ceilalți. Într-o clasă bazată pe relații, profesorii și elevii încearcă să devină 

conștienți de pașii fundamentali cu privire la modul de exprimare a nevoilor sau 

de a exersa noi modalități de exprimare a acestora, care sunt cel mai probabil să 

fie auzite și respectate de toată lumea. O clasă bazată pe relații folosește îndrumări 

despre cum să comunicați mai bine unul cu celălalt. 

 

 

VALOAREA GÂNDIRII POZITIVE ȘI A VORBIRII  

Cultivarea unei mentalități pozitive pentru gândirea fiecărui elev este 

fundamentală pentru menținerea sănătății lor mentale și emoționale la un nivel 

bun în fiecare aspect al vieții sale, inclusiv în experiența lor educațională. Emoțiile 

pozitive promovează acțiuni creative, idei inovatoare și legături sociale, care, la 

rândul lor, îmbogățesc și mai mult resursele personale ale unui individ (de la 

resurse fizice și intelectuale la resurse sociale și psihologice). Toate aceste resurse 

sunt construite în timp și cresc bunăstarea generală a individului. Aceasta 

 
22 Sword, R. (2021). Cum să-i înveți pe copii despre relațiile sănătoase. Disponibil aici.  
23 Inspirat de: Western Health. (2011). Relații sănătoase. P. 3. Disponibil aici. 

https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/teaching-children-about-healthy-relationships/
https://westernhealth.nl.ca/uploads/Addictions%20Prevention%20and%20Mental%20Health%20Promotion/Healthy%20Relationships%20Resource%20Kit%20-%20Western.pdf
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formează un ciclu pozitiv: Creșterea stării de bine → mai multe emoții pozitive 

→ rezistență mai mare → bunăstare sporită.24 

Persoanele care se simt și sunt exprimate pozitiv tind să fie mai eficiente și mai 

deschise la informații și opțiuni. În plus, emoțiile pozitive măresc lățimea cognitivă 

a unei persoane, un efect care poate duce la o creștere a "nivelului de dopamină 

creierului". Toate declarațiile și opiniile anterioare sunt în contrast cu emoțiile 

negative, care sunt considerate a promova un comportament îngust, imediat, 

"orientat spre supraviețuire". De exemplu, emoția negativă a anxietății duce la 

răspunsul specific de "luptă sau zbor" pentru supraviețuirea imediată. Pentru a 

supraviețui, mințile negative își concentrează imediat atenția asupra unui răspuns 

comportamental specific, cum ar fi "alergarea sau lupta" și, prin urmare, nu își 

extind gândirea la alte alternative comportamentale.25 

Gândirea pozitivă are mai multe beneficii care nu pot fi trecute cu vederea, mai 

ales în mediul școlar în care copiii se confruntă cu o mulțime de provocări în 

timpul interacțiunii cu colegii și profesorii lor. Înainte de a continua cu rolul 

crucial al pozitivității în modul de gândire al elevilor, este esențial să menționăm 

definiția gândirii pozitive. Mai exact, gândirea pozitivă este încadrată ca "un 

atitudine completată în fiecare societate. Ea cuprinde o atitudine mentală 

care încurajează o persoană să urmărească un rezultat plăcut și acceptabil"26. 

Pentru elevi, responsabilitățile lor zilnice pot deveni cu adevărat stresante. Din 

acest motiv, trebuie urmate câteva tehnici practice pentru a gândi și a comunica 

pozitiv. Câteva exemple pentru dezvoltarea abilităților de gândire pozitivă în 

cadrul clasei școlare27 Sunt:  

1. Faceți acrostihă de atitudine28: 

 
24 Ibidem.  
25 BANNINK FREDRIKE P. (2017). Construirea emoții pozitive în mediere. Disponibil aici. 
26 Macleod, A și Moore, R. (2000). Gândire pozitivă Revisited: Cogniției pozitive, bunăstarea și sănătatea 
mintală. Psihologie clinică și psihoterapie. 1099 – 0879.  
27 Lumea educației. (2022). Patru activități pentru ziua gândirii pozitive. Disponibil aici.  
28 Tip de puzzle de cuvinte  

https://mediate.com/building-positive-emotions-in-mediation/
https://www.educationworld.com/teachers/four-activities-positive-thinking-day
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Ideea acestei practici este aplicată după cum urmează: mai întâi un educator 

oferă elevilor o foaie de hârtie și le cere să scrie cuvântul "ATITUDINE" vertical în 

partea stângă a hârtiei lor. Ei au stabilit un cronometru și, în continuare, le cer 

cursanților să noteze trăsăturile și caracteristicile care sunt observate la 

persoanele pozitive cu cuvinte sau expresii care corespund literelor din partea 

stângă. De exemplu, în litera "A" din "ATITUDINE" ar putea scrie: "Întotdeauna 

vede binele într-o situație". După aceea, rugați elevii să intre în grupuri și să-și 

împărtășească acrostihurile cu colegii lor. 

2. Turn-it Around Atitudine:  

Această abordare poate fi implementată după cum urmează: educatori poate 

oferi elevilor o foaie de hârtie, cerându-le să o împăturească în unele părți și să 

eticheteze "școală", "prieteni", "familie", "acasă", "imagine de sine" și "activități" în 

toate părțile. Apoi, unii elevi care acționează ca voluntari își întreabă colegii de 

clasă ce probleme întâmpină adesea pentru fiecare categorie. Apoi, îi îndrumă să 

ia aceste probleme/ probleme și să formeze o întrebare despre cum să le rezolve. 

Apoi, ei întorc atitudinea ajutând participanții să-și pună următoarele întrebări: 

• Cum mă simt în această privință? Vreau să rezolv această problemă? 

• Am dat vina pe alte persoane pentru această problemă? 

• Ce se va întâmpla pe termen scurt dacă nu rezolv această problemă? 

• Ce lucruri mărunte pot face pentru a lucra la rezolvarea acestei probleme? 

• Cum trebuie să-mi schimb atitudinea pentru a rezolva problema? 

• Ce se va întâmpla după ce această problemă va fi rezolvată? 

Această activitate oferă studenților posibilitatea de a reformula problemele 

menționate pe care le-au întâmpinat și de a le oferi o soluție.  

3. Formula rechinilor pozitivi:  

Jon Gordon oferă un model specific care poate ajuta la dezvoltarea gândirii 

pozitive a studenților și a tinerilor cursanți atunci când lucrurile merg prost și nu 

întotdeauna așa cum au fost programate inițial. Acest model este format ca 

"E+P=O" care este interpretată după cum urmează:  
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• E' standuri pentru "Evenimente": îi rugăm mai întâi pe cursanți să înțeleagă că 

diverse evenimente din viața lor nu pot fi controlate cu ușurință de ei înșiși. 

"Ceea ce poate fi sub controlul lor sunt "P", care reprezintă răspunsuri pozitive, 

și "O" cel Rezultate a situației descrise. 
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Descrierea modulului, pas cu pas 
 

Setare: Clasă 

Rezultate: 
Gestionarea furiei, conectarea cu sentimentele și responsabilitatea personală, recunoașterea semnelor de avertizare ale relațiilor nesănătoase, practicarea 
gândirii pozitive. 

Conținut 
 

1. Caracatița furioasă 

2. Confruntarea pașnică cu emoțiile negative  

3. Recunoscând sentimentele și responsabilitatea mea 

4. "Dragostea este... Iubirea nu este' 

5. Concentrându-se pe pozitive   

Durata: 130' 

Locul 1 

activitate: 25'.  

A 2-a activitate: 

25'.  

A 3-a activitate: 

25' 

A 4-a activitate: 

30' 

A 5-a activitate: 

25' 

Activități 

(pas cu 

pas) 

 
 

1SF ACTIVITATE: CARACATIȚA FURIOASĂ 

OBIECTIVELE 

Învățați cursanții care se pot simți furioși sau se pot comporta agresiv cu o persoană sau cu un fapt despre cum să se calmeze 

și să coopereze cu alții pentru a-și controla emoția  

SFATURI 

Încercați să aplicați această activitate în grupuri, nu cu fiecare elev în parte, deoarece aceștia pot împărtăși mai ușor idei în timp ce reflectează la 8 strategii 

diferite.  

Tipul de 

activitate: 

Reflecție de grup 

privind 

managementul 

furiei / eliberarea 

fără probleme 
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PAŞI:  

Elevii (cu un educator) încep să vizioneze următorul videoclip cu o caracatiță care încearcă să-și răspândească "furia" în marea înconjurătoare (link-ul 

videoclipului: https://www.youtube.com/watch?v=lMYF_IFcSVM). Apoi, ei discută despre 8 moduri diferite în care caracatița se poate calma (în raport cu 

cele 8 picioare), desenând o imagine a unei caracatițe (cum ar fi următoarea) și sugerând în grupuri mici opt strategii de gestionare a furiei (pe fiecare picior 

al caracatiței, respectiv). Odată ce scrieți cele 8 moduri diferite de gestionare a furiei, grupurile discută împreună care este cea mai dificilă și mai flexibilă 

strategie de adoptat atunci când se înfurie pe un anumit fapt. 

ÎNTREBĂRI DE DISCUȚIE 

1. Cum poate fi vizualizată sau descrisă furia? 

2. Care sunt strategiile, instrumentele pe care trebuie să le urmăm pentru a ne îmblânzi furia?  

Surse: Video: https://www.youtube.com/watch?v=lMYF_IFcSVM și pentru mai multe informații: http://www.stressfreekids.com/10667/anger-

management  

2ND ACTIVITATE: CONFRUNTAREA PAȘNICĂ CU EMOȚIILE NEGATIVE 

OBIECTIVELE 

• să examineze și să înțeleagă mai întâi rolul pe care emoțiile îl joacă în conflicte 

• pentru a învăța pași concreți pentru a face față emoțiilor dificile, cum ar fi furia 

SFATURI  

Se propune implementarea acestei activități cu un număr relativ mic de studenți (până la maximum 10). În caz contrar, unii elevi povestesc povestea și alte 

oferte de topuri și pun întrebări pentru poveste.   

PAŞI 

În primul rând elevii discută despre rolul pe care emoțiile îl joacă în viața lor de zi cu zi și despre modul în care acestea ies la suprafață în timpul conflictelor/ 

neînțelegerilor din școală. Ei își amintesc de o experiență trecută în care s-au simțit furioși și au citit în tăcere pașii din următoarea foaie de prezentare (într-o 

formă de imagine): 

Apoi, ei sunt rugați de educatorul lor sau de un alt coleg de clasă să scrie / deseneze / vorbească despre această experiență specifică datorită faptului că au 

simțit această emoție. Ei pot consulta următorul inventar pentru a ridica exact sentimentele care reprezintă cel mai bine experiența / emoția lor care arată 

furie sau un sentiment similar care se află sub furie:  

https://www.cnvc.org/training/resource/feelings-inventory   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narativ 

reflecție de 

grup 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lMYF_IFcSVM
https://www.youtube.com/watch?v=lMYF_IFcSVM
http://www.stressfreekids.com/10667/anger-management
http://www.stressfreekids.com/10667/anger-management
https://www.cnvc.org/training/resource/feelings-inventory
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Odată ce scriu sau desenează într-o foaie de hârtie factorii care au provocat un astfel de sentiment sau incidentul în sine, ei vin cu o soluție care le vine în 

minte pentru această experiență. La final, ei închid activitatea ascultând cu atenție toate poveștile, oferindu-și unul altuia un sfat pozitiv pentru a-și elibera 

calm furia și pentru a găsi echilibrul cu sinele lor interior. 

ÎNTREBĂRI DE DISCUȚIE 

1. Ce rol joacă emoțiile în viața noastră de zi cu zi și cum apar ele în timpul conflictelor/ neînțelegerilor din școală? 

2. În ce condiții v-ați simțit furioși în trecut? 

3. Ce ai face pentru a schimba această emoție?  

 

3RD ACTIVITATE: RECUNOAȘTEREA SENTIMENTELOR ȘI RESPONSABILITĂȚII MELE  

OBIECTIVELE 

• Reflectați împreună asupra modului de a adopta în mod colectiv o atitudine non-blaming față de alții.   

PAŞI:  

Unul sau mai mulți elevi pot prelua mai întâi rolul vorbitorilor și pot pune primele 5 întrebări colegilor lor pentru a-și testa capacitatea de a recunoaște dacă 

declarația se concentrează pe responsabilitatea și sentimentele personale sau pune accentul pe "învinuirea celuilalt". Apoi, o parte dintre ascultători și 

respondenți preiau rolul vorbitorului și le adresează elevilor inițiali în calitate de vorbitori întrebările rămase. După acești pași, ei discută despre ipotezele lor 

și reflectă împreună asupra modului de a adopta în mod colectiv o atitudine care nu dă vina pe ceilalți.   

Testul poate începe după cum urmează:  

Exemple de declarații (parte din ÎNTREBĂRI DE DISCUȚIE)  

Care dintre următoarele declarații acceptă responsabilitatea pentru sentimente, mai degrabă decât să dea vina pe altcineva? 

1. "Mă insulti când nu mă prezinți prietenilor tăi." 

2. "Sunt geloasă când alegi să petreci timp cu ea în loc de mine, pentru că am nevoie să mă simt importantă în viața ta." 

3. "Mă simt încântat când îmi aduci flori." 

4. "Sunt îngrozit că vă simțiți așa pentru că speram că vom putea ajunge la un acord." 

5. "Mă simt deznădăjduit pentru că nu îți împlinești niciodată promisiunile." 

6. Sunt îngrijorat pentru că m-am gândit să ne facem timp bun pe drum." 

7. "Anumite cuvinte mă fac foarte inconfortabil." 

8. "Mă simt ușurat că nu ai fost rănit." 

9. "Mă simt entuziasmat când îmi strigă numele." 

10. "Mă doare că nu m-ai invitat la petrecerea ta, pentru că am crezut că suntem prieteni 
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A 4-A ACTIVITATE: IUBIREA ESTE... DRAGOSTEA NU ESTE29 

OBIECTIVELE 

• ajutați cursanții să identifice caracteristicile unei relații "sănătoase" 

• recunoaște semnele de avertizare ale unei relații "nesănătoase" 

•  să dezvolte o înțelegere a diferențelor dintre relațiile sănătoase și cele nesănătoase. 

SFATURI 

Cuvintele din indexul cardurilor trebuie să fie cât mai mari posibil și să fie tastate sau tipărite clar. 

PAŞI:  

Primul pas este de a pregăti un set de cărți index, fiecare conținând una dintre "Dragostea este ... Dragostea nu este", cuvintele enumerate mai sus:  

Libertatea de sine; Deschidere Atingerea; Independența șefului; Responsabilitatea compromisului; Munca grea Frica; Încredere în presiune; Violența 

angajamentului; Manipularea Respect; Partajarea apropierii; Controlul posesivității; Promite onestitate; Obsesia intimidării; Durere de îngrijire; Empatie 

Cruzime; Partajarea amenințării  

Al 2-lea pas este pregătirea a două semne: unul va indica cuvântul "Sănătos", iar celălalt cuvântul "Nesănătos". Alternativ, elevii pot folosi două semne cu 

simboluri care indică "thumbs up" și "thumbs down". Înainte de a începe activitatea, 2 studenți voluntari postează cele două semne pe perete. "Iubirea este... 

Love Isn't" cuvintele vor fi postate sub fiecare dintre cele două semne anterioare, cu un spațiu gol între ele. De asemenea, elevii care acționează ca facilitatori 

plasează câteva benzi de bandă între cele două semne, pentru a crea un spațiu pentru cuvinte care sunt ambivalente sau nu aparțin în mod clar uneia sau altei 

categorii. 

Activitatea începe prin distribuirea cuvintelor către cursanții care participă în grupuri. Rând pe rând, unii elevi din fiecare grup vor ține o carte care va fi citită 

cu voce tare fie de ei, fie de un coleg de clasă voluntar/ educatorul lor. Grupul va discuta apoi dacă cuvântul de pe card este sau nu o caracteristică a unei 

relații sănătoase. Odată ce grupul ajunge la o decizie, titularul cardului adaugă cuvântul sub titlul corespunzător (fie "Sănătos", "Nesănătos", fie între ele).  

 

A 5-A ACTIVITATE: CONCENTRAREA PE ASPECTELE POZITIVE30 

OBIECTIVELE 

• Concentrați-vă pe partea pozitivă a lucrurilor / experiențelor negative  

• Dezvoltați-ne în continuare capacitatea de a gândi și de a acționa pozitiv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Sursa disponibilă aici.  
30 Sursă: http://uploads.registerguard.com/nie/positive-thinking.pdf  (p. 9). 

https://westernhealth.nl.ca/uploads/Addictions%20Prevention%20and%20Mental%20Health%20Promotion/Healthy%20Relationships%20Resource%20Kit%20-%20Western.pdf
http://uploads.registerguard.com/nie/positive-thinking.pdf
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SFATURI 

Elevii mai tineri pot avea nevoie de un exemplu sugerat de profesorul lor. Cursanții trebuie să fie siguri că răspunsurile lor vor rămâne confidențiale, cu excepția 

cazului în care doresc să împărtășească membrilor clasei alte povești personale.   

 

PAŞI:  

Elevii încep prin a citi sau a fi citit de către educatorul lor / un coleg de clasă voluntar următorul paragraf introductiv:  

"Oamenii cu atitudini pozitive cred că au în ei capacitatea de a depăși multe obstacole. Indiferent de ceea ce le înmânează viața, capacitatea lor de a gândi 

pozitiv îi face să treacă chiar și prin cele mai dificile situații... atitudinile sunt mai importante decât faptele", potrivit renumitului psihiatru Dr. Karl Menninger. 

Dacă ai o atitudine defetistă, atunci crezi că ești un eșec, indiferent dacă ești cu adevărat unul sau nu".  

Apoi, cursanții se gândesc la ceva care i-a îngrijorat și își consemnează răspunsurile la întrebările adresate pe următoarea foaie de activitate:  

Profesor sau student voluntar: "Gândiți-vă la o situație care v-a făcut să vă simțiți îngrijorați. Scrieți o propoziție care descrie această situație. Apoi, face o listă 

NU a factorilor care sunt împotriva ta, dar factorii care sunt pentru tine. S-ar putea să te surprindă câte lucruri pozitive ai cu adevărat pentru tine" 

O situație care mă îngrijorează:  

Factori care sunt favorabili pentru mine: 

Odată ce elevii răspund la întrebările menționate mai sus, ei încearcă în continuare același exercițiu cu o situație din viața reală acoperită sau raportată într-

un ziar. Ei vor identifica o persoană care se luptă cu o criză sau o problemă. Pe o foaie de hârtie separată, ei vor face o listă cu factorii sau atitudinile care ar 

putea ajuta această persoană să facă față cu succes situației. 

ÎNTREBĂRI DE DISCUȚIE  

1. Ce v-a atras cel mai mult atenția în ziar?  

2. De ce are nevoie cel mai mult persoana care se confruntă cu problema?  

3. Care sunt factorii care ar putea rezolva cu ușurință această problemă?   

Reflecție de grup, 

Test 
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Materiale Conexiune la internet, pixuri, creioane, hârtii, tablă albă sau flipchart cu hârtii mari, markere, o hârtie mare pentru a contura un corp, benzi, ziare orientative (în 
limba națională)  

Pixuri, foi goale, flipchart, marcaje flipchart, Power Point, Ball 
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