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Introducere  
 
EduMed – "Reducerea decalajului dintre părțile interesate din domeniul educației prin 
mediere" este un proiect Erasmus+ Strategic Partnership in School Education, finanțat 
de Comisia Europeană cu o durată de 24 de luni (01-11-2020 - 31-10-2022).  
Proiectul își propune să consolideze într-un cadru multilingvistic cerințele legale, 
cunoștințele, abilitățile, calitățile și trăsăturile personale ale mediatorilor educaționali 
și să elaboreze programe de formare pentru mediere, precum și o colecție de practici 
de lucru în medierea educațională.  
Cunoștințele dobândite  cu  privire la cadrul legislativ al UE în domeniul medierii 
educaționale vor consolida colaborarea dintre toți actorii din școli, precum și cu 
familiile și alte părți externe interesate. Toate rezultatele proiectului și întregul impact 
se vor concentra pe încurajarea stabilirii unor legături durabile între toate activitățile 
părților interesate în domeniul educației și formării, prin promovarea abordărilor 
colaborative în procesul de învățare.  
Programul de formare pentru mediatorii educaționali (ProEM) va permite cursanților 
să dobândească cunoștințe, abilități  și competențe profesionale pentru a crea și a 
menține un mediu educațional calm și tolerant pentru toți cei implicați, prin utilizarea 
instrumentelor de mediere educațională. După dobândirea acestor cunoștințe și 
abilități specifice, cursanții vor putea participa activ, în calitate de mediatori 
educaționali, la procedurile de mediere între părțile implicate în conflictele 
educaționale, și anume: elev-elev, profesor-elev, părinte-elev, profesor-profesor, 
profesor- conducere școală, părinte-părinte și comunități locale-mediu educațional. 
Cursul de formare va ajuta la formarea așa numitelor soft skills în rândul participanților 
implicați în procesul educațional, cum ar fi abilitățile de lucru în echipă, conducere, 
comunicarea pozitivă, controlul emoțiilor și autocontrolul, dezvoltarea culturii 
lingvistice specifice, toleranța etc.  
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 vor fi 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/
https://www.edumed-initiative.eu/
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1. Fundamentele conflictului 

Conflictul poate fi definit ca o luptă exprimată între părțile interdependente care 
percep obiective incompatibile, resurse limitate și interferențe. 

Mulți oameni devin inconfortabili sau reticenți la simpla noțiune de conflict, preferând 
să o evite. Este important să înțelegem că dezacordul este o parte naturală, sănătoasă 
și chiar necesară a fiecărei relații. Conflictul este o manifestare a propriilor noastre 
dorințe, iar atunci când nevoile ambelor părți sunt înțelese, poate ajuta relația să se 
dezvolte și să se consolideze. 

Acest modul își propune să-i învețe pe cursanți despre aspectele de bază ale 
conflictului. 

În această parte a instruirii, participanții vor afla despre următoarele: 

• cauzele conflictului 

• tipuri de conflicte 

• abordări de bază ale conflictului și modalități de soluționare a conflictului prin 
metode alternative. 

Prin utilizarea instrumentelor educaționale de mediere, cursanții vor putea dobândi 
cunoștințe, abilități și competențe profesionale pentru a construi și menține un mediu 
educațional pașnic și tolerant pentru toți cei implicați. 

După finalizarea acestui modul, cursanții vor putea: 

• Înțelege și defini conceptul de "Conflict" 

• Identifica diferitele cauze ale conflictului 

• Identifica diferitele etape ale conflictului 

• Utiliza abordări diferite pentru a gestiona conflictele. 
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Elementele cheie abordate sunt: 

1. Despre conflict. Cauze și tipuri  

2. Etapele conflictului 

3. Poate fi conflictul constructiv? 

4. Gestionarea conflictelor. Stiluri și soluții. 

Metode utilizate: 

➢ Exemple lucrate 

1.1 Despre conflict. Cauze și tipuri 

Înainte de a începe discuția despre conflict, trebuie să avem o bună definiție funcțională 
a acestuia.  

Conflictul poate fi definit ca o luptă exprimată între părțile interdependente care percep 
obiective incompatibile, resurse limitate și interferențe. 

Pentru a considera conflictul prezent, trebuie să existe o luptă exprimată. Acest lucru 
presupune mai mult decât existența uniuni simplu dezacord. Presupune un tipar de 
comportament. Uneori, dezacordurile noastre sunt exprimate verbal, uneori, printr-o 
privire sau un ton dur al vocii. Conflictul are loc între părți interdependente sau 
persoane care depind unele de altele. Dacă acțiunile unei persoane afectează 
bunăstarea celeilalte, există interdependență. După cum ați observat, conflictul este 
deosebit de frecvent în relațiile cu grade ridicate de interdependență, cum ar fi 
prietenii apropiați, membrii familiei, colegii și parteneri de muncă. 

Așa cum s-a discutat mai sus, conflictul este natural dar are și alte caracteristici 
suplimentare care merită luate în considerare. Poate fi direct sau indirect, dăunător 
sau benefic. Mulți oameni își comunică nemulțumirea direct prin cuvintele lor. Atunci 
când există un litigiu, acesta se manifestă în general sub forma unui argument. De 
asemenea, se poate manifesta indirect, sau pasiv-agresiv, sub forma unor activități 
răzbunătoare sau jignitoare îndreptate împotriva celuilalt. 

Conflictul apare între părțile interdependente sau cele care se bazează într-un fel unul 
pe celălalt. Interdependența apare atunci când comportamentele unei persoane au un 
impact asupra bunăstării altei persoane. Conflictul este mai probabil în relațiile cu 
niveluri ridicate de dependență, cum ar fi cele dintre prietenii apropiați, membrii 
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familiei și colegi, după cum ați observat. Conflictul interpersonal nu există atunci când 
doi indivizi nu sunt dependenți unul de celălalt, chiar dacă nu sunt de acord, când există 
scopuri contradictorii, există un conflict. Obiectivele incompatibile sunt mai mult decât 
un litigiu sau o diferență de scop; nu pot fi îndeplinite ambele. De exemplu, dacă 
colegul tău de cameră vrea să vizioneze un film, dar tu vrei să te uiți la baseball, apare 
o diferență de obiective.  

Rețineți că definiția include o percepție a incompatibilității scopului. Uneori, ambele 
pot fi, de fapt, realizate. Conflictul apare în percepția că resursele sunt limitate. Dacă 
aveți o anume abundență, nu este nevoie să luptați pentru ceva. Resursele limitate 
percepute în mod obișnuit sunt banii, timpul, puterea și spațiul. Conflictul include, de 
asemenea, interferențe. Chiar dacă nu sunteți de acord și aveți obiective opuse cu 
privire la ceva, aveți un conflict autentic doar atunci când acționați în moduri care vă 
împiedică reciproc să vă atingeți obiectivele. 

Cu cine ai cel mai supărător conflict? Care sunt conflictele tale cu această persoană? 

1.2 Etapele conflictului 

Conflictul poate fi structurat în diferite faze. Pentru a identifica evoluția conflictului, 
trebuie să identificăm etapa actuală prin analizarea unor caracteristici.  

1)  Discuție 

Acest lucru se întâmplă atunci când ambele părți sunt curioase cu privire la punctul 
de vedere al celuilalt și sunt dispuse să-și comunice gândurile, punctele de vedere 
și sentimentele. Această etapă este doar o întâlnire a perspectivelor fără încercarea 
de a convinge cealaltă persoană să creadă sau să simtă altfel. 

Caracteristicile includ: 

• respectul reciproc pentru punctul de vedere al celuilalt 

• acceptarea valorilor celuilalt 

• lărgirea perspectivelor 
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2) Dezbatere  

Acesta este momentul în care există puncte de 
vedere diferite și aș dori să vedeți lucrurile în felul 
meu, dar numai dacă este potrivit pentru dvs. 

Caracteristicile includ: 

• deschidere către ideile tale 

• respect pentru punctul dumneavoastră de vedere 

3) Argument  

Vreau să "crezi" în ideile mele, indiferent de ceea ce ai putea gândi. Eu am "dreptate" 
și tu "greșești". Ar trebui să o faci în felul meu. 

Caracteristicile includ: 

• nerespectarea punctului de vedere al altora 

• argumentare doar din perspectivă proprie 

• polarizare 

• o mulțime de "da, dar ... " 

 

4) Conflict 

Nu numai că simt că am "dreptate" și că tu ești "greșești", dar îți cer și să acționezi în 
conformitate cu idealurile și punctele mele de vedere. 

Caracteristicile includ: 

• cererea să te comporți așa cum vreau eu 

• argumente extrem de personalizate 

• o mulțime de "ar trebui" 

• vină, acuzație, denigrare 
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5) Despărțire 

Relația este acum atât de dureroasă încât trebuie să mă protejez sau să mă recuperez 
după durere. Mă comport ca și cum nu exiști. 

Caracteristicile includ: 

• lipsa comunicării 

• "război rece" 

• vieți separate 

 

Poți identifica modul în care tu și prietenul/colegul tău vă comportați în timpul 
conflictului? 

1.3 Rezultatele conflictelor 

Conflictul nu trebuie să fie o experiență urâtă sau contraproductivă. De fapt, are 
potențialul de a fi benefic. Conflictele pot contribui la punerea în aplicare a unor 
reforme importante la locul de muncă. Atunci când ne confruntăm cu o problemă, 
există cinci abordări posibile. 

• Ignoră - Am putea amâna să facem orice 

• Câștig-Pierdere - Putem alege să exercităm controlul și să "câștigăm" împotriva 
adversarului nostru 

• Pierdere-Câștig - Putem alege să acceptăm și să "cedăm" celeilalte persoane 

• Pierde-pierde - Am putea conveni asupra unui compromis, în care ambele părți 
renunță la ceva 

• Câștig-Câștig - Am putea alege o opțiune în care cei implicați în conflict lucrează 
împreună pentru a descoperi o soluție de câștig mutual - o soluție colaborativă 

Un conflict este constructiv numai dacă: 

• relația este mai puternică și vă înțelegeți mai bine 

• există o disponibilitate mai mare de a satisface nevoile celuilalt 

• există o mai mare încredere în celălalt 

• ați rezolvat sursa conflictelor viitoare 
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Dacă ai putea schimba un lucru la modul în care gestionezi conflictul, care ar fi 
acesta? De ce? 

1.4 Gestionarea conflictelor. Stiluri și soluții 

Conflictul poate fi abordat în mai multe moduri și poate duce la rezultate multiple. În 
această parte vom încerca să ne concentrăm pe trei stiluri de gestionare a unui 
conflict și să oferim câteva sfaturi despre cum să generăm un rezultat pozitiv. 

Stiluri de gestionare a conflictelor: 

Agresiv: Un stil dominant care nu permite celeilalte persoane să-și împărtășească 
opiniile 

Pasiv: Un stil supus de gestionare a conflictelor care nu împărtășește opinii sau nu 
acționează ca lider 

Asertiv: Un stil echilibrat care folosește ascultarea activă, este deschis la minte și arată 
respect pentru persoanele aflate în conflict. Metoda ideală 

Vă puteți gândi la cineva cu care aveți de-a face în mod regulat și care exemplifică 
unul dintre aceste stiluri și îl folosește ca modalitate principală de a face față 
conflictului? Ce stil este mai probabil să genereze un rezultat pozitiv? 

De ce comunicarea asertivă are sens 

Asertivitatea reprezintă un stil de comunicare diplomatic de succes, deoarece se 
bazează pe respect reciproc. Pentru că ești pregătit să iți susții propriile interese și să 
iți exprimi părerile și sentimentele, a fi asertiv demonstrează că te prețuiești pe tine 
însuți. De asemenea, arată că respecți drepturile altor persoane și ești pregătit să 
cooperezi pentru a soluționa dezacordurile.  

Desigur, nu contează doar ceea ce spui - mesajul tău - ci și modul în care îl spui. 
Comunicarea directă și politicoasă este comunicare asertivă. Fiind asertiv ai cea mai 
bună oportunitate de a face mesajul tău să fie înțeles. Dacă comunici într-o manieră 
pasivă sau agresivă, mesajul tău poate fi pierdut pentru că ceilalți sunt prea preocupați 
să reacționeze la modul în care îl comunici. 
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Cum să comunici asertiv  

1. Folosește formulări care să includă "Eu" 

Fără a recurge la remarci care critică cealaltă persoană, prezentați-vă poziția ca opinie 
sau interpretare. "Tu m-ai făcut furios", de exemplu, este agresiv, dar "Eu m-am simțit 
furios" este asertiv. 

2. Concentrează-te pe acțiunile tale 

Evitați tentația de a face presupuneri despre cealaltă persoană, 
cum ar fi etichetarea lor ca fiind neplăcută sau insensibilă. 
Comentează acțiunile sau declarațiile lor fără a le pune într-o 
cutie. 

3. Păstrează răspunsurile la un nivel minim 

Cu cât petreci mai mult timp vorbind, cu atât este mai probabil 
să folosești abordări pasive sau agresive. 

4. Fii atent la tonul vocii și limbajul nonverbal 

Puteți spune lucrul perfect și apoi să stricați totul cu un ton dur sau o poziție puternică. 

5. Ascultă 

Fiți foarte atenți și la ceea ce au de spus ceilalți. Dacă nu asculți, vei deveni agresiv. 

6. Menține un contact vizual adecvat 

Dacă nu faci suficient contact vizual, ai putea părea nedemn de încredere. De 
asemenea, ai putea părea ostil dacă faci prea mult contact vizual. În cele mai multe 
cazuri, menținerea unui contact vizual constant, cu pauze minore la fiecare câteva 
secunde este de obicei suficient. 

Descrierea modulului 

Acest modul își propune să ofere o mai bună înțelegere a conceptului de "Conflict". Acesta oferă o 
perspectivă asupra conflictului și arată rezultate diferite, modalități de abordare și soluționare a unui 
conflict. Acesta combină diferite aspecte teoretice cu activități practice pe domenii specifice ale 
"Conflictului" 
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Durata totala: 4h  - ( 1h/conținut cheie ) |  1 conținut cheie = 20 de minute de conținut teoretic + 40 de minute de activitate |  

Configurație: Sala de clasă / online 
Rezultate:  ➢ Înțelegerea conceptul de "Conflict" 

➢ Înțelegerea modului de gestionare a unui conflict 

Conținut  1. Despre conflict. Cauze și tipuri  
2. Etapele conflictului 
3. Conflictul poate fi constructiv? 
4. Gestionarea conflictelor. Stiluri și soluții 

Durata pentru 

fiecare 

activitate: 

1. ~ 60 min  
2. ~ 60 min  
3. ~ 60 min 
4. ~ 60 min 

Descrierea activităților 

(pas cu pas) 
   

1. Cum vezi tu lucrurile? 

Rugați participanții să facă pereche. Oferiți fiecărei persoane un exemplar al foii de 
lucru. 
Lăsați 15 până la 20 de minute pentru ca partenerii să se intervieveze reciproc. Urmează 
o discuție de grup pe baza interviurilor și apoi o sesiune de întrebări. 
 

Variații 
Rugați membrii echipei să schimbe partenerii la fiecare trei întrebări pentru a crește 
nivelul de încredere în cadrul echipei. 

 

Întrebări bazate pe discuție  
• Perspectivele partenerului tău au fost diferite de perspectiva ta? 

• Care au fost lucrurile pe care le-ai învățat luând în considerare perspectiva 
celuilalt? 

• Discuția despre un astfel de conflict îl face "mai puțin înfricoșător"? În ce fel? 

• Conflictul este bun sau rău? 

• Care sunt unele dintre modurile în care conflictul este în detrimentul echipei? 

• Care sunt câteva dintre modurile în care conflictul îmbogățește echipa? 

 

2. Rotire pozitivă 
Împărțiți grupurile mari în echipe mai mici de patru până la șapte (este de dorit să aveți 
cel puțin trei echipe).  
 
Spuneți echipelor că trebuie să-și scrie definiția conflictului. Provocarea lor este de a 
defini conflictul fără a folosi termeni negativi. Odată ce membrii echipei sunt de acord 
cu o definiție, trebuie să o scrie pe hârtia lor, împreună cu o ilustrație.  
Înainte de prezentările de grup și de discuții, rugați fiecare echipă să răspundă la 
întrebările de informare. 
După ce toate echipele au terminat, rugați-le să-și prezinte ideile grupului. Agățați 
hârtiile pe peretele camerei pe durata zilei de antrenament. 
Această activitate poate fi efectuată cu ușurință online folosind o platformă care 
permite împărțirea participanților în camere separate (Zoom). Hârtia poate fi înlocuit 
cu plăci de lucru comune (Miro, Google Jamboard).  

 

Întrebări  

• Cum afectează definiția conflictului modul în care ne gândim la conflict? 

• Care sunt unele dintre consecințele negative ale conflictului? 

• Care sunt unele dintre rezultatele pozitive ale conflictului? 

• Enumerați patru potențiale rezultate pozitive ale conflictului într-o 
organizație. 

 

3. Pas cu pas 

Împărțiți-vă grupul în echipe mai mici, de patru până la șapte participanți. 
Așezați echipele în diferite zone din întreaga cameră. Rugați fiecare echipă să scrie 
cuvântul "Conflict" pe o foaie de hârtie și cuvântul "Rezolvare" pe alta.  

Tipul de 

activitate: 

 
1.Adresarea de 

întrebări 

/Discuție 

(posibil online) 

 

 

 

2.Rezolvarea 

problemelor 

(posibil online) 

 

 

 

3. Rezolvarea 

problemelor 

 

 

 

4.Joc de rol 
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Instruiți-le să pună foile de hârtie la aproximativ doi metri distanță, pe un perete din 
apropiere. Invitați echipele să facă un brainstorming cu pașii specifici necesari pentru a 
trece de la "Conflict" la "Rezolvare".  
 
Sfat: dacă participanții au probleme, le puteți sugera să inverseze pasul. 
Pe măsură ce pașii sunt conveniți, rugați membrii echipei să scrie pe foi de hârtie și să 

le așeze pe peretele dintre foile  "Conflict" și "Rezolvare". 
 
Întrebări 

• Ce trebuie să se întâmple chiar înainte de "Rezolvare"? 

• Există un pas suplimentar după "Rezolvare"? Ce s-ar putea adăuga? 

• Cum ne avantajează să avem o abordare pas cu pas a conflictului? 

• Cum ne putem aminti acești pași în situații de conflict? 

 

4. Fă-o asertivă 

Urmăriți o conversație într-o telenovelă și convertiți-o în comunicare asertivă. 
Exemplu: https://www.youtube.com/watch?v=O2h3INkHWDQ 
 
Arată partea aleasă a telenovelei. 
 
Împărțiți cursanții în cât mai multe grupuri cu membri egali cu numărul de protagoniști 
din scenă. De exemplu, dacă scena are 3 protagoniști, împărțiți participanții în grupuri 
de 3. Dacă 1 persoană este în plus, lăsați-l să se alăture unui alt grup ca observator. 
Dacă au rămas 2 persoane, rugați-le să joace doar două personaje (dacă este posibil). 
 
Rugați fiecare grup să aleagă cine joacă în grupul lor rolul fiecărui personaj. 
Persoana nominalizată pentru personajul principal în telenovelă ar trebui să 
răspundă doar asertiv. Alte personaje pot răspunde după bunul plac; asertiv, pasiv sau 
agresiv. Ei pot imita orice stil a fost folosit în telenovelă, deși, pe măsură ce jocul de rol 
continuă, ar trebui să răspundă în funcție de ceea ce aud de la celelalte personaje. 
Alocați 20 de minute pentru acest joc de rol. 
Aduceți-i pe toți înapoi împreună și rugați toate grupurile să-și împărtășească 
experiența. 
 
Întrebare bazate pe discuție 

• A fost conversația ta de rol mai bună decât cea din telenovelă?  

• Cum s-a dezvoltat în timp?  

• Cum te-ai simțit în timp ce treceai prin asta?  

• Ce sugerează acest lucru despre importanța comunicării asertive?  

• Acest exercițiu a schimbat modul în care privești stilul asertiv de comunicare? 

Materiale/Consumabile: Activitatea 1: Fișe de lucru, pixuri 
Activitatea 2:  Set de hârtie flipchart, unele markere asortate, pixuri 
Activitatea 3: Hârtie, markere, banda dublu-adezivă 
Activitatea 4: Selectați în mod corespunzător părți ale unei telenovele ce conțin o conversație serioasă și încărcată 
emoțional cu diferite personaje care nu sunt de acord unul cu celălalt și sunt angrenate într-o conversație aprinsă. 

https://www.youtube.com/watch?v=O2h3INkHWDQ
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Fișe de lucru1 

Fiecare subiect urmează aceeași structură, include o parte teoretică și o activitate. 

5.1 Despre conflict. Cauze și tipuri  

 

 Începeți prin a prezenta partea teoretică despre conflict 

 Puneți o întrebarea și acordați câteva minute pentru a reflecta asupra 

răspunsului 

 Urmați instrucțiunile și implementați activitatea 

 

5.2 Despre conflict. Cauze și tipuri  

 

 Începeți prin a prezenta diferitele etape ale conflictului 

 Puneți întrebarea și acordați câteva minute pentru a reflecta asupra 

răspunsului 

 Urmați instrucțiunile și implementați activitatea 

 

5.3 Etapele conflictului 

 

 Urmați instrucțiunile și implementați activitatea 

 Prezentarea rezultatelor posibile ale unui conflict 
 Puneți întrebarea și acordați câteva minute pentru a reflecta asupra 

răspunsului 

 

5.4 Conflictul poate fi constructiv? 

 Începeți prin a prezenta diferitele stiluri de gestionare a conflictelor  

 Urmați prin prezentarea diferitelor sfaturi pentru comunicarea asertivă 

 Urmați instrucțiunile și implementați activitatea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Notă: Fișele de lucru pot fi găsite în apendice 1 la sfârșitul programului de formare.   
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2. Mediere generală și specializată 
 

Obiectivul principal de învățare este de a înțelege principiile de bază ale medierii 
generale și specializate în ceea ce privește:  
 

• Obiectul și principiile medierii generale și specializate 

• Funcția și rolul mediatorului educațional 

• Caracteristicile personale și profesionale ale mediatorului educațional 

• Norme etice pentru comportamentul mediatorului și limitele implicării în 
soluționarea și prevenirea conflictelor. 

 
Până la sfârșitul acestui modul, participanții vor: 
  

• Înțelege principiile de bază ale medierii generale și specializate 

• Identifica rolurilor principale ale unui mediator educațional 

• Afla care sunt principalele caracteristici ale unui mediator educațional eficient 

• Identifica principiile și limitele etice în timpul unui proces de mediere. 
 

Elementele cheie abordate sunt: 
 

1. Mediere 
2. Rolul mediatorului educațional 
3. Caracteristicile unui mediator educațional 
4. Principii etice în mediere 

Metode utilizate: 

➢ Expunere teoretică și exerciții practice. 

2.1 Obiectul și principiile medierii generale și specializate 

Medierea poate fi definită ca procesul în care o persoană imparțială - mediatorul - 

facilitează și încurajează comunicarea pentru a promova soluționarea și acordul între 

ambele părți ale unui litigiu (Law Council of Australia, 2018 și Texas Court, 2011). În 

forma sa cea mai simplă, medierea este un proces în care o parte terță neutră asistă 

părțile să ajungă la o soluționare voluntară, negociată, a problemelor care produc 

litigiul. Mediatorul facilitează comunicarea între părți, astfel încât acestea să poată 

înțelege mai clar diferențele și să încheie o înțelegere reciproc acceptabilă. Cu toate 

acestea, mediatorul nu are competența de a impune o decizie părților. 
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Procesul de mediere poate fi o metodă excelentă de soluționare a unora dintre 

conflicte, deoarece poate fi mai rapid și mai ieftin decât alte alternative disponibile și 

este, de asemenea, un proces care permite părților interesate să își găsească soluția, 

în loc să fie forțate să ia o decizie. Îmbunătățește relațiile interpersonale, promovează 

dialogul și abilitățile de comunicare și ajută la recunoașterea și valorificarea nevoilor, 

sentimentelor și valorilor celorlalți, promovând respectul față de ceilalți (Aguiar, 2013). 

Medierea poate fi un proces pozitiv de rezolvare a problemelor, care poate preveni 

conflictele și neînțelegerile să devină prelungite în timp și distructive. Scopul său este 

de a ajuta oamenii să-și rezolve diferențele și ajută părțile aflate în litigiu să își evalueze 

opțiunile în mod realist și să ajungă la soluții reciproc acceptabile (Asociația Victoriană 

pentru Soluționarea Litigiilor, n.d.). 

 

2.2 Procesul de mediere 

Un proces de mediere poate fi structurat folosind următorii pași (Block & Blazej, 2005; 
Macmillan, 2016) (Figura 1): 

1. Introducere: după ce toate părțile sunt de acord cu procesul de mediere, 
mediatorul stabilește o atmosferă pozitivă și constructivă, stabilind reguli și 
orientări de bază pentru o interacțiune respectuoasă și productivă între părți; 
mediatorul se prezintă părților, solicită numele părților și explică procesul, 
inclusiv confidențialitatea; mediatorul explică faptul că procesul este voluntar, 
fiind posibil să se renunțe la proces în orice moment. 

2. Împărtășirea perspectivelor: fiecare dintre părți explică celeilalte părți și 
mediatorului percepția lor despre fapte, obiectivele și perspectivele lor în 
această privință și modul în care conflictul le-a făcut să se simtă. 

3. Definirea problemei: mediatorul pune întrebări deschise pentru a clarifica și 
verifica (de exemplu: "Mai este ceva ce trebuie să știm?"); Mediatorul 
parafrazează și restabilește punctele de vedere ale fiecărei părți și îndrumă 
părțile să ajungă la un acord cu privire la adevărata problema și la interesele 
ambelor părți. 

4. Soluții în urma brainstorming-ului : părțile au o înțelegere mai profundă a 
nevoilor lor și a opțiunilor pe care le au pe masă și negociază cu ajutorul 
mediatorului; Părțile fac un brainstorming pentru a găsi posibile soluții; 
mediatorul solicită părților să discute despre soluțiile asupra cărora părțile sunt 
dispuse să convină și despre soluțiile asupra cărora nu sunt de acord; 
mediatorul solicită părților să vorbească despre modul în care fiecare soluție 
posibilă va afecta relația părților. 

5. Alegerea soluțiilor: Părțile evaluează opțiunile și decid împreună modul în care 
acestea vor proceda; părțile ajung la un acord cu privire la soluțiile care 
constituie o situație câștig-câștig. Mediatorul întreabă dacă părțile sunt 
mulțumite și dacă au nevoie de altceva din partea acestuia. Atunci când este 
posibil, părțile ajung și semnează un acord și, prin urmare, își soluționează 
litigiul. 
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6. Încheiere: Mediatorul mulțumește părților pentru participare și le reamintește, 
dacă este necesar, confidențialitatea; mediatorul menționează că, dacă părțile 
au nevoie de ajutor în viitor, procesul de mediere le este întotdeauna la 
dispoziție. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Proces eficient de mediere 

În ceea ce privește teoria medierii, Moore (2003; 2012) a susținut că toate părțile vor 
fi mai înclinate să ajungă la consens în mediere dacă nevoile și interesele lor au fost 
abordate și satisfăcute. Acest autor a propus un model – Triunghiul satisfacției – care 
prevede că oamenii au trei nevoi și interese interdependente care trebuie luate în 
considerare pentru a obține acorduri și decizii care vor dura: 1) procedurale; 2) 
psihologice/relaționale; și 3) materiale (Figura 2) 

-  

Figura 2 - Triunghiul satisfacției adaptat după Furlong (2005) 

Conform acestui model, pentru a fi mulțumiți de modul în care a fost rezolvată o 
dispută sau o problemă, oamenii trebuie să simtă că: 

Figura 1 - Reprezentarea procesului de mediere 
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• Procesul a fost echitabil (Satisfacția procedurală) - aceasta se referă la faptul 
dacă, la încheierea procesului de mediere, părțile percep că a fost un proces 
echitabil și adecvat pentru toată lumea. 

o Problemele lor au fost auzite și înțelese, a existat o oportunitate de a-și 
prezenta propriul punct de vedere și de a asculta și de a fi ascultați. 

o Procesul a fost clar, obiectivele au fost stabilite, articulate și înțelese pe 
scară largă și acceptabile de către toate părțile. 

o Procesul a permis participarea directă și ridicarea de întrebări și 
preocupări. 

o Există încredere în informații, protocoale și întâlniri. 

• Rezultatul sau decizia la care s-a ajuns a fost rezonabilă (satisfacție materială) 
– aceasta se referă la rezultate sau beneficii tangibile pe care o parte dorește 
să le fi satisfăcut, primit sau să fie schimbate ca urmare a procesului de 
mediere. 

o A existat o discuție despre ceea ce toate părțile doresc să obțină din 
mediere, adică lucrurile materiale sau problemele personale despre 
care oamenii negociază. Rezultatul poate fi tangibil (bunuri materiale, 
timp, drepturi) sau necorporal (respect, considerație). 

o Se pun întrebări precum "ce este cu adevărat important pentru tine?" 
și "de ce ai cu adevărat nevoie din această mediere pentru a putea 
merge mai departe cu viața ta?". 
 

• Relația dintre părți a fost ajutată de proces (Satisfacția emoțională) - se referă 
la gândurile și sentimentele pe care părțile le au de-a lungul începerii unui 
conflict cu procesul de negociere și la modul în care oamenii se simt cu privire 
la ceea ce se negociază. 

o Ei își pot gestiona relația în viitor. 
o Ei percep că au fost respectați și auziți și că sentimentele și experiențele 

lor au fost recunoscute. 
o Aspectele personale și emoționale au fost luate în considerare în timpul 

medierii (cum se simt oamenii despre ceea ce se negociază, cum se simt 
oamenii despre ei înșiși în timpul și după negocieri). 

3. Mediere educațională  
Medierea educațională sau școlară este, de obicei, asociată cu soluționarea conflictelor 
interpersonale în care procesul de comunicare este stabilit de mediator și de elevul 
mediat printr-un set de pași predefiniți. Cu toate acestea, aceasta este o viziune foarte 
limitată a medierii, deoarece efectele și beneficiile sale pot ajunge la întreaga școală. 
Procesul de mediere școlară poate promova dezvoltarea emoțională, socio-cognitivă și 
socio-morală.  În timp ce alte metode de soluționare a conflictelor în școli pot implica 
o soluție sau o decizie impusă părților de către cineva aflat în autoritate, medierea 
invită părțile să își formuleze propria soluție și să își asume responsabilitatea pentru 
acțiunile lor. Medierea este un proces de soluționare a conflictelor care poate fi aplicat 
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în întreaga comunitate școlară. Ca atare, este un proces ideal de integrare în întreaga 
comunitate școlară a politicilor și procedurilor.  

3.1 Funcția și rolul mediatorului educațional 

În ceea ce privește funcția și rolul mediatorului, funcția lor largă este de a restabili 
legăturile relaționale dintre elevi, dintre școală și familii, școală cu instituțiile 
comunitare și între diferitele grupuri existente în mediul educațional (Figueiredo, 
2011; Silva & Machado, 2009). 
 
Cine poate oferi mediere educațională?  
 

Portugalia Nu există nicio specificație în ceea ce privește un mediator educațional. 
Cu toate acestea, oferă informații cu privire la mediatorul socio-
cultural - o persoană care promovează dialogul intercultural, stimulând 
respectul și o mai bună cunoaștere a diversității culturale și a incluziunii 
sociale. În conformitate cu art. 3 din Legea nr.105/2001, ar trebui să se 
acorde prioritate persoanelor aparținând grupurilor etnice sau 
imigranților care dezvăluie abilități de mediere socio-culturală și 
cunoștințe privind caracteristicile socio-culturale ale comunităților 
țintă. 

Spania Nu există o categorie profesională de mediator școlar, deși există mulți 
profesioniști din alte sectoare, cum ar fi psihologia sau asistența 
socială, care sunt dedicați acestui domeniu. Pentru a fi un mediator 
educațional, trebuie să urmați un curs de formare pentru mediere în 
mod voluntar. Un profesionist în mediere este cel care va forma viitori 
mediatori care pot fi atât profesori, cât și studenți. 

Grecia Atât actorii din sectorul public, cât și cei din sectorul privat pot furniza 
servicii de mediere educațională recunoscute oficial. Trebuie clarificat 
faptul că, în cazul sectorului public, permisiunea de a presta servicii de 
mediere educațională este justificată de decizii guvernamentale 
specifice, în timp ce în cazul actorilor din sectorul privat, mediatorii 
trebuie să solicite permisiunea Ministerului Educației pe o bază ad-hoc. 
Astfel, nu există nicio lege care să permită tuturor actorilor din sectorul 
privat să furnizeze astfel de servicii. În ceea ce privește sectorul public, 
astfel cum a fost stabilit în Circulara nr.4077/28-4-2014 cu titlul 
"Dezvoltarea și funcționarea Rețelei de prevenire și gestionare a 
fenomenelor de violență și intimidare școlară", începând cu anul 2014 
în fiecare școală doi educatori responsabili au sarcina de a aborda 
violența școlară, ca parte integrantă a practicilor instituționalizate de 
mediere școlară. În ceea ce privește coordonatorii activităților 
educaționale ale Centrelor Regionale de Planificare Educațională, 
Monitorul Oficial (ΦΕΚ) cu nr.158733/ΓΔ4 nu îi autorizează în mod 
oficial să presteze ei înșiși servicii de mediere educațională. Cu toate 
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acestea, unele servicii pe care le oferă au o activitate puternică de 
susținere a profesorilor în ceea ce privește soluționarea conflictelor, 
astfel încât, indirect, acestea contribuie la procesul general de mediere 
educațională (în cazul în care aceasta din urmă este practicată). În plus, 
mai mulți actori din sectorul privat pot furniza servicii de mediere 
educațională (în calitate de actori informali), adesea indirect, prin 
sprijinirea personalului din școlile publice. De exemplu, "Dialogos – 
Compania pentru Comerț și Mediere Familială" are un serviciu dedicat 
medierii educaționale, prin care a dezvoltat și livrat programe 
personalizate de mediere în școlile publice, adaptate nevoilor fiecărei 
școli. Aceste servicii sunt oferite în școlile primare și secundare și au 
fost aprobate oficial de Ministerul Educației și Cultelor din Grecia și, 
mai precis, de Institutul de Politici Educaționale în 2013. În plus, 
agenția privată "Laboratorul de mediere" oferă servicii de mediere 
inter partes în școli, vizând în special studenții ca potențiali agenți ai 
medierii inter partes pe bază de voluntariat. De obicei, sfera geografică 
a serviciilor private este limitată în Atena (capitală) și Salonic. S 

Bulgaria Potrivit articolului 15 din Ordonanța nr.15 din 2019 privind statutul și 
dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, a directorilor de școli și 
a altor specialiști pedagogici, definește funcțiile de psihologi și 
consilieri pedagogici, care pot asigura medierea educațională în 
practica lor, după cum urmează:  
Psiholog în învățământul preșcolar și școlar în calitate de mediator 
educațional: 
• Participarea la pregătirea și implementarea programelor școlare de 
prevenire a abandonului școlar și de reducere a numărului de părăsiri 
timpurii ale școlii; 
• Lucrul la cazurile care au apărut la grădiniță sau școală în colaborare 
cu instituțiile și serviciile comunitare; 
• Interacțiunea și consultarea cu cadrele didactice, alți specialiști 
pedagogici și părinți pentru rezolvarea unei probleme legate de 
educația, creșterea și socializarea copiilor și elevilor sau pentru a 
decide asupra unui caz; 
• Medierea conflictelor.  
Consilier pedagogic în sistemul învățământului preșcolar și școlar în 
calitate de mediator educațional: 
• Consilierea și susținerea elevilor, profesorilor, părinților și directorilor 
de școli în implementarea și menținerea legăturilor dintre familie, 
școală și comunitate; 
• Participarea la elaborarea și implementarea politicilor școlare în 
domeniul educației, socializării și protecției copiilor și elevilor; 
• Consilierea copiilor și elevilor, a specialiștilor pedagogici, a părinților 
și a altor părți interesate pentru a depăși problemele legate de 
procesul educațional; 
• Medierea în soluționarea conflictelor; 
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• Participarea la activități de motivare a copiilor și elevilor să-și 
depășească comportamentul problematic și abandonul școlar; 
• Realizarea legăturii dintre părinți și instituție în timpul lucrului; 
• Cooperarea cu organele competente ale autorităților de protecție a 
copilului și participarea la reuniunile interinstituționale ale echipei. 

România Serviciile de mediere școlară sunt atribuțiile mediatorului școlar și fac 
parte dintr-un program și proiect cuprinzător pentru incluziunea 
școlară și socială a copiilor, așa cum prevede Legea educației. Serviciile 
de mediere a conflictelor școlare pot face obiectul unui proces de 
mediere, astfel cum se prevede în Legea medierii. Mediatorul autorizat 
în temeiul prezentei legi poate media un conflict școlar la solicitarea 
instituției de învățământ sau la solicitarea părților implicate în 
conflictul școlar, în toate cazurile cu acordul tuturor părților implicate 
în conflict. Medierea conflictelor poate avea loc la cererea 
mediatorului de către părțile implicate în conflict. Medierea 
conflictelor școlare poate fi solicitată de părțile (elevi, profesori, alte 
persoane) în conflict, iar în cazul în care părțile implicate în conflict sunt 
elevi minori, medierea poate fi solicitată de părinții acestora sau de 
directorul instituției, cu acordul părinților. Ca mediatori în școală pot fi 
profesori, psihologi, elevi special instruiți. 

Tabelul 1 - Rezultatele proiectului Edumed IO2 "Colecția de practici privind medierea 
educațională" 

Potrivit literaturii generale, mediatorul ar trebui să caute diferitele oportunități care 
apar pe parcursul procesului, să înțeleagă diferitele perspective existente ale 
conflictului, să caute recunoașterea reciprocă a tuturor părților implicate, să exploreze 
resursele, să consolideze dialogul și să susțină diferitele perspective, opinii și 
experiențe pentru a rezolva problema împreună (Suárez Basto, 2008). Mediatorul are, 
de asemenea, rolul de a identifica problemele, de a sprijini comunicarea, de a ajuta 
părțile să se concentreze asupra intereselor lor, de a optimiza explorarea diferitelor 
alternative, de a ajuta părțile să găsească soluții voluntare și de a promova și menține 
relații bune între cele două părți implicate în conflict (Ministerul Muncii, Relațiilor 
Industriale, Turismului și Mediului, 2007).  
 
Pentru a rezuma, deși mediatorii pot avea stiluri diferite de mediere și, în ciuda acestui 
rol, pot diferi de la o țară la alta, un mediator poate fi chemat să joace mai multe roluri 
în acest proces, cum ar fi: 

✓ Dictarea tonului pentru rezolvarea în comun a problemelor prin stabilirea și 
menținerea unei atmosfere raționale și productive de negociere 

✓ Asistarea părților să își înțeleagă reciproc perspectivele (nevoi, preocupări, 
temeri, obiective etc. ) 

✓ Încercarea de a genera empatie între părți 
✓ Facilitarea comunicării între părți prin menținerea discuțiilor "civile" 
✓ Gestionarea declarațiilor furioase, de exemplu, reformulându-le într-un mod 

neutru sau într-un mod care dezvăluie interesul subiacent 
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✓ Menținerea echilibrului în acest proces prin asigurarea faptului că părțile au 
șanse egale de a lua cuvântul 

✓ Asistarea părților pentru a depăși comunicarea greșită, neînțelegerea și 
confuzia, ajutându-le să clarifice ceea ce se convine și se contestă și 
identificând aspectele subiacente 

✓ Dezvoltarea gradului de conștientizare a nevoilor reale ale celor care sunt 
implicați prin extragerea de informații și sondarea fiecărei părți pentru 
interesele lor subiacente 

✓ Identificarea și solicitarea clarificării neînțelegerilor, ipotezelor și 
discrepanțelor 

✓ Probarea intereselor care stau la baza pozițiilor luate de parți in vederea 
extinderii oportunității de soluții creative 

✓ Asistarea părților în identificarea intereselor comune, explorarea și evaluarea 
alternativelor acestora la o rezoluție negociată 

✓ Acționarea ca o "verificare a realității" de către părțile care contestă pozițiile 
lor și reamintindu-le de costurile nesoluționării 

✓ Asistarea părților pentru a genera opțiuni de soluționare, evaluarea 
avantajelor și dezavantajelor fiecărei opțiuni și încurajarea selecției unei 
opțiuni care maximizează satisfacția ambelor interese 

✓ Menținerea concentrării părților asupra viitorului și a obiectivului lor de 
soluționare a litigiului 

✓ Menținerea optimismului că se poate ajunge la un acord și susținerea 
angajamentului de a ajuta părțile să ajungă la o rezoluție 

3.2 Caracteristicile personale și profesionale ale mediatorului educațional 

Trăsăturile personale și profesionale ale unui mediator educațional pot diferi de la o 
țară la alta și depind de contextualizarea juridică. Următorul tabel rezumă trăsăturile 
și profilurile unui mediator educațional. 

Portugalia În anul 2000, odată cu aprobarea Ordinului comun nr.1165/2000 al 

Președinției Consiliului de Miniștri, al Ministerului Muncii și Solidarității 

și al Ministerului Educației, a fost înființat un grup de lucru pentru 

evaluarea rolului mediatorilor în școli. Ca urmare, este definit ca 

profilul profesional al mediatorului socio-cultural să aibă peste 18 ani, 

să aibă cel puțin clasa a 6-a de școlarizare obligatorie și să demonstreze 

disponibilitatea și capacitatea de dialog intercultural cu cetățenii de 

diferite origini. Legea 105/2001 prevede că mediatorul sociocultural 

trebuie să participe la cursuri de formare cu conținut comun, care să 

permită promovarea dialogului intercultural între toți cetățenii, cu 

includerea unor module de formare specifice care să țină cont de 

specificul fiecărei comunități. Legea prevede că cursurile de formare a 

mediatorilor socioculturali sunt echivalente cu clasa a IX-a a 
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învățământului preuniversitar, conferind nivelul 2 de calificare 

profesională și sunt certificate de ANEFA. Această lege are intenția de 

bază de a permite o relație între formare, certificare și piața muncii, 

prin semnarea unor protocoale între Institutul pentru Ocuparea Forței 

de Muncă și Formare Profesională și entitățile acreditate să ofere 

formare în acest domeniu. 

Spania Printre calitățile personale ale mediatorilor, sunt importante 

următoarele: A nu judeca, a asculta activ, atitudinile de solidaritate si 

capacitatea de dialog sunt importante, fiind disponibile, dispuse si 

pregătite, capacitatea să parafrazeze, răbdare, sa fie neutru si sa nu 

preseze. În medierea școlară, mediatorul poate fi un profesor, un elev 

sau directorul. Pentru a nu apărea un conflict de interese, se 

recomandă ca mediatorul să fie o persoană din afara centrului. 

Grecia În ceea ce privește trăsăturile și cerințele profesionale pentru 

mediatorii educaționali, consilierul școlar (care este responsabil pentru 

activitățile de mediere în contextul elen) ar trebui – ca cerință minimă 

– să fie un educator titular(adică nu adjunct) și trebuie să facă parte din 

asociația profesorilor din școală. În plus, trebuie să aibă o diplomă de 

licență în educație sau studii pedagogice sau trebuie să aibă diplomă 

de master sau doctorat în aceleași domenii conexe. În plus, consilierul 

școlar ar trebui să beneficieze de formare constantă, în colaborare cu 

coordonatorul activităților educaționale și cu Institutul de Politici 

Educaționale. În cazul în care consilierul școlar nu are cerințele minime 

menționate mai sus, acesta ar putea fi numit pe baza participării 

anterioare certificate la seminarii și programe educaționale de cel 

puțin 300 de ore pe activități socio-pedagogice sau pe domenii conexe. 

Referitor la procesul de devenire a Coordonatorului activităților 

educaționale, potrivit Gazetei Guvernului nr. Φ.351.1/5/102172/Ε3 

emis la 20 iunie 2018, toți candidații trebuie să fie deja educatori 

certificați (articolul 1) și să fie supuși unui proces formal de aplicare și 

apoi de evaluare în conformitate cu anumite criterii, cum ar fi 

competențele lingvistice, fișa de publicare, studiile etc. (articolul 2). În 

ceea ce privește caracteristicile personale, actorii din domeniul 

medierii școlare (indiferent dacă sunt consilieri școlari, elevi sau 

profesori școlari) ar trebui să posede unele abilități personale de bază 

care pot fi rezumate după cum urmează: (i) abilități de gestionare a 

riscurilor, (ii) toleranță, (iii) ascultare activă, înțelegere și empatie, (iv) 

respect reciproc și toleranță, (v) abilități de comunicare, vi) 

confidențialitate și imparțialitate, prin care subiectul care este instruit 

ca mediator poate promova mai ușor rolul important și eficient al 
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soluționării pașnice, deviind în paralel orice fel de stereotipuri sau 

preferințe care ar putea favoriza una dintre părțile aflate în conflict. 

Aceste trăsături personale nu sunt prevăzute de o lege formală a 

statului. Cu toate acestea, ele sunt prevăzute de Asociația pentru 

Soluționarea Conflictelor și îmbrățișate oficial de portalul web 

www.diamesolavisi.gov.gr al Ministerului Justiției din Grecia, pe care 

există portalul web de stat privind medierea. 

Bulgaria În conformitate cu Decizia nr. 373 din 2017 a Consiliului de Miniștri al 

Republicii Bulgaria și cu regulamentele de aplicare a clasificării 

naționale a profesiilor și funcțiilor, poziția nou înființată "Mediator 

educațional" este înregistrată la codul 5312 3004. Unele dintre 

cerințele enumerate pentru mediatorii educaționali includ un nivel de 

educație dorit - secundar; competența în limba maternă (limbile) 

copiilor și elevilor din comunitățile vulnerabile care sunt educați, 

crescuți și socializați în școala respectivă. Cunoașterea sistemului de 

valori, a sărbătorilor, a tradițiilor și a altor caracteristici culturale 

caracteristice ale mediatorilor comunităților . Calitățile personale 

necesare: loialitatea față de instituție; discreție; toleranță; capacitatea 

de a lucra în echipă; abilități de comunicare si motivare; abilități de 

gestionare a conflictelor, precum și alfabetizarea informatică. 

România Potrivit legii educației naționale, mediatorul școlar face parte din 

personalul didactic auxiliar, iar pentru funcția de mediator școlar 

trebuie îndeplinite următoarele condiții de studii absolvirea cu diplomă 

de licență cu specializare în asistență socială sau absolvirea cu diplomă 

de bacalaureat de la liceul pedagogic, specializarea mediator școlar sau 

absolvirea cu diplomă de bacalaureat de la orice alt profil de liceu,  

urmat de un curs de formare profesională cu specializarea mediator 

școlar, recunoscut de autoritatea publică. Se recomandă ca mediatorul 

școlar să fie o persoană care cunoaște limba și cultura comunității 

locale pentru care sunt necesare servicii de mediere școlară. Medierea 

conflictelor școlare este necesară în cazul în care conflictele 

escaladează și degenerează în alte conflicte. În micile neînțelegeri 

cotidiene, "mediatorul de serviciu" este profesorul sau consilierul 

școlar. In cazul unui mediator profesionist, acesta trebuie sa aibă 

următoarele atribute: - trebuie sa înțeleagă foarte bine natura 

problemei - are obligația de a da orice explicații parților cu privire la 

activitatea de mediere - trebuie sa conducă imparțial procesul de 

mediere - Mediatorul este obligat sa păstreze confidențialitatea. Alte 

atribuții necesare sunt: planificarea activității, lucrul in echipa,  
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dezvoltarea profesională, utilizarea PC-ului, comunicarea, soluționarea 

conflictelor, dezvoltarea parteneriatului școală-comunitate. 

Tabelul 2 - Rezultatele proiectului Edumed IO2 "Colecția de practici privind medierea 
educațională" 

Pe scurt, a fi un bun mediator nu înseamnă a avea o listă de abilități. În schimb, este 

adesea combinația de abilități diferite laolaltă, cea care creează rezultate fiabile. Un 

mediator eficient și calificat ar trebui să ia în considerare următoarele caracteristici 

care pot fi inerente personalității mediatorului sau care pot fi învățate (Macmillan, 

2016; Goldberg & Shaw, 2007; Hon & Fung, 2014): 

• Empatie. Mediatorul va trebui să se adapteze la diferite personalități, 
menținând un caracter obiectiv și să încerce să înțeleagă problema din diferite 
puncte de vedere. Mediatorii ar trebui să gestioneze cunoașterea 
intereselor subiacente ale părților cu empatie și considerație. Ei sunt dispuși 
să pună întrebări dificile din punct de vedere emoțional și să facă acest lucru 
într-un mod corect și respectuos. 

• Vigilență.  Mediatorul trebuie să fie atent la mai multe niveluri în timp ce 
mediază și trebuie să se concentreze asupra informațiilor furnizate de sursă, 
evaluând în mod constant informațiile atât pentru valoare, cât și pentru 
veridicitate. În același timp, mediatorul trebuie să fie atent nu numai la 
comunicarea verbală a părților, ci și la limbajul non-verbal 

• Răbdare. Mediatorul trebuie să aibă răbdare și tact în timpul procesului de 
mediere, sporind succesul procesului. Manifestarea nerăbdării poate încuraja 
o parte dificilă să fie nereceptivă pentru a pune capăt procesului, iar părțile își 
pot pierde respectul față de Mediator, reducând astfel eficacitatea acestuia. 

• Credibilitate: Mediatorul trebuie să ofere un rezultat clar, precis și profesional 
și o evaluare exactă a capacităților sale. Mediatorul trebuie să se prezinte într-
un mod credibil și consecvent și să urmeze orice promisiuni făcute, precum și 
să nu promită niciodată ceea ce nu poate fi livrat. 

• Obiectivitate: Mediatorul trebuie să fie total obiectiv în evaluarea informațiilor 
și să mențină o atitudine obiectivă. Rămânerea într-o zonă de obiectivitate în 
confruntarea cu o reacție emoțională în timpul unei sesiuni și autocontrol 
pentru a evita manifestările de furie, iritare și simpatie pentru a evita implica 
rea emoțională cu părțile mediate. 

• Flexibilitate.  Un mediator trebuie să se adapteze la personalitățile numeroase 
și variate pe care le va întâlni și medii diversificate. Fiind adaptabil, el își poate 
schimba fără probleme tehnicile de interogare și abordare în funcție de mediul 
operațional și de personalitatea partidului. 

• Perseverență și reziliență. Un mediator care devine ușor descurajat de 
limbajul sau comportamentele opoziției, de lipsa de cooperare sau de alte 
dificultăți nu va urmări în mod corespunzător problema pentru o rezolvare cu 
succes sau nu va profita de pistele pentru informații utile care pot fi esențiale 
pentru soluție. 
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• Imparțialitate. Un mediator nu ar trebui să dea impresia că se înclină în 
favoarea vreuneia dintre părți, acordând mai degrabă o atenție egală ambelor 
părți. Prin urmare, mediatorul nu trebuie să fie extraordinar de respectuos cu 
una dintre părți sau extraordinar de vorbăreț cu cealaltă parte și așa mai 
departe. 

• Credibilitatea. Un bun mediator inspiră încredere, care păstrează 
confidențialitatea tuturor discuțiilor și folosește orice informație pe care o 
primește pentru a ajunge la un rezultat mutual acceptabil; fără încredere, 
părțile nu vor vorbi deschis. Atunci când atitudinea mediatorului reflectă 
sinceritatea și corectitudinea, ambele părți pot fi mai cooperante și mai 
receptive la procesul de mediere. 

• Bune abilitați de comunicare. Mediatorul nu trebuie să fie doar un bun 
comunicator, dar, de asemenea, să înțeleagă procesul de comunicare. 
Înțelegerea modului de a comunica bine și de a citi dinamica de comunicare a 
celor implicați este absolut vitală pentru proces. Una dintre cele mai 
importante abilități de comunicare este ascultarea activă. 

o Cum să asculți activ?  
✓ Ascultați mai mult decât vorbiți; nu poți asculta dacă vorbești; 

puneți întrebări. 
✓ Faceți vorbitorul să se simtă în largul său și alegeți un mediu în 

care acesta se simte confortabil, zâmbiți și folosiți un limbaj 
pozitiv al corpului, cum ar fi datul afirmativ din cap. 

✓ Arătați-le că doriți să ascultați, priviți și acționați interesat, 
folosiți indicatori verbali pentru a arăta că urmăriți ceea ce spun 
ei. 

✓ Concentrați-vă mintea pe ceea ce se spune și rămâneți în 
momentul prezent, evitați să faceți alte lucruri în timp ce 
ascultați (de exemplu, răsfoirea documentelor). 

✓ Nu-i grăbiți să termine, o pauză nu înseamnă întotdeauna că 
vorbitorul a terminat ceea ce are de spus. 

✓ Observați tonul, volumul și mesajul, nu doar cuvintele. Doriți să 
obțineți întreaga imagine, nu doar bucăți și fragmente. 

 

Cum nu se comportă un mediator Cum se comportă un mediator 

×  Bârfește sau spune altor persoane ce 
sa întâmplat în mediere 

×  Spune altor persoane cum să-și 
rezolve problemele 

×  Se dă cu părerea dacă cineva are 
dreptate sau cineva greșește 

×  Ține parte cuiva într-o dispută 
  ×  Permite băgătorilor de seamă și 

observatorilor să participe la mediere 

✓ Ascultă ambele părți ale disputei 
✓ Este corect și drept 

✓ Ajută ambele părți să lucreze în 
direcția unei soluții câștig-câștig 

✓ Încurajează pârțile sa își rezolve 
propriile probleme si nu sare să 

își dea cu părerea 

Tabelul 3 - Adaptat de la Departamentul de Educație și Comunități al NSW - 
Programul de mediere inter partes pentru școlile gimnaziale (n.d.) 
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4. Norme etice pentru comportamentul mediatorului și limitele implicării în 
soluționarea și prevenirea conflictelor 

Pentru ca procesul de mediere să fie eficient, acesta trebuie să respecte mai multe 
principii și reguli etice, precum și anumite limite în soluționarea conflictelor. Prin 
urmare, potrivit mai multor surse, următoarele principii etice trebuie îndeplinite în 
timpul procesului de mediere (Law Council of Australia, 2018; Hoffman, 2000; Codul 
de conduită al mediatorilor):2 

• Voluntar - Procesul de mediere este voluntar. Chiar și atunci când procesul 

este obligatoriu, părțile implicate au dreptul de a pleca în orice moment. 

Mediatorii trebuie să-și amintească faptul că acordul final trebuie să fie 

rezultatul deciziei și voinței părților implicate. 

• Confidențialitate - Mediatorul trebuie să păstreze întotdeauna 

confidențialitatea cu privire la întregul proces și informațiile partajate cu 

acesta, cu excepția cazului în care părțile sunt de acord să partajeze. Orice 

informație comunicată în mod confidențial mediatorilor de către una dintre 

părți nu trebuie divulgată celorlalte părți fără permisiune. 

• Autodeterminare - Susținerea si încurajarea părților implicate sa ia propriile 

decizii cu privire la conflict. Mediatorul nu-și poate impune ideile personale 

asupra procesului. 

• Conflict de interese - Înainte de începerea procesului, mediatorul trebuie să 

reflecteze asupra acestui lucru și trebuie să comunice posibilele conflicte de 

interese care ar putea pune în pericol imparțialitatea procesului. Relațiile 

stabilite cu părțile trebuie să fie transparente.  

• Competență - Mediatorii trebuie să fie competenți și informați în procesul de 

mediere. Factorii relevanți includ formarea adecvată și actualizarea continuă a 

educației și practicii lor în ceea ce privește competențele de mediere. 

• Imparțialitate - Mediatorii trebuie să acționeze întotdeauna cu imparțialitate 

față de părți și să se angajeze să servească toate părțile în mod egal. 

Mediatorul trebuie să conducă întotdeauna procesul în mod imparțial și, fără 

stigmatizare, atunci când nu este în măsură să facă acest lucru, trebuie să se 

retragă din proces. 

• Procedură - Mediatorul trebuie să se asigure că părțile la mediere înțeleg 

caracteristicile procesului de mediere și rolul mediatorului și al părților din 

acesta. Mediatorul trebuie să se asigure că, înainte de începerea medierii, 

părțile au înțeles și au convenit în mod expres asupra condițiilor medierii (de 

exemplu, confidențialitatea). 

 
2 Disponibil la: https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/mediation/adr_ec
_code_conduct_en.pdf  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/mediation/adr_ec_code_conduct_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/mediation/adr_ec_code_conduct_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/mediation/adr_ec_code_conduct_en.pdf
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• Corectitudinea procesului - Mediatorul trebuie să se asigure că toate părțile 

au oportunități adecvate de a fi implicate în proces. 

• Încetarea medierii - Mediatorul poate înceta procesul de mediere in orice 

moment daca considera ca nu exista perspectiva unui acord sau daca una sau 

mai multe parți nu mai sunt implicate in proces. 

Descrierea modulului, pas cu pas 
Durata totala: 4h 

Configurație: Față în față sau online (în funcție de nevoile dvs.) 

Rezultate: 

 

Înțelegerea principiilor de bază ale medierii, a rolului de mediator educațional  și a 

caracteristicilor acestuia; Identificarea principiilor etice în procesul de mediere. 

Conținut  
1. Mediere 
2. Rolul mediatorului educațional 
3. Caracteristicile unui mediator educațional 
4. Principii etice în mediere 

Durata 

pentru 

fiecare 

activitate: 

1. 1h10 
2. 20 min 
3. 1h10 
4. 1h20  

Descrierea activităților 

(pas cu pas) 

  

1. Mediere 
- Explicați ce este medierea și furnizați principalele definiții 
- Explicați procesul de mediere și fiecare dintre pași – utilizați 

figura 1 pentru a explica procesul 
Activitatea practică 1 "Brainstorming" 

Opțiune față în față: Faceți o activitate de brainstorming cu 
participanții: întrebați-i ce poate fi considerat un proces eficient de 
mediere. Dacă aveți mulți participanți, împărțiți-i în grupuri și apoi 
comparați și discutați rezultatele. Lăsați fiecare grup să noteze pe 
un flipchart rezultatele. 
Opțiune online: utilizați Mentimeter (vedeți mai multe la: 
https://www.mentimeter.com/) pentru acest brainstorming și 
faceți un nor de cuvinte 
Scopul acestei activități este de a introduce modelul Triunghiul 
satisfacției  
1.2. Procesul eficient de mediere 

- Explicați modelul Triunghiul satisfacției și toate nevoile 
interdependente (relaționale, de fond și procedurale), care 
încorporează rezultatele brainstorming-ului  

2. Medierea educațională 
- Definirea medierii școlare și discutarea impactului 

medierii în contextul școlar 
2.1. Rolul mediatorului educațional 

- Explicarea mai multor roluri ale mediatorilor 
 

2.2. Caracteristicile mediatorului educațional 
Activitatea practică 2 "Caracteristicile mediatorilor" 
Opțiune față în față – Toți participanții trebuie să scrie pe o foaie 3 
caracteristici principale ale mediatorului eficient și 3 trăsături pe 
care un mediator nu ar trebui să le aibă. În cele din urmă, 
coordonatorul scrie toate cuvintele pe o tablă / flipchart. Grupul 
discută rezultatele. 

 
Opțiune online: Toți participanții trebuie să scrie pe mentimeter 3 
caracteristici principale ale unui mediator eficient și ale unuia 
ineficient; În cele din urmă, grupul discută rezultatele. 

Tipul de 

activitate: 

  

  

  

  

  

Brain- 

storming 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discuție 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/


 
 
 
 
 

26 
 

- După activitate, formatorul enumeră unele dintre rolurile 
unui mediator educațional și le compară cu 
caracteristicile prevăzute în activitatea 2 și 1. 

- Înainte de a introduce ascultarea activă, desfășurați 
activitatea 3. 

Activitatea practică 3 "Ascultare activă" – Spărgătorul de gheață -
Autobuzul 
Rugați participanții să asculte o poveste pe care o veți spune.  
"Imaginați-vă că conduceți un autobuz. La început autobuzul este 
gol. În prima stație cinci persoane se urcă în autobuz. În următoarea 
oprire 3 persoane coboară și 2 se urcă în autobuz. În următoarea 
oprire intră 10 persoane și 4 ies. În cele din urmă, la final încă 5 
pasageri coboară. Întrebarea este: care este dimensiunea 
pantofului șoferului?" 
De obicei, participanții încep să ia notițe și să facă calcule. 
Participanții vor spune că este imposibil să se cunoască 
dimensiunea pantofului. În acest caz, veți citi din nou povestea până 
când participanții își vor da seama că ei sunt șoferul și că ar trebui 
să-și cunoască propria dimensiune a pantofului. 

3. Norme etice 
- Explicarea principalelor reguli și limite etice în procesul 

de mediere 
Activitatea practică 4 " Identificarea limitelor" 
Împărțiți participanții în 3 sau 4 grupuri. Oferiți-le scenarii care ar 
putea pur și simplu să reflecteze asupra eticii și a limitelor 
procesului de mediere. Câteva exemple pe care le puteți utiliza: 
 

1- Sofia este o profesoară cu peste 20 de ani de muncă. 
Oliver este un băiat nou în clasa Sofiei. Părinții lui Oliver 
au mers de mai multe ori la școală pentru a verifica dacă 
totul este în regulă cu copiii, făcând unele cereri 
profesorului. La început, Profesorul a acceptat unele 
dintre aceste solicitări, însă, în timp, părinții continuă să 
meargă la școală și să intervină în activitatea 
profesorului. Astfel, profesoara l-a întrebat pe 
mediatorul școlii, dacă poate interveni. Cu toate 
acestea, părinții lui Oliver nu sunt interesați să participe 
la proces, continuând să interfereze cu munca 
învățătorului. Ce ar trebui să facă mediatorul? 

2- Marta mediază un conflict între doi elevi, Ana și Fred. 
Ana a aruncat o carte peste capul lui Fred care l-a trimis 
pe elev la centrul medical al școlii. Înainte de începerea 
procesului de mediere, Ana vorbește în privat cu Marta 
și îi spune că Fred a hărțuit-o de-a lungul lunilor și de 
aceea a devenit agresivă față de el, dar îi cere 
mediatorului să păstreze acest secret, deoarece Ana nu 
vrea ca colegii și părinții ei să știe. Ce ar trebui să facă 
mediatorul? Păstrează secretul? 

3- Sunteți mediator în mijlocul unui proces de mediere și 
una dintre părți începe să explice comportamentul lor 
necorespunzător ca urmare a divorțului părinților săi. 
Când erai vârsta lui exactă, părinții tăi au divorțat și tu 
te-ai luptat cu asta în același mod ca și acest elev. Vă 
împărtășiți experiența? 

Rugați grupurile să-și împărtășească reflecțiile și să le discute cu 
întregul grup. 

 

 

 

 

 

 

Reflecție 

Materiale/Consumabile: Pixuri, foi goale, flipchart, markere flipchart, Power Point, Mentimeter 
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3. Sarcinile medierii educaționale și ale mediatorului 
educațional 
 
Scopul acestui modul este de a familiariza cursanții cu sarcinile implicate în medierea 
educațională și de a le oferi o alternativă la rezolvarea tradițională a problemelor în 
școli. În acest modul, cursanții vor învăța despre rolul mediatorilor educaționali și 
abordarea de mediere utilizată de școli ca constă în implicarea în mod voluntar în 
procesul de soluționare a litigiilor. Rolul mediatorului este de a asista și de a ghida 
părțile către propriile rezoluții.  Astfel, părțile să înțeleagă și să se concentreze asupra 
problemelor importante pentru a ajunge la o rezoluție.  
 
După finalizarea acestui modul, cursanții vor ști: 
 

• obiectivele și rezultatele desfășurării procedurilor de mediere într-un mediu 
educațional; 

• tipurile de participanți și tipurile și modelele de medieri; 

• metode, tehnici și abilități de soluționare alternativă a conflictelor; 

• organizarea sesiunilor de mediere și documentarea acestora. 
 

 Elementele cheie abordate sunt:  

 
1. Obiectivele medierii educaționale 
2. Beneficiile medierii în școli 
 

Metode utilizate:  
 

➢ Abordarea medierii este utilizată ca implicarea voluntară a părților.  

Înainte de a defini medierea, este important să subliniem ce nu este medierea.  

-  Medierea nu este terapie. 

Un mediator interacționează cu persoane sănătoase care sunt capabile să fie trase la 
răspundere pentru acțiunile și comportamentul lor. El sau ea nu este instruit pentru a 
aborda conflictele intrapersonale și pentru a oferi ajutor psihologic în cazul în care 
clientul are nevoie de el. 

Scopul medierii este de a găsi o soluție reciproc acceptabilă pentru părți, nu de a oferi 
terapie pentru traume psihologice. 
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- Medierea nu înseamnă consiliere. Un mediator nu poate oferi clienților consiliere cu 
privire la modul de a acționa într-o anumită situație. 

- Medierea presupune abilități de negociere, dar nu este identificată cu negocierea. Un 
obiectiv important este realizarea dialogului între părți, dar mediatorul nu este implicat 
în soluție. 

- Medierea nu este conciliere.  Concilierea se bazează pe valori diferite, iar conciliatorul 
nu trebuie să fie imparțial, în schimb mediatorul trebuie să fie. 

- Medierea ar trebui, de asemenea, să se distingă de arbitraj în obiectivele și procedurile 
sale de punere în aplicare a acesteia. Arbitrajul implică participarea unui arbitru care, 
după examinarea probelor, poate lua decizii care sunt consultative sau obligatorii 
pentru părțile implicate. În timp ce mediatorul nu poate lua decizii.   

3.1 Ce este medierea școlară? 
 
Medierea este un proces prin care se facilitează comunicarea între părțile aflate în 
conflict, desfășurat cu ajutorul unui mediator imparțial, prin care o parte terță neutră 
ajută două sau mai multe părți să soluționeze un anumit conflict.  
 
Scopul mediatorului este de a motiva oamenii să participe la acest proces, astfel încât 
ei înșiși să poată elabora un acord reciproc avantajos care să îi ajute să restabilească 
relații bune unul cu celălalt și cu alte persoane. 
 
Medierea în școală este o formă de întâlnire în care mediatorii profesorilor și/sau 
mediatorii elevilor ajută alți membri ai comunității școlare, adesea elevi, să rezolve 
disputele dintre ei.   Medierea impune studenților să se implice în mod voluntar în 
procesul de soluționare a litigiilor. Abordarea de mediere utilizată de școli impune ca 
elevii să fie implicați în mod voluntar în procesul de soluționare a litigiilor.  

3.2 Obiectivele și rezultatele desfășurării procedurilor de mediere într-un mediu 
educațional 

Mediatorii sunt calificați în a evalua faptele, emoțiile și interesele individuale ale 
părților implicate, pentru a determina care sunt problemele reale și care ar putea fi 
rezultatul corect pentru părți. Expertiza mediatorilor îi ajută să clarifice problemele și 
să evalueze punctele forte și punctele slabe ale cazului fiecărei părți. Mediatorii oferă, 
de asemenea, abordări creative și soluții inovatoare, menținând în același timp o 
perspectivă imparțială. 

Mediatorii nu  iau  nicio decizie;  ei ajută părțile să vină cu o opțiune care este 
câștigătoare pentru ambele părți și care să evite problemele viitoare.  Cu alte cuvinte, 
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procesul de mediere este voluntar. Acesta are loc dacă participanții la conflict doresc. 
În cadrul întâlnirilor, elevii își pot spune calm preocupările reale, fără a fi învinuiți 
pentru ceea ce au făcut. Tot ceea ce împărtășesc este păstrat confidențial de către 
mediatori. În acest fel, părțile au posibilitatea de a-și găsi propriile soluții.  

Medierea școlară are ca scop: 

❖ sprijinirea tuturor participanților la procesul de învățare în caz de conflict cu alți 
elevi, profesori, părinți; 

❖ să dobândească o înțelegere mai clară a lor înșiși, a diferențelor  lor și a relațiilor 
lor cu ceilalți; 

❖ să încurajeze soluționarea litigiilor într-un mod constructiv; 

❖ contribuie la sănătatea mintală a participanților, la responsabilitatea naturală 
și la satisfacția că au găsit în mod independent o soluție. 

 

Impactul programelor de mediere școlară este de obicei asociat cu indicatori precum 
agresiunea verbală, numărul de infracțiuni sau fișele disciplinare, mai precis medierea 
școlară (Ibarrola-García & Iriarte, 2012): 

❖ încurajează individul să se pună în poziția celeilalte persoane, să înțeleagă 
perspectiva celuilalt și să accepte că aceasta poate diferi de a sa, promovând 
dezvoltarea empatiei 

❖ favorizează asumarea propriilor responsabilități 
❖ încurajează angajamentul de a îmbunătăți mediul și relațiile școlare  
❖ promovează participarea activă a elevilor și are un rol activ în soluționarea 

conflictelor 
❖ le dă o voce, schimbă nonconformismul în acțiuni pozitive 
❖ poate stabili o punte de legătură între studenții din medii culturale diferite, care 

să fie utilizată ca strategie pentru soluționarea potențialelor conflicte culturale  
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3.3 Tipuri de participanți și tipuri de medieri 

 
Fiecare parte - director, profesor, părinte, elev sau orice alt participant la procesul 
educațional - se poate adresa unui mediator și poate invita cealaltă parte să participe 
la o procedură de mediere, fie singură, fie prin intermediul mediatorului. Acest lucru 
înseamnă că procesul de mediere implică diferiți participanți, cum ar fi de la elev la 
elev, de la părinte la școală, de la elev la profesor, de la profesor la profesor, de la 
profesor la administrator. Este important de menționat că prezența conflictelor în 
școală nu afectează doar școala, ci o comunitate mai mare, într-o anumită măsură.  În 
cadrul primei întâlniri, părțile semnează o declarație că sunt dispuse să participe în 
mod voluntar la proces, ceea ce asigură că vor lucra din proprie voință și dorință 
pentru  a clarifica cazul. 
 

3.3.1 Facilitarea medierii  
 
Una dintre cele mai cunoscute medieri practicate în anii 1960 și 1970 se numește 
"mediere facilitativă". Mediatorul structurează un proces pentru a ajuta părțile să 
ajungă la o rezoluție reciproc acceptabilă. În acest tip, mediatorul pune întrebări; 
puncte de vedere validate; căutând cu interes pozițiile luate de părți; și asistă părțile 
în găsirea și analizarea opțiunilor pentru un acord. Aici, rolul mediatorului nu este de 
a face recomandări, de a-și da propriul sfat sau opinie, sau de a prezice rezultatul. 
Mediatorul este responsabil de proces, în timp ce părțile sunt responsabile de 
rezoluție. Scopul principal este ca părțile să ajungă la acorduri bazate pe înțelegere. 
Părțile au o influență majoră asupra proceselor decizionale. 
Medierea facilitativă a fost practicată de voluntari și nu au existat cerințe de expertiză 
în domeniul soluționării de conflicte. În prezent, medierea facilitativă este o practică 
cu și fără expertiză. 
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3.3.2 Medierea evaluativă 
 
Medierea evaluativă este un proces în care un mediator evaluativ asistă părțile prin 
predicarea a ceea ce ar putea face juriul. Un mediator evaluativ poate face 
recomandări formale sau informale părților și poate evalua pe baza drepturilor legale 
ale părților. În acest tip de mediere, mediatorul evaluativ structurează procesul și are 
o influență directă asupra rezultatelor medierii. În mod normal, aceasta apare în 
medierea mandatată de instanță sau în medierea trimisă de instanță. În medierea 
evaluativă mediatorul are expertiză sau cunoștințe juridice în domenii relevante 
litigiului, astfel încât majoritatea mediatorilor evaluativi sunt avocați.   
 

3.3.3 Medierea transformativă 
 

Medierea transformaativă este cea mai nouă, numită de Floger și Bus în cartea 
"Promisiunea medierii". Conceptul se bazează pe valorile de "responsabilizare" și 
"recunoaștere" a fiecăreia dintre părți și de asemenea pe nevoile, interesele, valorile 
și punctele de vedere ale părților. Esența este că oricare dintre părțile implicate pot fi 
transformate în timpul medierii.  Mediatorii transformatori permit și sprijină părțile să 
determine direcția propriului proces. Aici, părțile joacă un rol  activ în structurarea 
procesului și în determinarea rezultatului medierii, iar mediatorul le urmează direcția.  
 
În general, medierea facilitativă și transformatoare ajută părțile să își asume 
responsabilitatea pentru propriile litigii și rezultate. Este obișnuit ca aceste două tipuri 
de mediere să aibă loc pentru o lungă perioadă de timp, ceea ce duce la lipsa unui 
acord. Medierea evaluativă pare să câștige cea mai mare popularitate, arătând că este 
mai susținută pe piață.  Fiecare își are utilitatea și locul în procesele de soluționare a 
litigiilor.  
 

3.3.4 Medierea inter partes  

Un tip de mediere larg răspândită în școală este așa-numita mediere inter partes, ea 
este extrem de inspirațională pentru elevii și profesorii înșiși, deoarece se simt 
"purtători ai frecvenței păcii". Aceasta diferă de tipul clasic de mediere, unde un 
profesionist neutru și consacrat, extern școlii, cu o vastă experiență, este invitat să 
medieze și poate acționa în co-mediere cu un psiholog/profesor/elev/părinte instruit 
din școală.  

În acest tip de mediere, inter partes, este recomandabil ca psihologul, elevii și 
profesorii instruiți să aibă un mentor-mediator venit din exterior, cu experiență în 
diferite școli, cazuri și culturi. Cea mai obișnuită formulă de lucru este formarea 
psihologului școlar + mediator extern + mediatorii din rândul elevilor/profesorilor (+ 
alți profesioniști externi, după cum este necesar). Activitatea psihologului școlar este 
diferită de cea a mediatorului. În cel mai bun caz, ei lucrează împreună și astfel procesul 
este holistic. În plus, într-o situație violentă, prezența imparțială și viziunea 
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mediatorului specializat pot oferi o perspectivă cu totul nouă și un adevărat sprijin 
tuturor. 

Termenul „mediatori ai învățării” se referă la agenții de învățare care utilizează strategii 
de învățare meditată (MLE) pentru a-și spori capacitățile de învățare (a se vedea 
învățarea mediată și modificabilitatea cognitivă pentru definirea strategiilor MLE). 
Mediatorii învățării sunt de obicei părinți, frați, profesori, îngrijitori, colegi, și bunicii. 

Medierea educației speciale este un proces în care un mediator ajută la soluționarea 
unui litigiu între un părinte și personalul districtului școlar cu privire la programul de 
educație specială al unui copil. Un mediator este o persoană neutră care îi va ajuta pe 
participanți să ajungă la un acord reciproc satisfăcător. 

3.3.5 Abordarea  medierii școlare  
 

Abordarea de mediere utilizată de școli impune ca elevii să fie implicați în mod 
voluntar în procesul de soluționare a litigiilor. 

Rațiunea care stă la baza acestei abordări este că, prin implicarea unui mediator 
instruit, elevii pot:   

• Participa la o activitate de soluționare cu succes a unei probleme, abordând 
cazurile de hărțuire.  

• Să își asume responsabilitatea pentru comportamentul lor și pot explora 
motivele care stau la baza conflictului sau a plângerilor.  

• Să fie ajutați să ajungă la un acord cu privire la soluții rezonabile și corecte, chiar 
dacă acesta implică un compromis din ambele părți.  

• Elabora soluții mai bune și mai durabile doar dacă ar fi constrânși.  

• Participa la o sesiune de mediere care este o experiență valoroasă de învățare 
și care îi poate ajuta mai târziu să rezolve problemele interpersonale. 

 

Aplicație 

Aplicația pentru mediere poate fi implementată în mod corespunzător și cu cel mai 
mare succes, după cum urmează:  

1. Elevii sunt informați cu privire la serviciul de mediere din cadrul școlii și invitați să 
solicite ajutorul acestuia, dacă doresc acest lucru.  

2. Mediatorii instruiți corespunzător (membri ai personalului și/ sau colegi) se întâlnesc 
cu studenții interesați care caută ajutor în legătură cu o dispută și care ar putea implica 
hărțuirea. Medierea poate avea loc chiar în locul în care are loc conflictul sau poate fi 
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programată pentru o perioadă ulterioară. Dacă problema este mai complicată sau mai 
gravă, ar trebui să fie într-un loc privat unde nu vor exista întreruperi.  

3. Se discută scopul și regulile de bază ale medierii.  

4. Ambele părți au posibilitatea de a-și spune povestea la rândul lor și fără întrerupere.  

5. Preocupările sunt clarificate și mediatorul stabilește o agendă împreună cu 
participanții.  

6. Se ajunge prin discuții la o soluție agreată de ambele părți, de obicei printr-un proces 
de compromis și fără a repartiza vreo vină pentru litigiu.  

7. Un acord comun este confirmat și, uneori, notat.  

8. În orice etapă, elevii au dreptul să se îndepărteze de procesul de mediere dacă simt 
că nu este constructiv.  

9. Situația este apoi monitorizată cu atenție. Tehnicile pot fi rafinate și îmbunătățite 
atunci când este necesar. 

Conceptul de formare în mediere constă în înțelegerea de către participanți a metodei 
de mediere și de a răspândi medierea la mai mulți studenți, nu de a selecta în mod 
specific doar anumiți studenți. Acest lucru are ca scop creșterea inteligenței 
emoționale generale a elevilor și reducerea agresiunii în școală, elevii dezvoltându-și 
abilitățile de comunicare și sociale. Atunci când apar situații de conflict și îi pun pe elevi 
în pericol de agresiune fizică sau verbală, este posibil, prin utilizarea pe scară largă a 
metodei, să se permită, să acționeze în momentul în care situația apare pentru a evita 
punerea elevilor în pericol. 

Scopul introducerii metodei de mediere este:  

1. Înțelegerea conflictului, cauzelor conflictului, etapelor prin care se dezvolta un 
conflict si modalităților de soluționare a acestuia; 

2. Diferite moduri și sisteme de soluționare a conflictelor; 

3. Medierea, ca procedură și concept de soluționare a litigiilor;  

4. Etapele logice ale procedurii de mediere;  

5. Care sunt participanții obligatorii si posibili la procedura de mediere;  
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6. Care sunt diferitele strategii în conflict;  

7. Care sunt diferitele tehnici de comunicare ale mediatorului;  

În această metodă, este important ca toți elevii să fie introduși în mediere de către un 
mediator extern sau de către un specialist educațional din școala familiarizată cu 
metoda. 

 Diseminarea metodei la un număr mare de studenți va ajuta:  

➢ Să caute o rezolvare a conflictului care să mulțumească ambele părți la fel de 
bine. Această strategie se bazează pe principiul cooperării. Elevii pot fi instruiți 
în cadrul "Orei de clasă". 

Atunci când apare un conflict elev-profesor, în unele cazuri, este nevoie de un 
mediator. Elementele medierii au fost folosite în încercarea de a găsi intervenții 
eficiente, psihologic se poate spune că există o stare de urgență subiectivă în profesor, 
iar psihosocial are loc o deconectare între profesor și elev. În acest caz, psihologul 
școlar pășește în rolul de mediator între profesor și elev pentru a lua locul "problemei" 
în comunicarea dintre ei și pentru a reface legătura socială între ei. Intervențiile sunt 
implementate într-o situație de urgență, în primul moment posibil. Întâlnirile nu sunt 
lungi și urmăresc organizarea naturală a activității de învățare - de exemplu, în timpul 
pauzei. Există un nivel ridicat de intensitate emoțională în aceste întâlniri. Psihologul 
încearcă să asculte diferența și dezacordul și să "traducă" regulile și responsabilitățile 
fiecărei persoane în cuvinte care pot fi gestionate. La finalul întâlnirii, se face o sugestie 
ambilor participanți de a-l ține la curent pe psiholog cu privire la evoluții, deoarece 
îndepărtarea unui elev din clasă este o problemă serioasă pentru întreaga instituție 
școlară. Rezultatele unei astfel de intervenții sunt că până în prezent nu s-a observat 
necesitatea unei a doua reuniuni. De asemenea, s-a înregistrat o reducere 
semnificativă a acestor solicitări adresate psihologului școlar. Un al treilea efect este 
un număr mai mare de profesori care, în loc să "ia" un elev direct la psiholog, 
organizează o întâlnire preliminară într-o situație problematică similară. Un astfel de 
efect poate fi considerat pozitiv în ceea ce privește acțiunile profesorilor, deoarece 
prima reacția nu este de alarmare, astfel se permite planificarea intervenției adecvate.  

Atunci când comunică cu părinții, profesorii se trezesc de multe ori blocați și incapabili 
să convingă părintele că copilul lor are comportamente problematice, dificultăți de 
socializare și că școala și-a îndreptat eforturile pentru a ajuta copilul. În acest caz, este 
nevoie de un mediator extern pentru a ajuta profesorii să vorbească cu părinții și să 
arate părinților direcția corectă în ceea ce privește educația și adaptarea copilului lor. 
În multe cazuri, părinții au încredere într-un reprezentant extern, în acest caz un 
mediator. Este posibil să se depășească încălcarea încrederii între școală și părinte prin 
utilizarea unui mediator care poate prezenta părintelui într-un mod accesibil 
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posibilitățile oferite de școală. Prin intermediul mediatorului, părintele înțelege nevoia 
de a asista echipa școlară pentru ca copilul lor să facă progrese în învățare și 
comportament. Profesorii pot fi instruiți de mediatori și pentru conversații ulterioare 
cu părinții, să fie pregătiți în încercarea de a-l ajuta pe părinte, scopul conversației fiind 
acela de a ajuta copilul dacă are un comportament problematic. Scopul este ca 
profesorul să convingă părintele că dezvoltarea pozitivă a copilului este cea mai 
importantă pentru toată lumea în acest proces. Cuvintele prost alese de profesori către 
părinți este unul dintre motivele pentru care părintele își poate pierde încrederea în 
școală. De aceea, formarea cadrelor didactice de către mediatori este ea însăși o 
prioritate în sistemul de învățământ. Cadrele didactice sunt instruite la începutul anului 
școlar pentru a fi pregătite atunci când comunică cu părinții. 

3.5 Organizarea de sesiuni de mediere și documentarea acestora 
 
Elevii pot merge la mediatori instruiți pentru mediere sau profesorii pot sugera ca un 
caz să fie soluționat de un mediator instruit. 
De obicei, un mediator instruit sau o echipă de doi mediatori se întâlnesc la o oră și un 
loc prestabilit cu contestatarii. 
Sesiunile pot varia în funcție de conflict, iar unele pot dura câteva zile. Sesiunile pot 
avea loc în timpul orelor de școală, între clase, pauza de masă, după orele de școală. 
În cadrul primei întâlniri, părțile semnează o declarație că sunt dispuse să participe în 
mod voluntar la proces, ceea ce asigură că vor lucra din proprie voință și dorință de a 
clarifica cazul. Toți participanții la mediere semnează o declarație de confidențialitate 
a informațiilor partajate în timpul medierii. În cazul în care se ajunge la un acord, 
părțile decid dacă să semneze un acord scris sau să aibă un acord verbal. Acordul la 
care s-a ajuns este, de obicei, respectat deoarece este voluntar și clar. 
În cazurile în care școala are un birou de mediere, se poate stabili documentația 
pentru a înregistra organizarea, desfășurarea și finalizarea procesului de mediere.  
Practica a arătat că această activitate ar trebui să fie promovată comunității școlare 
printr-o scurtă publicitate. Aceasta ar trebui să explice ce este medierea, scopul 
pentru care este organizată, modul în care funcționează biroul de mediere și, în cazul 
unei cereri de mediere, procedura care trebuie urmată. 
Un formular de cerere care urmează să fie depus la biroul de mediere de către un 
membru al comunității școlare, în care se menționează dorința solicitantului de a avea 
o sesiune de mediere, precum și detalii despre cealaltă parte (părți) și contactele sale 
și conflictul care urmează să fie soluționat de către părți.  
O invitație de mediere care urmează să fie adresată părților menționate în cerere de 
către mediator, informând părțile cu privire la cererea primită și programând o dată și 
o oră pentru o sesiune de mediere, în cazul în care acestea sunt de acord să participe 
la proces. Părțile convin în prealabil. 
Un acord între părți care să ateste acordurile la care s-a ajuns în cursul medierii care 
urmează să fie semnate de participanți. 
Un raport al mediatorului care include informații privind aspectele calitative și 
cantitative ale activității desfășurate. Acesta înregistrează informații privind fiecare 
cerere primită și lucrată, rezultatele obținute, numărul de sesiuni etc.  
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O evidență similară poate fi, de asemenea, păstrată lunar, în special în cazul în care 
biroul de mediere este angajat de mai mult de o persoană.  
Pentru a facilita activitatea, fiecare unitate de învățământ poate crea modele de 
documente care să conțină informațiile necesare adaptate specificului comunității 
școlare.  
 
Medierea poate rezolva următoarele probleme: 
- Neînțelegeri; 
- Scurte altercații fizice; 
- Bârfă; 
- Insulte/tachinări; 
- Calomnie - inclusiv pe rețelele de socializare;  
- Furtul; 
- Probleme între prieteni; 
- Probleme între profesor și elev. 
  

Descrierea modulului, pas cu pas 

 
Durata totală: 4h – 4.30h 

 

Cadru: Sala de clasă / Online 

Rezultate: 

 

Înțelegeți conceptul de "mediere" 

Înțelegeți cum să participați la procedurile de mediere 

Conținut 

 

1. Obiectivele medierii educaționale 
2. Beneficiile medierii în școală 

Durata 
pentru 
fiecare 
activitate: 

1. 60 min 
2. 120 min 
3. 60 min 
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Descrierea activităților  

(pas cu pas) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Materiale/Consumabile: 
 
 
 
 

 

1. Înțelegerea a ceea ce este un conflict și cum să-l gestioneze. 

După ce vom explica în detaliu ce este un conflict, vom reuni toți participanții 

într-o cameră și le vom da o hârtie goală în care vor tasta (în 

un mod anonim) un conflict actual pe care îl pot avea acum. 
Expuneți această situație cu grupul. 

Prezentarea pe tablă a conflictelor împărtășite de participanți fac ca  

toată lumea să vadă ce conflicte au alte persoane; solicitarea participanților care  

au mai trecut prin una dintre aceste situații si cum au mai trecut de  una dintre  

aceste situații si cum au remediat aceste conflicte. 

(Acest lucru va fi fundamental la sfârșitul sesiunii, atunci când vom face oameni  

care au trecut de acest conflict să ajute oamenii care se luptă în prezent) 

 
2. Jocul de rol : creează un conflict fals. 

Această activitate va fi axată pe predarea modului de a ne controla emoțiile într-un 

conflict, cât de relevante sunt și cât de mult ne pot afecta în încercarea de 

  soluționare a unui conflict 

Faceți conflictul cu exemplele deja date de participanți 

Creați aleatoriu conflicte false între participanți și fiecare dintre ei vor  

expune sub forma unui monolog în momentul în care facem o discuție despre 

cum putem rezolva acest conflict din modul emoțional critic și care 

va fi modul corect de a acționa; având acest ajutor, ei văd cum vor 

acționa în astfel de situații și vor ajunge la o soluție asertivă între toate 

părțile implicate. 

 
3. Socializarea. 

După toate activitățile ultima activitate va fi o discuție intre toți 

partenerii despre conflictele lor interne și oamenii care au trăit sau 

au trecut prin asta, pentru a ajuta și media aceste conflicte, permițându-li-se 

să comprime mai bine informația și ajutând la comunicarea asertivă și la remedierea 
problemelor. 

 
Activitatea 1: Foi de hârtie goală, Creioane, Pixuri, Markere 
Activitatea 2: Markere, Creioane, Coli de hârtie 

Tipul de activitate: 

 
 1. Partajarea 
deschisă a 
conflictelor 
interne. 

 
2. Joc de rol 
conflictual 

 
3. 
Împărtășire
a  
experienței 
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4.  Abilități psihologice în medierea educațională  
 

Acest modul se concentrează pe promovarea și cultivarea abilităților psihologice în 

domeniul medierii educaționale. Scopul său principal este de a oferi atât cunoștințe 

teoretice, cât și activități de formare inspirațională pe următoarele domenii tematice 

specifice:  

➢ Abilități și stiluri de comunicare  în mediere  

➢ Managementul autocontrolului bazat pe învățarea socială și emoțională (SEL) 

și inteligența emoțională  

➢ Structuri pentru soluționarea unui dezacord și rolul dialogului constructiv în 

cadrul unui conflict 

➢ Aflați cum să separați faptele de opinii (obiectivarea faptelor) într-un litigiu  

 

Astăzi, studenții, profesorii și alți agenți ai unei comunități educaționale (cum ar fi 

directorii, părinții etc.) trebuie să-și exerseze și să-și dezvolte nu numai cunoștințele 

academice, ci și emoțiile și abilitățile sociale, deoarece relațiile interpersonale din 

societățile moderne pe care le trăiesc intenționează să devină din ce în ce mai 

complicate.  

Rolul medierii ca metodă de facilitare a abordării și de soluționare a conflictelor este 

în creștere ca popularitate și ajută adesea la soluționarea unei probleme în rândul 

acestor părți interesate într-un mod mai colaborativ. În domeniul educației, medierea 

și practicile de comunicare pozitivă pot ajuta nu numai la soluționarea mai eficientă a 

mai multor conflicte/litigii, ci și la protejarea intereselor copiilor și a stării lor de spirit.3 

În ceea ce privește rezultatele învățării acestui modul, acesta va sprijini mai întâi mai 

mulți cursanți și persoane din comunitatea educațională să dezvolte o comunicare 

pozitivă, să-și îmbunătățească inteligența emoțională, să construiască un dialog 

constructiv și un sentiment de autocontrol. Ca atare, utilizatorii finali ai modulului vor 

putea să-și îmbunătățească personalitatea și să rezolve orice situație dificilă într-un 

mod mai creativ și mai lin, în timp ce vor învăța cum să acționeze cu sentimente 

pozitive, fără a reacționa cu presiune, de la egal la egal și fără atitudine agresivă atunci 

când experimentează un dezacord sau o dispută. Mai mult decât atât, atât 

cunoștințele teoretice, cât și activitățile practice oferite de acest modul vor ajuta orice 

participant implicat să facă mișcare și să promoveze, cu ajutorul mediatorilor 

educaționali, competențe sociale și emoționale esențiale pentru a gestiona eficient 

mai multe tipuri de dezacorduri sau incidente neplăcute. 

 
3 Usmanova, E., Khokhlova, E., & Fedoseev, R. (2021). Practici de mediere și comunicare în educație. Revista 
Tempos e Espaços em Educação, 14(33), e16562. Preluat de la: 
https://seer.ufs.br/index.php/revtee/article/view/16562/12222  

https://seer.ufs.br/index.php/revtee/article/view/16562/12222
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În mod specific, cursanții și utilizatorii finali ai activităților modulului vor dobândi noi 

cunoștințe și vor dezvolta o bună înțelegere a modului prin:  

❖ Exersarea comunicării pozitive cu ei înșiși, cu elevii și colegii și împărtășind-o 

concret o dată întorși înapoi la școală; 

❖ Crearea unui mediu pozitiv, plăcut în interiorul cât și în afara sălii de clasă prin 

facilitarea tehnicilor de abordare a dezacordurilor; 

❖ Cultivarea și adoptarea elementelor cheie ale inteligenței emoționale (de 

exemplu, elevii cu colegii lor) ca o modalitate de a-și exercita conștiința socială; 

❖ Să se cufunde într-un mediu de responsabilizare care va permite participanților 

să continue să genereze o cultură a SEL în propriile școli; 

❖ Transformarea unei comunicări negative, disruptive, ineficiente într-un set 

durabil de comunicare eficientă și de conștientizare socială a cursanților; 

❖ Separarea faptelor de opinii ca o modalitate de a evita prejudecățile și 

comportamentul nedrept odată ce apare un dezacord în mediul școlar.  

Mai mult decât atât, pe termen lung, activitățile de formare ale acestui modul vor 

ajuta relațiile dintre părțile interesate, din domeniul educației, să fie și mai 

constructive și vor și îmbunătății calitatea vieții atât a elevilor, cât și a cadrelor 

didactice, făcând astfel procesul educațional mai eficient. Tinerii elevi vor fi bine 

pregătiți să-și gestioneze creativ și fără probleme emoțiile și să-și exercite în mod 

eficient capacitatea de autocontrol pentru a face față oricăror conflicte și dezacorduri 

din interiorul și din afara clasei școlii. Capacitatea de a comunica ușor și productiv este 

poate una dintre cele mai importante dintre toate abilitățile de viață și aceasta este 

ceea ce acest modul se străduiește să transmită tuturor părților interesate ale 

comunității educaționale: să-și îmbunătățească dezvoltarea personală și bunăstarea și 

să-i sprijine să creeze schimbări pozitive pentru ei înșiși și să devină factorii de 

schimbare ai societății lor printr-un mod pașnic și pozitiv. 

 

Elementele cheie abordate sunt:  

 

1) Activități pentru abilitățile de comunicare și ascultare activă 

• Exerciții de ascultare activă 

• "Mesajele I" și activitatea de comunicare pozitivă 

 

2) Activități pentru inteligența emoțională și autocontrol  

• Exercițiul "Pantoful de pe celălalt picior" pentru practicarea empatiei si 

autocontrolului 

• Confruntarea cu emoțiile (pentru identificarea, analizarea și controlul 

emoțiilor) 
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3) Confruntarea cu dezacordul  

• Scenarii de joc de rol 

 

4) Activitate de separare a faptelor de opinii 

• Opinii subiective vs. fapte obiective 

 

Metode utilizate:  

➢ Povestire (Activitatea 1) 

➢ Scenarii "Eu simt" (Activitatea 2) 

➢ Brainstorming (Activitatea 2) 

➢ Scriere reflectorizantă (Activitatea 3) 

➢ Tehnici de limbaj corporal (Activitatea 4) 

➢ Joc de rol (Activitatea 5) 

➢ Modelul CUSDA (Activitatea 5) 

➢ Discuție de grup (Aplicabilă tuturor activităților)  

➢ Discuție reflectorizantă (Aplicabilă mai multor activități) 

 

4.1 Abilități de comunicare în stilurile de mediere și comunicare  

Termenul „comunicare” este legat de o acțiune care este întreprinsă cu scopul de a 

face schimb de informații tuturor celor implicați în procesul de schimb de informații. 

Scopul comunicării este de a "fi înțeleși și de a se înțelege reciproc". 4 Comunicarea 

este vitală în susținerea relațiilor umane și este considerată ca fiind capacitatea de a 

interacționa în mod corespunzător cu ceilalți. În același timp, se află în centrul 

profesiei didactice în ceea ce privește relația profesor-elev.  5 

În general, comunicarea poate fi exprimată în diferite tipuri. De exemplu, poate fi 

verbal sau non-verbal. Primul tip (verbal) de comunicare se referă la transmiterea de 

informații sau mesaje prin cuvinte rostite. Pe de altă parte, al doilea tip (comunicare 

non-verbală) este considerat ca procesul de transmitere a unui mesaj prin gesturi, 

cuvinte scrise sau atitudine. O altă variație semnificativă între cele două tipuri 

anterioare este că, de obicei, comunicarea non-verbală este impulsivă spre deosebire 

de comunicarea verbală, deoarece poate oferi informații mai precise, fiind exprimată 

sub un control mai puțin conștient.6 

 
4 IREX și Fundația pentru Toleranță Internațională (FTI). (2013). Setul de instrumente pentru soluționarea 
conflictelor și medierea inter partes. Preluat de la: 
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-
toolkit.pdf  
5 Kavrayıcı, C. (2020). Abilități de comunicare și competență în managementul clasei: rolul de mediere al 
abilităților de rezolvare a problemelor. Journal of Teacher Education and Educators Volume 9, Number 1, 
2020, 125-137. Preluat de la: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1254681.pdf  
6 Sehgal Riya. (2022). Semnificația comunicării în mediere. VIA Centrul de Mediere. Disponibil la: 
https://viamediationcentre.org/readnews/MzY5/Significance-of-communication-in-mediation  

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-toolkit.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-toolkit.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1254681.pdf
https://viamediationcentre.org/readnews/MzY5/Significance-of-communication-in-mediation
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Comunicarea este cea mai eficientă atunci când oamenii sunt capabili să facă schimb 

de informații în mod corect despre fapte și sentimente, în timp ce, în schimb, 

comunicarea slabă este adesea ascunsă în spatele neînțelegerilor, provocând 

conflicte. Există multe motive posibile pentru care oamenii nu sunt în măsură să 

comunice în mod eficient: limbajul slab al corpului, ascultarea slabă, utilizarea 

declarațiilor "tu" și a cuvintelor "încărcate", precum și incapacitatea de a recunoaște 

perspective profund diferite. Fenomene de comunicare ineficientă pot fi prezente 

peste tot; un spațiu tipic în care comunicarea neproductivă poate fi observată între 
7indivizi este mediul școlar. În acest context, există multe opinii, expresii și interacțiuni 

diferite între elevi, profesori, directori, părinți. Apariția unui conflict, a unei dispute 

sau a unui dezacord în cadrul școlii este adesea atribuită nivelurilor scăzute de abilități 

de comunicare. Îmbunătățirea abilităților de comunicare ale oamenilor poate oferi 

beneficii multiple pentru întreaga comunitate educațională, deoarece deschide calea, 

într-un mod constructiv, spre rezolvarea problemelor apărute. 

Pentru a avea relații mai bune, trebuie să învățăm cum să comunicăm pozitiv și eficient 

în interiorul zonei școlare. Comunicarea pozitivă implică capacitatea de a transmite 

mesaje într-un cadru plăcut și pozitiv, chiar și în cazul în care chiar mesajul are o 

conotație negativă. Acest lucru poate fi realizat în diferite moduri: de exemplu, optați 

pentru o formulare pozitivă, recurgeți la un limbaj blând pentru a ușura mesajul etc. 

De exemplu, în loc să spui "ar trebui să faci (orice)", este de preferat să spui "poate ar 

fi mai bine să...". Abilitățile eficiente de comunicare pot fi exercitate în fiecare școală, 

deoarece acestea au un rol catalitic în ceea ce privește gestionarea conflictelor 

interpersonale și construirea unor societăți sănătoase din punct de vedere emoțional.8 

În acest moment, este esențial să ne concentrăm asupra semnificației și 

caracteristicilor unei comunicări eficiente. Mai precis, conceptul de comunicare 

eficientă este definit ca un proces de schimb de idei în așa fel încât scopul să fie atins 

în cel mai bun mod posibil. Amintirea unei definiții tipice nu este suficientă pentru 

înțelegerea eficientă a esenței comunicării. De asemenea, este esențial să țineți cont 

de caracteristicile care contribuie la o comunicare eficientă, descrise în următoarea 

imagine:   

 

 

 

 

 

 

 
7 IREX și Fundația pentru Toleranță Internațională (FTI). (2013). Setul de instrumente pentru soluționarea 
conflictelor și medierea inter partes.  
8  London School of English (2019). Puterea comunicării pozitive. Preluat de la: 
https://www.londonschool.com/nordic/blogg/power-positive-communication/  

https://www.londonschool.com/nordic/blogg/power-positive-communication/
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Transmiterea eficientă a unui mesaj este o 

abilitate care poate fi dezvoltată prin practică. 

Deoarece unele elemente de bază ale 

comunicării eficiente au fost deja afișate, acum 

urmează setul de abilități care structurează un 

proces eficient de comunicare (imaginea din 

dreapta). 9 

Dintre toate aceste abilități afișate, care fac 

parte din comunicarea eficientă, acest modul 

acordă o atenție deosebită celor de ascultare 

activă și inteligență emoțională. În ceea ce 

privește ascultarea activă, aceasta este legată de un set de abilități care includ limbajul 

corpului, ascultarea, punerea întrebărilor, rezumarea sentimentelor și exprimarea 

empatiei. În timpul unui proces de mediere, persoana care are 10rolul de mediator 

trebuie să fie un bun ascultător, deoarece părțile care participă la mediere au adesea 

un grad diferit de optimism, furie, suferință, confuzie, frică etc. Dacă părțile înțeleg că 

vor fi ascultate cu atenție de mediator fără a fi judecate, ele pot împărtăși 

responsabilitatea de a soluționa litigiul și pot fi, la rândul lor, buni ascultători într-un 

alt potențial conflict și dezacord pe care îl pot experimenta în viața lor. Ascultătorul 

activ își exersează abilitățile de ascultare luând în considerare atât ceea ce se spune, 

cât și ceea ce nu se spune. Mai mult decât atât, un 11bun ascultător activ este cineva 

capabil să reducă distragerile interne și externe, evită să facă presupuneri și se abține 

de la remarci inutile. Conflictele sunt considerate a fi rezolvate prin ascultare activă, 

deoarece în timpul procesului de ascultare reciproc, una sau ambele părți își pot da 

seama că conflictul este doar rezultatul unei neînțelegeri și li se oferă șansa de a 

înțelege mai profund emoțiile persoanelor în timpul unui proces de soluționare/ 

mediere a conflictului. În cazurile în care există un dezacord adevărat și o ciocnire de 

nevoi, valori sau resurse, s-a observat că persoanele cărora li s-a oferit posibilitatea de 

a-și face auzită perspectiva sunt mai susceptibile în a obține o soluție câștigătoare 

pentru ambele părți, deoarece sunt capabile să empatizeze cu cealaltă parte. 12 

Prin urmare, în timpul soluționării unui conflict în care contestatarilor li se cere adesea 

să comunice între ei, este important pentru ei să stăpânească cum să fie ascultători 

 
9 În anexă, setul de competențe afișate pentru o comunicare eficientă este analizat în continuare.  
10   IREX și Fundația pentru Toleranță Internațională (FTI). (2013). Setul de instrumente pentru 
soluționarea conflictelor și medierea inter partes. 
11   Sehgal Riya. (2022). Semnificația comunicării în mediere. VIA Centrul de Mediere.  
12 IREX și Fundația pentru Toleranță Internațională (FTI). (2013). Setul de instrumente pentru soluționarea 
conflictelor și medierea inter partes. 



 
 
 
 
 

43 
 

activi. Mai ales într-un cadru educațional, este important ca un mediator să pună în 

aplicare câteva reguli esențiale, după cum urmează: 13 

• clarificați și puneți o mulțime de întrebări, fără a-i stânjeni pe participanți; 

• rezumă faptele și sentimentele; 

• să se asigure că vorbitorului i s-a oferit șansa de a fi audiat; 

• gestionarea fluxului de discuții și argumentelor ascultate; 

• în mod constant reformulează ceea ce aud pentru a descărca negativități 

inutile; este, de asemenea, utilizat ca tehnică de către un mediator pentru a 

ajuta părțile să treacă de la o poziție la alta. 

• exersați ascultarea empatică pentru a reflecta cu exactitate emoțiile celeilalte 

persoane. 

 

În plus, ca o complementare a sfaturilor utile anterioare, există câteva tehnici 

suplimentare care sunt considerate cu adevărat utile pentru un mediator atunci când 

folosește ascultarea activă:  

• Reflectarea: este folosită pentru a confirma că sentimentele pe care cele două 

părți le-au avut într-o mediere au fost înțelese în mod adecvat între ele. 

• Reîncadrarea: este folosită pentru a ajuta părțile să treacă de la o poziție la 

alta. De asemenea, este un instrument care este folosit pentru a schimba 

punctul de vedere . Prin reîncadrare, se recunoaște cadrul pe care îl punem 

pentru a înțelege un eveniment, o situație sau o relație este neutru.  

• Recunoașterea: este folosită de la un mediator pentru a recunoaște verbal 

ceea ce vorbitorul a spus, fără a fi de acord sau a nu fi de acord. 

• Amânarea: prin această strategie, mediatorul amână discuția până când 

sentimentele negative inițiale ale celor două părți se evaporă. 

• Încurajarea: prin această tehnica, mediatorul încearcă să încurajeze mai mult 

părțile daca se simt supărate. 

• Retratarea: este folosită de un mediator pentru a confirma declarațiile 

exprimate de cele două părți.  

• Tăcerea: este folosită de un mediator pentru a înțelege tăcerea părților.14 

 

În afară de abilitatea de ascultare activă, alte abilități cheie de comunicare în mediere 

sunt următoarele: 

1. Ascultarea cu empatie: Ascultarea empatică (sau reflexivă) este esențială 

pentru activitatea unui mediator. Este considerat unul dintre cele mai bune 

instrumente pentru a construi încredere, permițând mediatorilor să 

 
13 Ford, J. (2021, accesat ultima dată în 12/12). Abilități cheie de comunicare pentru mediator. Preluat de la: 
https://www.resologics.com/resologics-blog/2016/7/26/key-communication-skills  
14 Sehgal Riya. (2022). Semnificația comunicării în mediere. VIA Centrul de Mediere.  

https://www.resologics.com/resologics-blog/2016/7/26/key-communication-skills
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demonstreze că pot înțelege ceea ce se întâmplă și pot să înțeleagă perspectiva 

participanților și, în principal, nevoile, gândurile și sentimentele lor. Acest tip 

de ascultare se bazează pe "comunicarea în buclă închisă", ceea ce necesită ca 

ascultătorul să poată demonstra înțelegerea a ceea ce s-a spus, reflectând 

esența mesajului înapoi la vorbitor. În calitate de ascultători empatici, 

mediatorii nu se concentrează pur și simplu pe conținutul faptic a ceea ce se 

spune. Ei pun, de asemenea, accentul pe conținutul emoțional subiacent și 

adesea neevaluat. Acest ultim accent este cel care conferă ascultării empatice 

mai multă însemnătate. Prin urmare, un mediator ar trebui să-și golească 

mintea și să asculte vorbitorul cu întreaga lor ființă, astfel încât să poată arăta 

că are un sentiment pentru ceea ce persoana trăiește și simte în timpul unui 

conflict.  

2. Limbajul corpului: limbajul corporal adecvat al unui mediator care este 

simultan un ascultător activ, indică vorbitorului că este foarte atent. Exemple 

de expresie a limbajului corpului: simetria posturii, fața zâmbitoare, înclinarea 

ușoară a corpului spre părți pentru a asculta problema/ conflictul fără a fi simțit 

distras.  

3. Adresarea întrebării corecte: un mediator trebuie să colecteze informații de 

bună calitate adresând întrebări relevante. Numărul adecvat de întrebări este 

foarte important, în timp ce întrebările corecte ajută părțile și mediatorii să 

înțeleagă mai ușor esența unui incident / conflict / dezacord. Mediatorii 

trebuie să pună o mulțime de întrebări, dar nu ar trebui să interogheze, să 

umilească și să-i facă de râs pe participanți. A pune întrebări nu este o 

oportunitate de a face o declarație sau de a-ți exprima o opinie și nici nu este 

o modalitate de a comunica cum te simți. În schimb, ele sunt o modalitate de 

a descoperi informații care vor ajuta un mediator să înțeleagă mai clar nevoile, 

credințele sau sentimentele participanților. Mediatorii pot pune întrebări într-

o varietate de moduri – câteva exemple utile sunt afișate mai jos:  

❖ Întrebări deschise: o întrebare care necesită o exprimare mai deschisă de 

către un participant, cum ar fi "Cum vedeți lucrurile?" este o modalitate 

excelentă de a-i face să vorbească mai deschis și mai sincer, mai ales la 

începutul medierii, atunci când își împărtășesc perspectivele asupra a ceea 

ce s-a întâmplat. 

❖ Întrebări închise: de obicei, astfel de tipuri de întrebări se așteaptă la un 

răspuns "da" sau "nu" sau la o frază scurtă. Ele sunt utile atunci când un 

mediator solicită confirmarea întrebând, de exemplu: "Ajută acest lucru?". 

După ce s-a răspuns la întrebare, mediatorul are posibilitatea de a 

influența ceea ce se întâmplă în continuare.  
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❖ Întrebări de sondare: aceste tipuri de întrebări ajută un mediator să 

înțeleagă problemele mai profunde, dar pot implica unele riscuri.  

Exemple de întrebări de sondare: 1) "De ce?" este o întrebare puternică de sondare 

pe care mediatorii o folosesc pentru a descoperi nevoile subiacente; 2) "Ce veți face 

dacă nu sunteți de acord?"  este o întrebare care obligă participanții să ia în 

considerare consecințele neacordării de acord.  

❖ Întrebări principale: ele sunt utile atunci când un mediator încearcă să 

confirme ceva sau testează o ipoteză: "Am dreptate în a presupune că 

schimbarea comportamentului inițial poate ajuta la rezolvarea problemei 

cu colegul de clasă?" . 15 

Deoarece au fost analizate tipurile de bază și setul de abilități de comunicare, această 

parte a modulului 4 se închide cu mai multe stiluri de comunicare și modul în care 

acestea pot fi utilizate de un mediator pentru a ajuta cele două părți opuse să 

comunice eficient între ele. 

În detaliu, înțelegerea stilului persoanei cu care comunici poate face diferența între a-

ți transmite mesajul și a-l transmite bine. De asemenea, această înțelegere permite 

unui mediator sau unei persoane, care este implicată într-un proces de mediere, să 

creeze armonie și să evite confuzia. Prin urmare, un mediator ar trebui să poată 

recunoaște ce stil de comunicare poate fi utilizat într-un caz sau altul, astfel încât să 

sprijine în mod eficient părțile implicate pentru a-și rezolva diferențele / dezacordul. 

Mai pe larg, cu cât un mediator înțelege disputele cu care lucrează, cu atât este mai 

bine pregătit pentru a oferi sprijin și pentru a se potrivi nevoilor contestatarilor. Prin 

identificarea și înțelegerea diferitelor stiluri de comunicare, mediatorul își poate 

adapta propriul stil (de comunicare) pentru a se potrivi sau a completa stilul părților 

adverse.  

Mai jos, sunt afișate o varietate de stiluri de comunicare orientative care au fost 

explorate prin revizuirea literaturii de specialitate:  

1) Direct: această abordare se referă la procesul de a pune întrebări, de a face 

declarații și de a oferi răspunsuri care sunt la obiect. Comunicatorii direcți nu 

au, de obicei, un filtru în cuvintele lor, dar un mediator ar trebui să acorde mai 

multă atenție modului în care o persoană se exprimă sau comunică ceva, mai 

ales atunci când există o declarație directă sau întrebări care vin în detrimentul 

sentimentelor unei persoane sau un contestatar interpretează direcția ca fiind 

agresivă sau lipsită de respect.  

2) Indirect: o abordare indirectă implică, de asemenea, întrebări, răspunsuri și 

declarații care nu sunt direct la obiect. Cu toate acestea, nu este întotdeauna 

 
15 Ford, J. (2021, accesat ultima dată în 12/12). Abilități cheie de comunicare pentru mediator. 
Preluat de la: https://www.resologics.com/resologics-blog/2016/7/26/key-communication-
skills  

https://www.resologics.com/resologics-blog/2016/7/26/key-communication-skills
https://www.resologics.com/resologics-blog/2016/7/26/key-communication-skills
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ușor pentru un comunicator indirect să interacționeze cu un comunicator 

direct. Într-un astfel de caz, un mediator poate ajuta comunicatorul direct să 

își restructureze mesajul exprimându-l mai direct, astfel încât să se prevină 

confuziile sau neînțelegerile ulterioare în timpul unui proces de mediere.  

 

3) Vizual: acest stil de comunicare este adesea folosit de contestatari care 

comunică vizual și preferă adăugarea unei componente grafice sau scrise. De 

asemenea, contestatarii care folosesc acest stil tind să aibă dificultăți în a 

transforma cuvintele în concepte. Se recomandă ca un mediator să țină seama 

de faptul că, uneori, cu cât o situație poate fi mai complexă, cu atât este mai 

benefică includerea componentelor grafice în general pentru ambele părți, 

deoarece un desen sau un grafic poate oferi mai multă claritate în narațiunea 

unui incident sau poate ilustra anumite puncte dintr-un conflict.  

4) Auditiv / Cognitive: Acest stil dă mult accent pe ascultare. Pentru persoanele 

care folosesc acest tip de comunicare, auzind cuvintele unui incident sau ale 

unui dezacord, constituie o cale pentru ei de a înțelege ce se întâmplă cu 

adevărat într-o poveste sau experiență. Un comunicator auditiv se bucură și, 

în același timp, necesită o comunicare extinsă și o conversație detaliată, este 

curios pentru informații suplimentare și ar putea pune întrebări despre detalii 

pe care alții s-ar putea să nu le observe vreodată. Un mediator ar trebui să 

colaboreze cu acești comunicatori în așa fel încât să se pună accentul pe 

explicarea suplimentară a unor detalii și circumstanțe.  Aceasta înseamnă că, 

cel mai probabil, prin acest stil de comunicare, mediatorul ar putea fi nevoit să 

reitereze ceea ce s-a spus deja sau să conceapă modalități suplimentare de a 

oferi mai multă claritate subiectelor discutate.  

5) Pasivi/agresivi: acești comunicatori ar putea părea direcți în stilul lor, dar 

simultan pasivi, mai ales atunci când construiesc furie sau resentimente 

interne care nu rămân adesea suprimate. Mesajele și acțiunile pasiv-agresive 

tind să fie întrerupte într-un mod mai profund, dar pot avea un impact de 

durată mai lung în comparație cu alte stiluri. Resentimentele ascunse pe care 

le poate implica acest stil nu se manifestă neapărat printr-o izbucnire agresivă 

– uneori poate fi exprimată indirect, încorporată în declarații sau întrebări care 

pot fi legate de un subiect complet diferit. În ceea ce privește gestionarea și 

înțelegerea acestui stil de către mediator, este foarte important ca aceștia să 

acorde o atenție deosebită modului în care contestatarii pun și răspund la 

întrebări, își afișează emoțiile și exprimă limbajul corpului, deoarece 

identificarea unui astfel de tip de comunicatori nu este întotdeauna o sarcină 

ușoară. Ca atare, un mediator ar trebui să treacă de la o micro-abordare la o 

macro-abordare prin trecerea de la simpla discutare a detaliilor conflictului sau 
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a posibilelor opțiuni de soluționare la comparații între mediere și litigii, 

utilizând abordarea BATNA (Cea mai bună alternativă la un acord negociat) și 

WATNA (cea mai proastă alternativă la un acord negociat). 

   

6) Asertiv: acest stil se regăsește la intersecția dintre comunicarea deschisă, 

viitoare și luarea în considerare a părților. Un comunicator asertiv se reprezintă 

pe ei înșiși, nevoile și interesele lor într-un mod în care nu respectă nevoile și 

interesele nimănui altcuiva. În plus, un astfel de comunicator înțelege 

beneficiul și importanța vorbirii de la locul declarațiilor descriptive "eu" în loc 

de "tu" dând vina pe declarații, spunând, de exemplu, "mă simt supărat" în loc 

de "m-ai supărat". Deoarece comunicatorii asertivi tind să fie comunicatori 

expresivi, un mediator ar putea profita de un contestatar care este dispus să 

exprime și, de asemenea, să audă fapte, interese, nevoi și intenții cât mai mult 

posibil. Acest lucru poate funcționa ca o bază pentru a dezvolta o relație de 

încredere.  

În general, se pare că ultimul stil de comunicare descris este probabil cel mai benefic, 

deoarece poate produce conversații prin care vorbitorii se simt confortabil și familiari 

unul cu celălalt, în același timp fiind respectuos, incluziv și încurajator pentru toate 

părțile să-și prezinte poziția și interesele. 16 

 

4.2 Inteligența emoțională și managementul autocontrolului 

 

"Educarea minții fără educarea inimii nu este deloc o educație" (Aristotel) 

 

Este susținut pe scară largă faptul că o piatră de temelie pentru un mediu școlar pașnic 

este crearea unei comunități școlare care sporește capacitatea de inteligență 

emoțională a tuturor părților interesate din domeniul educației și, cel mai important, 

a profesorilor și a elevilor. Astăzi, elevii se confruntă cu relații complexe care le cer să-

și gestioneze emoțiile, să interacționeze constructiv cu ceilalți, să înțeleagă limitele 

sănătoase și să învețe cum să-și exerseze abilitățile de autocontrol față de o situație 

negativă și dificilă.  

O componentă cheie în dezvoltarea emoțională a elevilor este procesul de învățare 

socială și emoțională (SEL).  Această abordare sprijină bunăstarea capacității tinerilor 

cursanți de a se conecta mai profund cu ceilalți. SEL este definit ca "procesul prin care 

 
16 Paniz, L. (2022). În mintea unui mediator: Intervenția strategică în conflict. Editura Aspen. Preluat de la: 
https://books.google.gr/books?id=oPJbEAAAQBAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=communication+styles+ina+
mediation&source=bl&ots=xOv4gwhctR&sig=ACfU3U0uTIkR_83ntG4_KyfFI7m-
ODV53A&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwiurZDY4-
b2AhVmSPEDHc2lAtkQ6AF6BAhFEAM#v=onepage&q=communication%20styles%20ina%20mediation&f=
false  

https://books.google.gr/books?id=oPJbEAAAQBAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=communication+styles+ina+mediation&source=bl&ots=xOv4gwhctR&sig=ACfU3U0uTIkR_83ntG4_KyfFI7m-ODV53A&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwiurZDY4-b2AhVmSPEDHc2lAtkQ6AF6BAhFEAM#v=onepage&q=communication%20styles%20ina%20mediation&f=false
https://books.google.gr/books?id=oPJbEAAAQBAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=communication+styles+ina+mediation&source=bl&ots=xOv4gwhctR&sig=ACfU3U0uTIkR_83ntG4_KyfFI7m-ODV53A&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwiurZDY4-b2AhVmSPEDHc2lAtkQ6AF6BAhFEAM#v=onepage&q=communication%20styles%20ina%20mediation&f=false
https://books.google.gr/books?id=oPJbEAAAQBAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=communication+styles+ina+mediation&source=bl&ots=xOv4gwhctR&sig=ACfU3U0uTIkR_83ntG4_KyfFI7m-ODV53A&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwiurZDY4-b2AhVmSPEDHc2lAtkQ6AF6BAhFEAM#v=onepage&q=communication%20styles%20ina%20mediation&f=false
https://books.google.gr/books?id=oPJbEAAAQBAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=communication+styles+ina+mediation&source=bl&ots=xOv4gwhctR&sig=ACfU3U0uTIkR_83ntG4_KyfFI7m-ODV53A&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwiurZDY4-b2AhVmSPEDHc2lAtkQ6AF6BAhFEAM#v=onepage&q=communication%20styles%20ina%20mediation&f=false
https://books.google.gr/books?id=oPJbEAAAQBAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=communication+styles+ina+mediation&source=bl&ots=xOv4gwhctR&sig=ACfU3U0uTIkR_83ntG4_KyfFI7m-ODV53A&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwiurZDY4-b2AhVmSPEDHc2lAtkQ6AF6BAhFEAM#v=onepage&q=communication%20styles%20ina%20mediation&f=false
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toți tinerii și adulții dobândesc și aplică cunoștințele, abilitățile și atitudinile pentru a 

dezvolta identități sănătoase, pentru a gestiona emoțiile și pentru a atinge obiective 

personale și colective, pentru a simți și a arăta empatie față de ceilalți [...] și pentru a 

lua decizii responsabile și grijulii".17 Unele dintre avantajele semnificative ale SEL sunt: 

❖ să promoveze echitatea educațională prin parteneriate autentice școală-

familie-comunitate pentru a stabili medii care prezintă relații de 

colaborare; 

❖ să abordeze diferite forme de inechitate și să contribuie la capacitarea 

tinerilor și a adulților de a crea împreună școli înfloritoare, comunități 

sigure, sănătoase și juste; 

❖ să încurajeze copiii și adulții să dobândească cunoștințele și abilitățile de 

care au nevoie pentru a-și recunoaște și gestiona emoțiile și pentru a 

demonstra grija și preocuparea față de ceilalți; 

❖ să îmbunătățească relațiile pozitive, încurajând toate părțile interesate și 

cursanții să ia decizii responsabile și să gestioneze situațiile dificile în mod 

constructiv.18 

De menționat că există cinci competențe 

cognitive, afective și comportamentale 

interdependente care pot fi 

transformatoare în dezvoltarea socială și 

emoțională a elevilor:(i) Conștiința de 

sine; (ii) autogestionarea; (iii) 

Sensibilizarea socială; (iv) Abilități de 

relaționare; (v) Luarea responsabilă a 

deciziilor. Pe baza acestor competențe, a 

fost dezvoltat cadrul "CASEL 

(Collaborative for Academic, Social, and 

Emotional Learning) framework" pentru 

a integra competențele care formează procesul SEL într-o structură unificată. 

Imaginea prezintă aceste competențe sub forma unei "roți CASEL". În jurul acestor 

abilități, sunt afișate patru setări cheie (săli de clasă, școli, familii, comunități), în care 

elevii trăiesc și cresc. Parteneriatele școală-familie-comunitate coordonează practicile 

SEL în toate aceste contexte.19 

 
17 CASEL. (2021). Bazele SEL. Preluate din: https://casel.org/fundamentals-of-sel/  
18 Comitetul pentru copii. (n.d). Cum îi ajută învățarea socio-emoțională pe copii să reușească la școală, la 
locul de muncă și la viață. Preluat de la: https://www.cfchildren.org/wp-content/uploads/mission-
vision/what-is-sel/docs/sel-e-book.pdf  
19 CASEL. (2021). Ce este cadrul CASEL? Preluat de la: https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-
casel-framework/  

https://casel.org/fundamentals-of-sel/
https://www.cfchildren.org/wp-content/uploads/mission-vision/what-is-sel/docs/sel-e-book.pdf
https://www.cfchildren.org/wp-content/uploads/mission-vision/what-is-sel/docs/sel-e-book.pdf
https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/
https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/
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S-a demonstrat că abilitățile SEL pot fi insuflate studenților de toate vârstele, în special 

printr-o varietate de metode participative care diferă de la mentorat la modelarea de 

rezolvare a problemelor. Mai mult decât atât, s-a observat că integrarea programelor 

SEL prin stabilirea unui parteneriat formal școală-familie crește oportunitățile de 

învățare, astfel încât tinerii să-și aplice în mod eficient abilitățile socio-emoționale în 

școală, casă și în comunitate.20 

În plus, o parte integrantă a procesului SEL este ceea ce este cunoscut sub numele de 

"inteligență emoțională". Inteligența emoțională (IE) este un concept modern și a fost 

dezvoltat pe deplin abia la mijlocul anilor 1990. Acesta a fost definit ca "măsura 

abilităților unui individ de a-și recunoaște și gestiona emoțiile și emoțiile altor 

persoane, atât individual, cât și în grupuri". Unele dintre beneficiile pe care le poate 

genera sunt:21 

• să fie mai bine pregătiți pentru a construi relații interpersonale pozitive; 

• să înțeleagă mai bine propria lor stare psihologică; 

• să identifice și să gestioneze mai ușor emoțiile lor și ale celorlalți. 

IE a fost considerată ca fiind una dintre abilitățile de bază pe care un mediator trebuie 

să le aibă pentru a înțelege emoțiile persoanelor implicate într-un conflict. Predarea 

inteligenței emoționale elevilor înseamnă a-i învăța abilități de rezolvare a 

conflictelor, astfel ei învață mai bine cum să-și controleze furia și să gestioneze 

dificultățile într-un mod pașnic.2223 

Pe lângă importanța înțelegerii emoțiilor contestatarilor sau părților implicate într-un 

conflict, este necesar ca o persoană care acționează ca mediator educațional să învețe 

cum să ajute două sau mai multe părți să-și gestioneze emoțiile nu numai în timpul 

unui proces de mediere, ci și mai ales în faza post-incident în care există o încercare 

de a găsi o soluție comună. Mai jos, este prezentată o listă de pași utili atât pentru 

exprimarea liberă a unei persoane, cât și pentru ameliorarea tensiunii dintre 

contestatari, pentru a ajuta fiecare mediator educațional să faciliteze gestionarea 

emoțiilor puternice într-un mod care poate aduce beneficii tuturor părților implicate 

în timpul unui proces de mediere:  

➢ Cultivați un mediu ce inspiră siguranță și încredere tuturor părților implicate: 

Crearea unui mediu axat pe nevoile părților îi încurajează să-și exprime 

emoțiile într-un mod constructiv. Încurajându-i să vorbească liber și 

 
20 Comitetul pentru copii. (n.d). Cum îi ajută învățarea socio-emoțională pe copii să reușească la școală, la locul 
de muncă și la viață. 
21  Abilități de care aveți nevoie. (2021). Inteligența emoțională. Preluat de la: 
https://www.skillsyouneed.com/general/emotional-intelligence.html  
22  Abilități de care aveți nevoie. (2021). Competențe de mediere. Preluat de la:  
https://www.skillsyouneed.com/ips/mediation-skills.html  
23  Bright Hub Educație. (2009). Inteligența emoțională în clasă: activități și abilități de soluționare a 
conflictelor. Preluat de la: https://www.brighthubeducation.com/classroom-management/24672-
emotional-intelligence-and-conflict-resolution-skills/#conflict-resolution   

https://www.skillsyouneed.com/general/emotional-intelligence.html
https://www.skillsyouneed.com/ips/mediation-skills.html
https://www.brighthubeducation.com/classroom-management/24672-emotional-intelligence-and-conflict-resolution-skills/#conflict-resolution
https://www.brighthubeducation.com/classroom-management/24672-emotional-intelligence-and-conflict-resolution-skills/#conflict-resolution
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confidențial în fața unui membru neutru, părțile își pot exprima emoțiile mai 

ușor. Acest lucru nu numai că ajută părțile să-și înțeleagă mai bine propriile 

emoții și nevoi, dar, de asemenea, le încurajează să ia în considerare mai atent 

interesele celuilalt. Mai jos sunt câțiva pași de bază pe care mediatorul îi poate 

aplica pentru a crea un mediu sigur:  

1) Începeți prin a fi sensibili la decizii precum aranjamentele de ședere (de 

exemplu, invitând părțile să se așeze față în față sau una lângă alta) 

2) Cultivați un mediu la un nivel mai profund, clarificând faptul că este 

esențial ca toți participanții să păstreze confidențialitatea a ceea ce se 

discută în mediere și să își mențină neutralitatea. De asemenea, încurajați 

procesul de mediere invitând părțile să ia cuvântul în cazul în care au 

preocupări că nu ne îndepliniți angajamentul de a fi neutri. 

➢ Dacă devine dăunător, reveniți la procesul principal: în timpul unui proces de 

mediere, este probabil ca la un moment dat unele părți să se frustreze și să 

înceapă să se repete, să se numească reciproc sau să vorbească cu voce tare, 

ducând la o atmosferă tensionată. Este semnificativ pentru un mediator 

educațional să înceapă să întrebe părțile cum decurge conversația pentru ei. 

Acest lucru nu numai că le va permite să recâștige controlul asupra 

conversației, dar oferă și șansa de a cântări dacă conversația este productivă 

pentru ei. În plus, un mediator poate rezuma și ceea ce a auzit și văzut până 

acum pentru a dezamorsa o tensiune existentă sau potențială și poate numi 

sursa dezacordului / conflictului lor. De exemplu, un mediator poate menționa 

părților implicate că recunosc ceea ce simt și care este motivul din spatele 

dezacordului lor: "Evident, amândurora vă pasă foarte mult de acest subiect și, 

în acest moment, nu sunteți de acord cu modul de rezolvare a acestuia". În plus 

față de o astfel de declarație un mediator poate alege să ia o pauză, oferind 

fiecărei părți o șansă de a se liniști și de a trece la sesiuni private cu fiecare 

parte. 

➢ Recunoașteți emoțiile disputelor ca pe o nouă oportunitate: Dacă observați, 

în calitate de mediator, că o parte (un profesor, un părinte, un elev în cadrul 

unui proces de mediere) are dificultăți în a se exprima, există modalități de a-i 

ajuta să se deschidă (cu alte cuvinte, să-și promoveze libertatea de exprimare 

pentru problema cu care se confruntă sau pentru conflictul în care sunt 

implicați). Cercetările demonstrează că mediatorii pot determina comunicarea 

emoțională din partea părților în câteva moduri. Expresivitatea emoțională a 

fiecărui contestatar poate fi folosită în beneficiul întregului proces, iar 

următoarele tehnici pot contribui la această expresivitate:  

1) Acordați legitimitate emoțiilor lor spunând "Aud că sunteți supărați. Sună ca o 

situație foarte dificilă".  
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2) Încurajați identificarea emoțiilor, întrebând părțile "Cum vă simțiți acum?" 

3) Tratați direct emoțiile, fără a le evita, menționând "Observ că vă supărați 

foarte tare când vorbiți despre acest subiect. Ați putea să împărtășiți de ce se 

întâmplă acest lucru?" 

4) Încarcerați să parafrazați emoțiile, adăugând "așa că atunci când s-a întâmplat 

asta, te-ai simțit vulnerabil și foarte furios". 

5) Încurajați perspectivele emoționale pentru ambele părți: "Se pare că acest 

conflict v-a afectat profund pe amândoi și a fost dificil pentru toți cei 

implicați".24 

 

4.3 Abordarea dezacordurilor și rolul dialogului constructiv 

 

Dialogul este considerat un instrument de recâștigare a stimei de sine a persoanelor 

implicate în mediere și un mijloc de interogare a situației. Unele dintre funcțiile 

dialogului pentru a face față unui dezacord sunt:  

➢ asigurarea unei atmosfere pozitive de mediere între părțile aflate în conflict; 

➢ pentru a obține informații generale cu privire la conținutul conflictului 

existent; 

➢ determinarea nivelului de maturitate a dialogului participanților și posibilele 

bariere; 

➢ discutarea opțiunilor de soluționare reciprocă a conflictului; 

➢ ajungerea la un acord final între participanții la conflict.25 

Puterea dialogului între persoanele care sunt implicate într-un conflict este catalitică 

într-un anumit tip de mediere, numit "mediere transformatoare". În timpul acestui 

proces, rolul dialogului este critic, deoarece favorizează detensionarea emoțiilor 

negative. Câțiva pași care ar putea fi urmați de o persoană care acționează ca 

mediator sunt următorii: 

❖ să intervină în dialogul participanților numai atunci când discuția este scăpată 

de sub control; 

❖ să permite suficientă emoție pentru a menține lucrurile în mișcare; 

❖ să fie cu ochii pe momentele transformatoare (de exemplu, scuze, sentimente, 

nevoi de bază etc.) în timpul dialogului și să acorde atenție acestora; 

❖ să nu încerce să controleze complet situația.26 

 
24 Doran, C. și Goldberg D. N. (2022). Tehnici de mediere pentru gestionarea emoțiilor. MWI. Disponibil la: 
https://www.mwi.org/mediation-techniques-for-managing-emotions/  
25  Portere, V., Morevs V. (2020). DIALOGUL ESTE UN SEMN DE CONSTRUCTIVITATE ÎN MEDIERE. 
CERCETARE PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2020, VOLUMUL 35. DOI: 10.22616/rrd.26.2020.043. 
Disponibil la: https://www2.llu.lv/research_conf/proceedings2020/docs/LatviaResRuralDev_26th_2020-
296-302.pdf  
26 Căutați un teren comun. (2013). GHID DE MEDIERE ȘI DIALOG. Preluat de la: https://www.sfcg.org/wp-
content/uploads/2014/03/IFS-Guidebook-English-Mediation-and-Dialogue.pdf  

https://www.mwi.org/mediation-techniques-for-managing-emotions/
https://www2.llu.lv/research_conf/proceedings2020/docs/LatviaResRuralDev_26th_2020-296-302.pdf
https://www2.llu.lv/research_conf/proceedings2020/docs/LatviaResRuralDev_26th_2020-296-302.pdf
https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2014/03/IFS-Guidebook-English-Mediation-and-Dialogue.pdf
https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2014/03/IFS-Guidebook-English-Mediation-and-Dialogue.pdf
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Conflictele din cadrul comunității educaționale se pot întâmpla în fiecare zi, chiar și în 

sălile de clasă cele mai pozitive și deschise. Nu orice conflict are același nivel de 

tensiune și, prin urmare, nu orice tensiune poate fi rezolvată în același mod. 

Întotdeauna procesul de argumentare este o modalitate de a facilita exprimarea 

perspectivelor adversarilor. O mulțime de informații pot să apară în timpul unui 

conflict, deoarece multe gânduri, sentimente și chiar soluții posibile sunt împărtășite 

de contestatari. Acest lucru provoacă contestatari să îmbrățișeze și să privească 

conflictul dintr-un punct de vedere productiv. Următorii pași constituie o cale prin care 

contestatarii pot învăța cum să realizeze o negociere integrativă: 27 

1. Părțile adverse ar trebui să urmărească găsirea unei soluții, considerându-se 

coechipieri, nu dușmani.  

2. Contestatarul ar trebui să îi reamintească omologului lui alte două reguli de 

aur: i) să fie specific, adică să se concentreze doar pe problema actuală, prin 

evitarea unor termeni precum "întotdeauna" și "niciodată", și ii) să analizeze 

problema: atunci când o situație se complică, se sugereze o abordare pe 

fragmente. 

3. Părțile aflate în conflict ar trebui să încerce să clarifice problema. Scopul este 

de a asigura o înțelegere continuă de îndată ce începe discuția, în loc să fie 

blocați în soluții unilaterale. Cu cât fiecare contestatar are mai multe 

informații, cu atât problema devine mai clară.28 

4. Părțile aflate în conflict ar trebui să privească dincolo de propriile 

declanșatoare. Multe neînțelegeri provin din faptul că cineva a fost declanșat 

de ceva ce s-a spus. Contestatarii ar trebui să găsească o modalitate de a-și 

controla emoțiile cauzate de declanșatorii lor și de a-și asuma 

responsabilitatea propriilor sentimente.  

5. Un ultim sfat pentru contestatari este sa fii un bun ascultător. În orice 

dezacord, este esențial ca ambele părți să fie audiate. Un bun ascultător își 

acordă, de obicei, întreaga atenție și poate asculta opinii diferite fără a deveni 

defensiv.29 

În afară de pașii sugerați pe care fiecare contestatar îi poate urma în timpul gestionării 

unui conflict, există o altă dimensiune legată de stilurile comportamentale pe care 

cineva le poate adopta, deoarece acest stil/abordare poate oferi informații 

 
27 Negocieri integrative să încurajeze persoanele să ajungă la un acord reciproc acceptabil prin 
comunicare deschisă, încredere, cooperare și soluționarea problemelor, spre deosebire de abordări 
distributive care își maximizează propriul câștig în detrimentul altora. Ultima strategie duce adesea la 
înșelăciune, amenințare, constrângere și competitivitate. (Sursa: Junkermeier A. 2001. Abordarea medierii 
inter partes: soluționarea conflictelor în școli. Disponibil la: 
https://scholarworks.uni.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1960&context=grp) 
28 Nabil Alouani. (2020). Cum să transformi o luptă într-un dialog constructiv. Preluat de la: https://nabil-
alouani.medium.com/how-to-turn-a-fight-into-a-constructive-dialogue-9658300d1531  
29 Inc LOLLY DASKAL. 2016. 7 Modalități simple de a face față unui dezacord în mod eficient. Disponibil la:  
https://www.inc.com/lolly-daskal/7-simple-ways-to-deal-with-a-disagreement-effectively.html  

https://scholarworks.uni.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1960&context=grp
https://nabil-alouani.medium.com/how-to-turn-a-fight-into-a-constructive-dialogue-9658300d1531
https://nabil-alouani.medium.com/how-to-turn-a-fight-into-a-constructive-dialogue-9658300d1531
https://www.inc.com/lolly-daskal/7-simple-ways-to-deal-with-a-disagreement-effectively.html
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suplimentare pentru modul în care interacționează și comunică cu ceilalți. Înțelegerea 

stilurilor comportamentale poate oferi într-adevăr o bază pentru a intra în slăbiciunile 

și punctele forte ale contestatarilor și este o modalitate de a analiza modul în care o 

persoană se comportă într-un conflict (prin cuvintele și acțiunile sale). Potrivit lui 

Darling și Walker, există patru stiluri comportamentale de bază: 1) Analizorul, 2) 

Directorul, 3) Povestitorul și 4) Socializatorul, după cum se arată mai jos: 30 

 

 
 

În funcție de caracteristicile dezacordului și de personalitatea părților în litigiu, 

atitudinea acestora în conflict poate fi desfășurată prin aceste stiluri 

comportamentale, astfel încât să se exploreze punctele forte, care pot fi valorificate 

pentru a ajunge în mod eficient la o soluție pentru conflict. 

În plus față de stilurile comportamentale menționate mai sus, o altă interpretare a 

modului în care un comportament este comunicat de cineva se concentrează pe stres 

și emoții care se manifestă în timpul unei situații conflictuale. Mai exact, unii 

cercetători în managementul conflictelor folosesc climatul defensiv și de susținere al 

 
30 Darling, J., R. & Walker, W, E. (2001). Gestionarea eficientă a conflictelor. Utilizarea modelului 
de stil comportamental. Formular preluat: 
http://spartan.ac.brocku.ca/~bwright/4P68/Darling_Walker_Behavioral%20Style.pdf   

http://spartan.ac.brocku.ca/~bwright/4P68/Darling_Walker_Behavioral%20Style.pdf
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lui J.R. Gibb. Potrivit lui Gibb, pe de o parte există comportamente care duc la medii 

de susținere, în care indivizii simt încredere, deschidere și sunt dispuși să coopereze 

între ei pentru a rezolva o problemă. Pe de altă parte, există și acele comportamente 

care duc de obicei la medii provocatoare/ de apărare, în care persoanele se pot simți 

amenințate și agresate, iar atunci când încep să aibă astfel de sentimente defensive, 

adesea nu mai ascultă. Ceea ce este esențial pentru mediator să urmeze ca strategie 

este să adopte alternative favorabile situației, prin promovarea unui model mai puțin 

defensiv și a unui climat care să conducă la soluționarea reciprocă a problemelor.31 

 

4.4 Separarea faptelor de opinie 

 

Pentru a rezolva în mod eficient un conflict, părțile adverse trebuie să învețe cum să 

separe faptele de opinii: adică cum să facă distincția între opiniile noastre personale 

și incidentul în sine. Pentru a realiza acest lucru, este important să înțelegeți sensul 

faptului (pe de o parte) și opinia (pe de altă parte). Aceasta este una dintre abilitățile 

de bază care ar trebui învățate într-un mediu școlar, astfel încât să învețe în mod 

corespunzător ce cauzează un conflict și care sunt intențiile fiecărei persoane 

implicate într-o situație intensă.  

În ceea ce privește semnificația acestor două concepte, un fapt este o afirmație care 

poate fi verificată, în timp ce opinia este o expresie a credinței despre ceva. Faptele se 

bazează pe observație și implică, în general, utilizarea datelor empirice. Opiniile se 

bazează pe ipoteze care nu pot fi dovedite și reflectă opiniile sau valorile cuiva.32 

Importanța separării faptelor de opinii în timpul unui conflict constă în faptul că poate 

ajuta diagnosticarea naturii conflictului. Diverse dezacorduri implică dispute cu privire 

la fapte și valori și, în ciuda diferențelor importante, faptele și valorile sunt susceptibile 

la a fi confundate: un conflict de valori poate fi considerat a fi un conflict de fapte sau 

invers. În orice caz, din cauza diferențelor dintre acestea, problemele de fapt și 

problemele de valoare vor contribui la diferite tipuri de dispute într-un conflict. În 

consecință, părțile adverse trebuie să fie în măsură să facă distincția între incidentul 

real și propria opinie cu privire la incident și, prin urmare, să abordeze în mod 

constructiv orice conflict emergent. Acest lucru ar trebui luat în considerare de către 

toate părțile interesate din cadrul comunității educaționale care pot fi implicate în 

diverse conflicte, deoarece opiniile și valorile lor diferite pot influența judecata lor cu 

privire la un caz conflictual.  

 

 
31 Competențe esențiale pentru mediatori. Sage Publicații. Disponibil la: 
https://us.sagepub.com/sites/default/files/upm-assets/93562_book_item_93562.pdf  
32  Wojcicki, E. (2021). Predarea fapt vs Opinie: Sfaturi, activități, și resurse. Preluat de la: 
https://www.hmhco.com/blog/teaching-fact-versus-opinion  

https://us.sagepub.com/sites/default/files/upm-assets/93562_book_item_93562.pdf
https://www.hmhco.com/blog/teaching-fact-versus-opinion
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Durata totală a modulului: 4 – 4,30ore 

Cadru: 

Așezare față în față: săli de clasă spațioase, cu mese și scaune; spații creative 

Întâlnire virtuală: platformele principale (de exemplu, Zoom, Google meet) și spații de colaborare online (de exemplu, Jamboard, Miro, Mural) 

Rezultate:  

1. Creșterea abilităților de ascultare activă și comunicare pozitivă 

2. Niveluri mai ridicate de inteligență emoțională și o mai bună gestionare a autocontrolului 

3. Capacitate mai mare de a face față dezacordului în cadrul unui dialog constructiv 

4. Capacitate sporită de a distinge faptele de opiniile personale  

Conținut:  

 

Activități pentru abilitățile de comunicare și 
ascultare activă 

Activități pentru inteligența emoțională și 
autocontrol 

Confruntarea cu dezacordul 

Activitate de separare a faptelor de opinii 

Durata pentru  

fiecare activitate: 

1)  60'  

2) 75'  

3) 15'                                                               Durata totală: 270'  

4) 60'  

5) 30' 

6)  30'  

Descrierea activităților  
(pas cu pas): 
   

• Exerciții de ascultare activă 

• "Eu mă simt" și activitate de comunicare 
pozitivă 

• Exercițiul "Pantoful din celălalt picior" pentru 
practicarea empatiei si autocontrolului 

• Confruntarea cu emoțiile (pentru identificarea, 
analizarea și controlul emoțiilor) 

• Scenarii de joc de rol 

• Opinii subiective vs. fapte obiective  
  

Tipul de activitate: •Povestire (Activitatea 1) 
•Scenarii "Eu simt" (Activitatea 2) 
•Brainstorming (Activitatea 2) 
•Scriere reflectivă (Activitatea 3) 
•Tehnici de limbaj corporal (Activitatea 4) 
•Joc de rol (Activitatea 5) 
•Modelul CUSDA (Activitatea 5) 
•Discuții de grup (aplicabile tuturor activităților)  
•Discuție reflectivă (Aplicabilă mai multor activități) 

Materiale/Consumabile: Flipchart, tablă albă, markere colorate, caiete/un pachet de hârtii A4, pliante, pixuri sau creioane, tablă albă, computere, conexiune la internet, fișele 
de lucru necesare pentru fiecare activitate (prezentate în detaliu în partea 7), copii tipărite ale scenariilor de conflict (de exemplu, pentru activitatea 5)  



 

 

5. Medierea educațională între colegi 

Programele de soluționare a conflictelor și de mediere inter partes aduc beneficii atât copiilor, 
persoanelor fizice, cât și școlilor ca instituții. Se spune că acestea îmbunătățesc stima de sine și relațiile 
elevilor, le oferă copiilor un sentiment de responsabilitate, reduc conflictele, promovează realizările 
academice, dezvoltă abilitățile de viață, permit profesorilor să se concentreze asupra predării și 
creează un mediu în care elevii să poată învăța și socializa în siguranță și constructiv (Kelsi, n.d.) 

Scopul acestui modul este formarea participanților în medierea inter partes, care 
încorporează abordări și metode de predare pentru elevi în abilități de comunicare și 
mediere pentru a-i ajuta să participe eficient la prevenirea și rezolvarea problemelor 
la școală, acasă și în afara casei: 

• Tipuri adecvate/nepotrivite de conflicte între colegi soluționate prin mediere 

• Modele și sesiuni de mediere 

• Algoritm de selectare a studenților mediatori 

• Locul potrivit pentru efectuarea procedurii 

Folosind instrumente de mediere educațională, cursanții vor putea dobândi cunoștințe, abilități și 
competențe profesionale pentru a construi și menține un mediu educațional pașnic și tolerant pentru 
toți cei implicați. 

După finalizarea acestui modul, elevii vor putea: 
 
• Să descrie principalele faze ale unui proces de mediere inter partes 
 
• Să își elaboreze propriul program de mediere inter partes 
 
• Să aplice dinamica pentru a selecta un "Ajutor pentru elevi" potrivit 
 
• Să sprijine alți studenți prin acest proces 

Elementele-cheie abordate: 

1. Medierea de la egal la egal: Ce este? 
2. Modele și sesiuni de mediator 
3. Algoritm de selectare a studenților mediatori 
4. Locul potrivit pentru efectuarea procedurii 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Metode utilizate: 

➢ Studii de caz 

➢ Brainstorming și discuții 

➢ Activități scrise 

5.1 Ce este medierea inter partes? 

"Medierea, care poate fi utilizată într-o varietate de contexte, este un proces prin care 
persoanele implicate într-un litigiu intră în mod voluntar într-un acord de colaborare 
pentru a rezolva problema" (Baginsky, 2004). Un mediator neutru le permite 
participanților să identifice problemele vorbind despre situație din punctul lor de 
vedere, să fie audiați de ceilalți participanți și să spună care ar fi rezultatul lor preferat. 
Este important de știut că mediatorul nu oferă consiliere și nu impune o soluție; 
responsabilitatea și controlul revin participanților. 

Programele de mediere inter partes își pune bazele în importanța grupului în rândul 
tinerilor, deosebit de relevantă în anii adolescenței, atunci când sprijinul din partea 
familiei își pierde relevanța.  Aceste programe se caracterizează prin: 

a) fiind construite pe baza resurselor pe care studenții și le pot oferi unii altora, 
creează oportunitatea de a avea un rol activ de membru responsabil, ajutându-
i pe alții care se confruntă cu o perioadă dificilă (Cowie, et al., 2008a; Sellman, 
2011). 

b) posibilitatea de a adopta diferite abordări, de la oferirea prieteniei lor acelor 
colegi care pot părea singuri în timpul vacanței, care este de obicei formatul în 
învățământul primar, până la diferite opțiuni de sprijin pentru învățământul 
secundar, cum ar fi grupurile care se reunesc la prânz, oferind ajutor pentru 
teme școlare sau acționând ca mediator de conflict (Cowie, Hutson, Oztug y 
Myers,  2008b). 

5.2 Modele și sesiuni de mediatori 

Tipuri de programe de mediere: 

- Medierea de la egal la egal sau modelul orizontal: proces prin care studenții 
instruiți își ajută colegii să rezolve conflictul într-un mod constructiv (mediere 
scoțiană, 2021). 



 

 

- Model de loc de joacă: atunci când elevii au un conflict în timpul pauzei sau în 
timpul prânzului, pot solicita asistență în conflict din partea unui mediator de 
la egal la egal sau a unui profesor. Această mediere este mai scurtă și mai 
informală și se întâmplă exact în acel moment. Acest tip de mediere este mai 
frecventă în învățământul primar și poate fi verticală sau orizontală. În ultimul 
caz, mediatorii de la egal la egal sunt identificați cu o eșarfă sau o bandană pe 
braț și sunt organizați în ture.  

- Model derivat: acest model este cel mai potrivit pentru învățământul secundar. 
Este o intervenție formală în care se întâmplă o serie de etape pentru ca 
conflictul să fie derivat spre mediere. În primul rând, conflictul este trimis la 
serviciul de mediere de către un student sau profesor; apoi, coordonatorii 
serviciului de mediere se întâlnesc separat cu părțile, pentru a le informa și a le 
oferi șansa de a merge la mediere: dacă ambele părți sunt de acord, mediatorii 
sunt repartizați în cazul respectiv și procesul este organizat. 

Etapele medierii inter partes: 

1. Premeditare: mediatorul se prezintă, vorbește separat cu ambele părți și 
verifică dacă sunt dispuși să colaboreze voluntar. 

2. Prezentarea regulilor: echipa de mediere și părțile implicate se prezintă. Echipa 
de mediere va explica cum va fi procesul (voluntar, confidențial, imparțial, 
respectuos și colaborativ), regulile care vor fi urmate și rolul mediatorilor, care 
nu vor forța niciun acord, ci vor supraveghea procesul. 

3. “Spune-mi” : toate părțile implicate sunt invitate să-și spună versiunea despre 
ce s-a întâmplat, precum și sentimentele, preocupările și modul în care relația 
s-ar fi putut schimba. Echipa de mediatori trebuie să dea dovadă de interes și 
imparțialitate și să aplice tehnici de ascultare activă.  

4. Clarificarea problemei: mediatorii ar trebui să pună întrebări pentru a clarifica 
acele aspecte care nu au fost la fel de clare în faza anterioară. Este important 
să descoperiți sentimentele, interesele, valorile și pozițiile celor care sunt în joc. 
La sfârșitul acestei etape, mediatorii ar trebui să rezume ambele poziții în 
conflict. 

5. Propuneri de soluții: Toate părțile sunt întrebate despre modul în care ar putea 
găsi o soluție și ce ar fi dispuse să facă, nevoile și propunerile lor. 

6. Ajungerea la acorduri: Mediatorii ajută toate părțile să își definească în mod 
clar acordul, care este apoi scris, citit și semnat de toate părțile. Le va fi 
înmânată o copie, iar originalul va fi depus. Este important să felicităm părțile 
pentru ceea ce au realizat și să stabilim un termen limită în viitor pentru a 
evalua dacă acordul a fost îndeplinit. 



 

 

 

5.3 Algoritm de selectare a studenților mediatori 

Acei studenți care oferă ajutor atunci când există o problemă se numesc "Ajutoare 
pentru elevi". Ei vor fi colegi la care alți studenți pot avea acces ori de câte ori au un 
conflict. Ei vor primi sprijin de la un profesor care îi va îndruma și care se va întâlni 
periodic cu ei. În fiecare întâlnire, învățătorii vor supraveghea conturarea celor mai 
proeminente trăsături pe care trebuie să le aibă elevii selectați. 

Elevul nu trebuie să devină un reprezentant al celor pe care își propune să-i ajute, dar 
cu sprijinul și ascultarea lui încearcă să-i ajute să-și clarifice ideile, astfel încât să poată 
decide cum vor să continue. Această relație va avea loc atunci când este solicitată sau 
când observă că cineva trece printr-o perioadă grea, acest lucru nu înseamnă că elevii 
trebuie să fie cei mai buni prieteni în viitor. Atitudinea elevului mediator trebuie să fie 
neutră pentru a încerca să găsească o soluție satisfăcătoare în funcție de nevoile 
părților implicate în conflict. 

Educatorii trebuie să fie atenți atunci când selectează acești elevi, deoarece elevii 
trebuie să facă compromisuri pentru a accepta responsabilitățile acestui rol și funcțiile 
sale. Nu este recomandabil să selectați un elev cu probleme de conduită sau cu 
probleme emoționale grave, deoarece aceștia pot provoca disconfort în grup.  

Niciun elev nu este obligat să accepte rolul de "Ajutor pentru elevi". 

Primul pas este introducerea programului în clasă cu o descriere a programului, a 
formării în domeniul medierii și a beneficiilor de a fi mediator de la egal la egal 
(mediatorul de la egal la egal îi ajută pe alții să-și rezolve constructiv problemele, învață 
tehnici de rezolvare a problemelor care pot fi folosite acasă sau cu prietenii lor...). 

Apoi se vor pregăti două jocuri de rol care arată un conflict tipic între elevi. În primul, 
conflictul se va încheia cu un argument și fără nicio soluție. Acest lucru va fi analizat 
împreună cu clasa prin întrebări precum:  

a) Ce s-a întâmplat și de ce? 

b) Cum se va încheia acest conflict? 

c) Ce ar fi putut face fiecare parte pentru a pune capăt acestui conflict într-un mod 
diferit? 

 

 



 

 

 

Ulterior, se va reface jocul de rol, dar cu implicarea unei perechi de mediatori pentru a 
ajuta părțile să rezolve conflictul. Vom analiza încă o dată această scenă cu sala de 
clasă: 

a) Ce s-a întâmplat și de ce? 

b) Cum s-a încheiat acest conflict? 

c) Cum au ajutat mediatorii la rezolvarea problemei? 

După această sesiune introductivă, profesorii vor trece la nominalizarea mediatorilor. 

1. Creșteți gradul de conștientizare și învățați elevii despre diferitele tipuri de 
conflicte care există în mediul școlar.  

2. Odată ce sunt motivați, treceți la utilizarea tehnicii "Secretul" pentru a selecta 
mediatorii de la egal la egal: elevii sunt rugați să se gândească la un secret pe 
care îl au (acest lucru poate fi unul trist, cum ar fi că nu au reușit un examen de 
care părinții nu sunt informați, sunt conștienți că au rănit pe cineva și că le este 
frică să le spună altora...). Odată ce au secretul în minte, li se cere să se 
gândească la două sau trei persoane din jurul lor cărora le-ar mărturisi (mamă, 
tată, frați...). 

3. Ulterior, li se dă o foaie de hârtie și li se cere să scrie trei calități pe care aceste 
persoane le au în comun (de exemplu, sunt de încredere) fără nume pe ea, 
acest lucru este anonim. 

4. Scrieți pe tablă calitățile pe care le-au ales, creând astfel profilul persoanei 
căreia i-ar spune secretul. Ultimul pas este să-i rogi să se gândească la doi colegi 
de clasă despre care cred că au aceste calități și să îi scrie pe o foaie de hârtie. 

5. În cele din urmă, se vom realiza interviuri cu cei mai votați candidați pentru a 
vedea dacă sunt interesați și pentru a evalua fiabilitatea acestora pentru 
program. Aceștia vor fi conștienți de necesitatea autorizării din partea părinților 
sau tutorilor lor de a participa la program. 

5.4 Formarea de bază pentru mediatorii inter partes (Geuz, n.d.) 

Formarea ar trebui să aibă o durată minimă de 16 ore în învățământul primar și de 18 
până la 20 de ore în învățământul secundar și trebuie să includă următoarele subiecte: 

 



 

 

 

1. Introducere în conflict: definiție, aspecte pozitive și negative, tipuri și cauze ale 
conflictelor și stiluri de rezolvare a conflictelor. 

2. Procesul de mediere a conflictelor: obiective, principii și caracteristici 

3. Cazuri mediate și cazuri neasistate 

4. Analiza conflictului 

5. Tehnici eficiente de comunicare: bariere de comunicare, ascultare activă, 
mesaje asertive, întrebări adecvate... 

6. Tehnici de gestionare a emoțiilor intense 

7. Procesul de mediere a conflictelor: etape și sarcini 

8. Co-mediere 

9. Strategii de depășire a blocajelor din procesul de mediere 

10. Etica mediatorului 

11. Punerea în aplicare a programului: funcțiile și responsabilitățile mediatorilor. 

Programul va începe cu o sesiune de orientare. Instruirea ar trebui împărțită în sesiuni 
de două ore și nu trebuie predate zilnic, ci lăsate zile libere, astfel încât elevii să poată 
procesa noile concepte. Toți cei care participă la formare vor primi un certificat care să 
ateste formarea lor. 

5.5 Locul adecvat pentru efectuarea procedurii 

5.5.1 Spațiul 

Se recomandă un spațiu calm și confortabil, în care nu există întreruperi și unde nu se 
întâmplă nicio altă activitate în timpul procesului de mediere. Camera ar trebui să aibă 
o masă, de preferință una rotundă, și patru scaune. De asemenea, vom avea pregătite 
documentele necesare, precum și dosare pentru a le stoca. 

5.5.2 Programul 

Este recomandat ca medierile să interfereze cât mai puțin posibil cu clasele, dar nu 
putem cere mediatorilor de la egal la egal să dedice o mare parte din timpul lor liber  



 

 

 

medierii. Astfel, trebuie să presupunem, în special în învățământul secundar, că 
medierea va implica, cel mai probabil, lipsa participării la unele cursuri școlare atât 
pentru mediatori, cât și pentru părțile implicate. 

 

5.5.3 Lista de verificare a documentelor 

Documentele esențiale pentru procesul de mediere sunt: 

 Formular de cerere de mediere  

 Formular de acord 

 Chestionarul de evaluare a sesiunii de mediere 

 Raportul final al medierii 

 Formular de urmărire 

 

Descrierea modulului, pas cu pas  



 

 

Durata totala: 4h - (1h/conținut cheie) | 1 conținut cheie = 20 min conținut teoretic + 40 min 
activitate | 

Cadru: Sala de clasă / online 

Rezultate: 

 

➢ Să își elaboreze propriul program de mediere inter partes 

➢ Să aplice dinamica pentru a selecta un "Ajutor pentru elevi" 

Conținut 

 

1.  Tipuri adecvate/nepotrivite de conflicte între colegi soluționate prin mediere 
2.  Modele și sesiuni de mediator 
3.  Algoritm de selectare a studenților mediatori 
4.  Locul potrivit pentru efectuarea procedurii 

 

Durata pentru 

fiecare activitate: 

1. ~ 60 min 

2. ~ 60 min 

3. ~ 80 min 

4. ~ 40 min 

Descrierea 1. Analizarea conflictelor Tipul de activitate:  

Activităților 
(Pas cu pas) 

Oferiți fiecărei persoane un exemplar al pliantului. Participanții vor avea la dispoziție 
5 minute pentru a citi toate cazurile. Apoi, ei vor discuta cu colegii lor dacă aceste 
cazuri sunt adecvate pentru medierea inter partes sau cine ar trebui să supravegheze 
medierea pentru aceste conflicte (15 minute). 
 
Ulterior, participanții vor fi împărțiți în grupuri pentru a încerca să vadă fazele unui 
caz de mediere inter partes (20 de minute). 
 

 
 

Brainstorming și 
discuții pe baza 

studiilor de caz (posibil 
online) 

  2. Sesiuni de mediator 
Participanții vor viziona următorul videoclip care prezintă o sesiune de mediere inter 
partes (https://www.youtube.com/watch?v=ynBhMQDT7Kw ). Ulterior se vor împărți 
în grupuri de 3-4 persoane pentru a discuta dacă toate fazele menționate în partea 
teoretică ar fi incluse în această sesiune, avantajele sau dezavantajele (ne) includerii 
lor, ceea ce ei cred că lipsește. După 15 minute, toate grupurile se vor aduna și vor 
discuta pe scurt gândurile lor.  
 
Participanții vor primi acum studiile de caz anterioare rezolvate, pentru a analiza toate 
fazele și a vedea dacă se potrivește cu părerea lor anterioară. 
 

 3. Crearea propriului proces de selecție pentru mediatorii de la egal la egal 
 
Luând în considerare cunoștințele pe care tocmai le-au primit vor putea să creeze o 
listă scurtă a principalelor caracteristici pe care ar trebui să le aibă un mediator inter 
partes. După aceea își vor crea propriul proces de selecție pentru mediatorii de la egal 
la egal (10 minute). 
Acum vor crea un program de formare cu cele mai importante informații pe care 
mediatorii de la egal la egal ar trebui să le cunoască, având în vedere cunoștințele din 
modulele anterioare (30 de minute). 
Participanții își vor împărtăși pe scurt programele și vor oferi feedback cu privire la alte 
programe (20 de minute). 
 
4.Analizarea centrului dvs. de mediere 
 
Participanții vor fi rugați să se gândească la caracteristicile sălii de mediere și să 
selecteze una în propriul centru educațional. Apoi, ei vor prezenta și justifica alegerea 
lor colegilor lor, care vor oferi recenzii (20 de minute). 
 
Luând în considerare circumstanțele centrului lor și cunoștințele dobândite. Studenții 
vor trebui să-și creeze structura programului de mediere, inclusiv calendarul sesiunilor 
de mediere și procesul prin care studenții îl pot accesa (20 de minute). 

 
Vizionarea unui 

videoclip și pornirea 
unei discuții prin studii 
de caz (posibil online) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitate scrisă și 
discuție 

 
 
 
 
 
 
 

Activitate scrisă și 
discuție 

https://www.youtube.com/watch?v=ynBhMQDT7Kw


 

 

 

6. Apendice  

6.1 Apendicele 1 la modulul 1  

 

PLIANT 

 
1. Cum definiți conflictul? 

 

 

 

2. Care este răspunsul dumneavoastră tipic la conflict? 

 

 

 

 

3. Care este cea mai mare calitate a ta atunci când ai de-a face cu un conflict?  

 

 

 

4. Dacă ai putea schimba un lucru despre modul în care gestionezi conflictul, care ar fi acesta? De 

ce?  

 

 

 

5. Care este cel mai important rezultat al conflictului?  

 

 

 

 

 



 

 

 

6. În ce moduri ați văzut că echipa dumneavoastră beneficiază de pe urma conflictelor?  

 

 

  7. Cum poate fi determinat conflictul pentru o echipă? 

 

 

 

8. Ce faci când cineva evită conflictul cu tine?  

 

 

 

 

 

9. Care sunt câteva dintre motivele pentru care alegeți să evitați conflictele?  

 

 

 

 

 

10. Ce poți face pentru a promova o atitudine sănătoasă față de conflict în cadrul apelului tău?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.2 Apendicele 2 la modulul 4  

 

Activități pentru abilitățile de comunicare și ascultare activă 
 

1. Ascultare activă prin povestire33 
 

Obiective și rezultate: (i) promovarea competențelor de ascultare activă în domeniul 
medierii; (ii)practicarea componentelor ascultării active: participarea, limbajul 
corpului, rezumarea faptelor și recunoașterea sentimentelor, adresarea de întrebări 
clarificatoare. 
 
Durata: în jur de 1 oră   
 
Materiale: tablă albă, markere, caiete/ hârtii A4 
 
Cadru: O cameră liniștită și spațioasă.  
 
Notă: În cazul în care activitatea se desfășoară virtual, organizatorul poate utiliza 
instrumente virtuale, cum ar fi Google Jamboard (ca tablă online). Platforma online 
principală poate fi aleasă de organizator (de exemplu, Zoom, Google meet).  
 
Descrierea activității (pași): 
1) Cere trei voluntari. Doi dintre ei vor părăsi sala, în timp ce unul va sta în cameră 
împreună cu restul participanților. 
2) Povestești următoarea întâmplare (sau una similară):  
 
"Două femei urmau să-și viziteze rudele dintr-o altă comunitate din vestul satului lor. 
Amândouă duceau mâncare rudelor lor, iar o femeie avea copilul cu ea. În timp ce 
călătoreau, au primit un mesaj din satul lor că primul copil al femeii era bolnav și 
trebuia dus la spital. S-au întors spre nord și s-au oprit într-un sat din apropiere, unde 
au lăsat mâncarea, iar a doua femeie și-a lăsat copilul cu niște prieteni. Apoi s-au întors 
în satul lor. Când au ajuns, copilul avea febră foarte mare, așa că l-au dus repede la 
spital. Mama a vrut să stea cu copilul ei care era tratat, așa că a doua femeie s-a întors 
în satul din nord. Pe drum a întâlnit un bătrân care avea nevoie de ajutor. S-a oprit să-
l ajute, dându-i apă și sprijinindu-l până în sat. Când a ajuns în sat a constatat că toată 
mâncarea fusese mâncată de sătenii de acolo și s-a supărat. Dar prietenii ei au avut 
grijă de copilul ei, astfel încât ea a fost recunoscătoare pentru asta. Pentru că nu mai 
avea mâncare pe care să o ducă rudelor ei, a decis să plece acasă. Când a ajuns acasă, 
prietena ei și copilul bolnav erau acasă, iar copilul se simțea mai bine". 
 

 
33 Această activitate se bazează pe secțiunea de instruire "Ascultare activă". Sursa: IREX. Setul de 
instrumente pentru soluționarea conflictelor și medierea inter partes. Disponibil aici: 
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-
mediation-toolkit.pdf  

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-toolkit.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-toolkit.pdf


 

 

3) Rugați unul dintre cei doi voluntari care așteaptă afară să se întoarcă în cameră. 
Primul voluntar, care a auzit povestea, are sarcina de a repovesti povestea persoanei 
care a fost afară. 
 
4) Procesul se repetă, de data aceasta al treilea voluntar intrând în cameră, iar al doilea 
voluntar repovestindu-i povestea. 
 
5) La finalizarea procedurii, trebuie avute în vedere următoarele întrebări:  
- Au fost poveștile corecte? 
- Au existat schimbări în repovestire? 
- A rămas ceva nespus din poveste și, dacă da, a fost important?  
- Au fost adăugate elemente noi poveștii și, dacă da, de ce? 
- Au indus personaje sau evenimente noi în timpul repovestirii? 
- Aceste schimbări duc la neînțelegeri și confuzie? 
 
6) Pe o tablă albă, puneți titlul "Abilități de ascultare activă", sub care trebuie să notați 
următoarele (după pașii 7-9): 
i) Un rezumat al răspunsurilor la întrebările din pasul 5 
ii) Emoțiile și sentimentele participanților 
iii) Întrebări pentru clarificare 
iv) Ascultarea prin limbajul corpului 
 
7) Continuați cu a spune participanților că: "acum ne vom exersa abilitățile de 
ascultare activă rezumând faptele și recunoscând emoțiile, punând întrebări 
clarificatoare și demonstrând că ascultăm cu limbajul corpului nostru".  
 
8) Lipiți trei foi pe perete cu titlurile "Rezumarea faptelor și recunoașterea emoțiillor", 
"A pune întrebări clarificarea", și "Limbajul corpului". 
 
9) Întrebați participanții cum înțeleg cuvântul "rezumare". Utilizați "Rezumarea" 
pentru ca participanții să exerseze rezumarea prin identificarea faptelor și emoțiilor în 
fiecare declarație. 
Notă: educatorul trebuie să clarifice faptul că rezumarea este o modalitate de a 
condensa ceea ce auzi. Astfel, scopul nu este de a repeta ceea ce auzi cuvânt cu cuvânt, 
ci oferind pur și simplu faptele de bază și de a reflecta asupra lor. 
 
10) Pe foaia de lucru "Întrebări clarificatoare" continuați cu întrebări închise (răspuns 
cu da/nu) și întrebări deschise (care colectează informații aprofundate). Rugați 
participanții să dea exemple de întrebări atât închise, cât și deschise.  
Câteva exemple de întrebări deschise sunt: 
- Îmi puteți spune mai multe despre [...]? 
- Cum v-ați simți în această situație? 
- Dacă ai fi una dintre cele două persoane ale poveștii, ai schimba ceva în reacția ta 
[...]?  
 



 

 

11) Pe "Fișa limbajului corpului", trebuie să le cereți participanților să se gândească și 
să ofere câteva exemple de limbaj al corpului care arată că ascultau în timpul 
povestirii. Astfel de exemple pot include (dar fără a se limita la): 
• Expresii faciale 
• Postura (înclinat spre..) 
• Contact vizual 
• Gesturi  
 
... în timp ce, pe de altă parte, exemplele care arată că cineva nu a ascultat pot include: 
• Privind departe 
• Brațele încrucișate  
• Atenție la alte lucruri (de exemplu, telefon mobil) 
• Atingerea picioarelor 
 
12) Trebuie să cereți participanților să formeze două cercuri concentrice, în așa fel 
încât persoanele din cercul interior să se îndrepte cu fețele spre exteriorul cercului și 
persoanele din cercul exterior să își îndrepte fețele spre interiorul cercului.  În această 
poziție, fiecare persoană se va confrunta cu o alta. Persoana care stă în cercul interior 
va vorbi timp de 5 minute, în timp ce persoana care stă în cercul exterior își va exercita 
abilitățile de ascultare activă. În timp ce vorbim, câteva exemple ar putea fi: 
- "Dacă aș putea face orice aș vrea, aș..." 
- "Eroul meu este..." 
- "Cel mai bun cadou pe care l-am dat/primit vreodată a fost..." 
 
Cu toate acestea, vorbitorul ar trebui să povestească despre cum se simt și nu doar să 
descrie evenimente. Ascultătorul ar trebui să sintetizeze informația, în timp ce cere 
clarificări. După cinci minute toată lumea din cercul interior se ridică și se mută un loc 
la stânga. Procesul se repetă, cu persoana din cercul exterior vorbind și cea din cercul 
interior ascultând. 
 
13) În etapa finală a activității, aduceți grupul împreună pentru a discuta despre modul 
în care s-au simțit cu toții în timpul practicii și pentru a reflecta colectiv. 

Sfârșitul activității! Zâmbește și continuă!       

 
2. Mesajele "EU" și comunicarea eficientă34 

 
Obiective și rezultate: (i) să ajute participanții să comunice prin tehnica "Eu simt", astfel încât 
să-și antreneze creierul să facă alegeri inteligente care ajută la ștergerea barierelor din 
comunicare; (ii) să sprijine participanții cu privire la modul în care își pot comunica cu succes 
nevoile și preocupările atunci când este important să fie ascultați. 
 
Durata: 1 oră și 15 minute 
 
Materiale: 4 pliante imprimate („Eu simt”, Diagrama emoțiilor interioare, Ascultare activă și 
mesaje pozitive, Scenarii "Eu simt"), caiete sau foi A4.  

 
34 Această activitate a fost inspirată de Universitatea din Wisconsis-Madison. Preluat de la: 
https://fyi.extension.wisc.edu/rentsmart/modules/module-e/activity-3-formulating-and-using-
i-statements/  

https://fyi.extension.wisc.edu/rentsmart/modules/module-e/activity-3-formulating-and-using-i-statements/
https://fyi.extension.wisc.edu/rentsmart/modules/module-e/activity-3-formulating-and-using-i-statements/


 

 

 
Decor: O sală de clasă spațioasă 
 
Notă: În cazul în care activitatea se desfășoară virtual, este suficientă o platformă interactivă, 
cum ar fi Miro. 
 
Descrierea activității (pași): 
 
Declarațiile "EU" – un mod de a ne exprima atunci când ne folosim abilitățile de "ascultare 
activă" pentru a ne asuma responsabilitatea pentru sentimentele noastre și pentru a ne 
exprima nevoile. În calitate de mediatori, încercăm să-i ajutăm pe contestatari să folosească 
declarațiile "EU" pentru a dezamorsa conflictul și a promova comunicarea vindecătoare. 
 
1) Profesorul explică tuturor participanților că atunci când se confruntă cu cineva și 

intenționează să fie foarte clar cu comunicarea, conflictul poate escalada cu ușurință 
atunci când începe conversația de genul "Ați spus că veți repara încuietoarea de pe ușă". 
Este important ca participanții să înțeleagă că atunci când avem sentimente puternice în 
conflict, în special furie, folosim adesea declarații "Tu". Mesajele "Tu" irită, în general, 
oamenii și pot deraia conversația foarte repede. Astfel profesorul explică faptul că este 
posibil să exprime sentimente puternice fără a crește conflictul, folosind tehnica "Eu simt". 
Ele ajută la menținerea conversației în mișcare în direcția corectă. "Eu simt" vă ajută să vă 
asumați responsabilitatea pentru propriile idei și sentimente în loc să dați vina pe cealaltă 
persoană. 

 
2) Profesorul distribuie tuturor participanților fișele tipărite 1, 2, 3 și 4. Apoi profesorii scriu 

pe tablă: 
 

Când____________________________________________ 
M-am simțit____________________________________________ 
Pentru că ___________________________________________________ 
Vrei, te rog _____________________________________________     

  
3) Profesorul împarte participanții în grupuri de câte două persoane și pune fiecare pereche 

să exerseze metoda "Eu simt" (Fișa de lucru 1). În fiecare pereche, participantul 
completează fișa de prezentare "Eu simt", fără a folosi cuvântul "tu", concentrându-se în 
același timp asupra modului de utilizare a cuvântului "eu". În timp ce completează Fișa de 
lucru 1, participantul trebuie să pună accentul pe importanța identificării sentimentelor 
sale (Fișa de lucru 2) și a faptelor. 

 
O listă de răspunsuri potențiale la aceste scenarii sunt prezentate în Fișa 4 (Scenarii ”Eu 
simt") de mai jos. Aceasta este o listă orientativă pe care profesorul o poate prezenta pe 
scurt participanților, pentru a-i familiariza cu privire la modul în care își vor completa 
propria fișă 1. 

 
4) Odată ce ambii participanți din grupul asociat și-au compilat fișele de lucru, atunci unul 

dintre ei începe să-i prezinte celuilalt (ascultătorul) ceea ce au scris (verificați pașii din fișa 
de lucru 3). Ascultătorul se află față în față cu persoana care vorbește, acordând atenție 
descrierii și nu pune întrebări înainte ca vorbitorul să termine. Odată ce vorbitorul a 
terminat, ascultătorul încearcă să reformuleze în propriile cuvinte ceea ce au auzit și apoi 
întreabă vorbitorul dacă modul în care a reafirmat descrierea este corect. Procesul se 



 

 

repetă, ascultătorul devenind vorbitor și viceversa. Scopul este de a practica ascultarea 
activă și de a reflecta asupra descrierilor. 

 
 
 
Fișa de lucru 1: Disponibilă aici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Fișa de lucru 2: Disponibil aici 

 
  
 
 
 
 
 

https://fyi.extension.wisc.edu/rentsmart/files/2019/10/E-act-3-handout-2.pdf
https://fyi.extension.wisc.edu/rentsmart/files/2019/10/E-act-3-handout-3.pdf


 

 

 
 

Fișa 3: Disponibil aici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fișa 4: Disponibilă aici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sfârșitul activității! Zâmbește și continuă!       

 

https://fyi.extension.wisc.edu/rentsmart/files/2019/10/E-act-3-handout-4.pdf
https://fyi.extension.wisc.edu/rentsmart/files/2019/10/E-act-3-handout-5.pdf


 

 

Activități pentru inteligența emoțională și autocontrol 
 

3. "Pantoful din celălalt picior"35 

 
Obiective și rezultate: (i) să reflectăm asupra altor perspective, chiar dacă ne opunem 
acestora; (ii) să înțelegem și să empatizăm cu cineva care nu este de acord cu noi.  
 
Durata: între 10 și 15 minute (în funcție de numărul de participanți sau de mărimea 
grupului de potențiali participanți).  
 
Materiale: Un exemplar al fișei de lucru a activității (furnizate după etapele de 
activitate) pentru fiecare persoană; pixuri sau creioane.  
 
Decor: O cameră cu mese și scaune. 
 
Notă: În cazul în care activitatea se desfășoară virtual, organizatorul poate utiliza 
instrumente virtuale precum Google Jamboard sau Mural (ca table albe colaborative 
online). Principala platformă online poate fi de exemplu Zoom sau Google meet.  
 
Descrierea activității: 
  

1) Distribuiți cele două fișe de lucru (verificați mai jos) fiecărui participant și acordați-
le între 5 și 7 minute pentru a-și completa fișele de lucru în mod individual. 

 
2) Odată ce participanții își compilează fișele de lucru, urmează o discuție 

retrospectivă, de tipul brainstorming, pentru a stimula schimbul interactiv. Discuția 
va dura aproximativ 8 minute.  

 
3) Profesorul supraveghează discuția și o încurajează explicând participanților cu 

propriile cuvinte că o modalitate de a-și îmbunătăți Coeficientul Emoțional sau 
Inteligența Emoțională este de a deveni mai conștienți de emoțiile altor oameni și 
de rolul pe care aceste emoții îl joacă în interacțiunile noastre.  

 
Întrebările orientative pe care profesorul le poate adresa participanților sunt 
următoarele: 

• Cum te-ai simți să fii în locul altei persoane? 

• În ce sens s-a schimbat înțelegerea perspectivei celeilalte persoane? 

• Cum putem interpreta emoțiile celuilalt cu acuratețe și într-o manieră non-
conflictuală? (de exemplu, să înțeleagă dacă cealaltă persoană a fost sub 
presiune, care au fost anxietățile lor etc.)  

• Cum putem transforma conflictul într-o situație benefică? (de exemplu, 
descoperirea factorilor de furie și încercarea de a îi aborda) 

• Ce beneficii aduce această activitate echipei? 

 
35 Această activitate a fost inspirată de "Marea carte a jocurilor de rezolvare a conflictelor", Mary 
Scannell. (2010). Disponibil la: https://s3.wp.wsu.edu/uploads/sites/2070/2016/08/The-big-
book-of-Conflict-Resolution-Games.pdf  

https://s3.wp.wsu.edu/uploads/sites/2070/2016/08/The-big-book-of-Conflict-Resolution-Games.pdf
https://s3.wp.wsu.edu/uploads/sites/2070/2016/08/The-big-book-of-Conflict-Resolution-Games.pdf


 

 

• Ce vei face diferit data viitoare când vei fi implicat într-un conflict? (de 
exemplu, gândiți mai mult înainte de a vorbi, ascultați perspectiva celeilalte 
părți și luați câteva secunde / minute înainte de a răspunde / reacționa la 
dezacord / conflict etc.).  

 
Câteva sfaturi pentru profesor:  

✓ Încercați să fiți deschiși la o diversitate de opinii: cunoștințele și ideile vin de 
pretutindeni 

✓ Oferiți un mediu deschis și transparent, în care oamenii se simt bineveniți să 
contribuie cu ideile lor. 

 

Sfârșitul activității! Zâmbește și continuă!       

 
4. "Confruntarea cu emoțiile"36 

 
Obiective și rezultate: (i) Să înțelegem semnificația detectării și recunoașterii emoțiilor 
dificile, ale noastre și ale altora, cum ar fi furia, frica, frustrarea etc.; (ii) Să identificăm 
unele dintre propriile noastre "declanșatoare emoționale"; (iii) Să dezvoltăm un plan de 
manipulare sau de organizare a propriilor noastre declanșatoare/provocări, în cazul în 
care acestea se întâmplă în timpul medierii. 

 
36 Această activitate se bazează pe secțiunea de formare "Confruntarea cu emoțiile partea 2". 
Sursa: IREX. Setul de instrumente pentru soluționarea conflictelor și medierea inter partes. 
Disponibil aici:  https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-
and-peer-mediation-toolkit.pdf  

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-toolkit.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-toolkit.pdf


 

 

 
Durata: În jur de 1 oră  
 
Materiale: "Inventarul sentimentelor" de la Centrul de Comunicare Nonviolentă, care 
poate fi accesat și descărcat de aici; pixuri sau creioane pentru notițe 
 
Cadru: O sală de clasă de dimensiuni mici și medii (în funcție de numărul de 
participanți).  
  
Notă: În cazul în care activitatea se desfășoară virtual (din cauza restricțiilor impuse de 
pandemie), organizatorul poate utiliza instrumente virtuale și table albe (cum ar fi 
Google Jamboard, Miro, Mural, Storyboard etc. Pentru mai multe informații, 
organizatorul poate consulta următorul link. 
 
Descrierea activității:37 
 
În fraza pregătitoare, organizatorul va explica participanților că vor începe activitatea 
petrecând timp împreună, vorbind și gândindu-se la emoții. Modul în care alegem (chiar 
și spontan) să gestionăm emoțiile noastre și ale celorlalți și să le exprimăm altora ne 
poate încuraja sau bloca să realizăm o comunicare constructivă. 
 
Prima parte: "Identificarea emoțiilor" (15 minute) 

 
1) Organizatorul le cere participanților să numească unele emoții pozitive (bucurie, 

fericire, speranță) și unele negative (furie, frică, frustrare, tristețe). Participanții pot 
vedea (în format tipărit sau online) "inventarul sentimentelor" de unde se pot 
inspira. 
 

2) Organizatorul cere 3 voluntari și le oferă 5 minute pentru a veni cu o poveste despre 
dezacord care implică multe emoții diferite. Apoi, voluntarii sunt invitați cu 
amabilitate să acționeze scenariul de conflict în fața altor participanți.  

 
Alternativ, organizatorul poate oferi fiecărui participant un sentiment luat din inventar 
și îi poate cere să acționeze cu limbajul corpului fără a dezvălui numele emoției.38 
 
3) Organizatorul îi instruiește pe participanți să încerce să identifice cât mai multe 

emoții, în timp ce cei 3 voluntari realizează scenariul și să le noteze în timp ce 
urmăresc jocul de rol. 
 

4) Organizatorul cere mai întâi participanților să împărtășească unele dintre emoțiile 
pe care le-au identificat și apoi îi întreabă pe voluntari dacă participanții au 
identificat corect emoțiile pe care încercau să le comunice. 

 
37 Această activitate este împărțită în 3 părți: 1) "Identificarea emoțiilor" (15-20 minute), 2) "Ce 
se află în spatele unei sentiment negativ"? (35-40 minute), 3) "Să fim mai conștienți de 
declanșatorii noștri emoționali".  
38 Limbajul corpului: poate include o postură, poziții ale corpului sau priviri în timp ce ascultăm 
și vorbim, care dezvăluie multe informații despre cum ne simțim și ce gândim. 

https://www.cnvc.org/sites/default/files/2018-10/CNVC-feelings-inventory.pdf
https://zapier.com/blog/best-online-whiteboard/
https://www.cnvc.org/sites/default/files/2018-10/CNVC-feelings-inventory.pdf


 

 

 
Partea a doua: "Ce se află în spatele unui sentiment negativ?" (35 minute) 

 
1) Organizatorul explică participanților că, deși în prima parte au exersat identificarea 

emoțiilor în general, acum vor discuta despre sentimente negative și intense 
specifice, cum ar fi furia sau iritarea. Ca introducere, organizatorul informează 
participanții că modul în care gestionăm furia noastră sau a altora determină în 
mare măsură dacă un conflict este rezolvat cu succes sau escaladează la un nivel 
mai serios. Este important să realizăm că furia este o emoție secundară – dacă 
privim mai profund, aproape întotdeauna găsim un sentiment de bază, cum ar fi 
frica sau nesiguranța.  
 

2) Organizatorul împarte participanții în grupuri de 3-4. Fiecărui grup i se va oferi o 
foaie de hârtie și va sta într-un cerc. Participanții sunt rugați să creeze o listă cu 5 / 
10 situații în care au experimentat furie sau iritare și să enumere aceste situații sub 
formă de fraze și să le scrie pe hârtie. 
 

3) Organizatorul direcționează grupurile să se întoarcă în partea de sus a listelor lor și 
să încerce, ca grup, să identifice temerile care ar putea sta la baza furiei și a oricărui 
alt sentiment negativ pe care l-au enumerat în fiecare situație.  

 
Sfat: rețineți că fiecare dintre situații este reală pentru un membru al grupului și, prin 
urmare, ar trebui să fim atenți, să fim sensibili și cu tact.  
 
4) După mai multe situații care au fost discutate, membrii grupului sunt rugați să se 

gândească dacă există teme comune sau temeri care au fost experimentate. 
 

Sfat: Subliniați ideea că primul pas în gestionarea furiei este înțelegerea propriilor 
temeri și a temerilor celorlalți. 
 
5) În cele din urmă, fiecare grup de 3-4 sunt invitați să se alăture unui alt grup de 3-4 

pentru a discuta împreună exemplele și tendințele pe care le-au identificat în grupul 
mai mic. Acest pas funcționează ca brainstorming între grupuri pentru a permite 
discuții participative.  

 
A treia parte: "Să fim mai conștienți de declanșatorii noștri emoționali" (20 de 
minute)  
 
1) Organizatorul invită mai întâi grupurile să se alăture din nou într-un grup mai mare 

și introduce termenul de "declanșator emoțional". Participanții sunt întrebați dacă 
știu sau pot ghici ce sunt declanșatorii emoționali. 

 
2) După ce organizatorul ascultă opiniile participanților, acesta le va explica că un 

declanșator emoțional este o situație care creează o avalanșă bruscă de sentimente. 
Poate fi orice fapt, orice face pe cineva supărat foarte repede ("îi apasă butoanele")– 
dar această expresie bruscă și impulsivă a sentimentelor poate adesea să fie 
copleșitoare o persoană și să-l face să se simtă "deturnat emoțional"*. Ar putea fi 



 

 

un anumit cuvânt care nu-ți place, un tip de personalitate care intră în conflict cu 
tipul tău de personalitate sau un miros care readuce amintiri din copilăria ta. 
Întrebați participanții dacă oricare dintre acestea sună familiar.39 

*Sfat: explicați pe scurt ce înseamnă deturnarea emoțională. Iată un exemplu despre 
semnificație și pași utili pentru a evita această situație:  
 
"Când cineva este pus într-o situație stresantă, funcția creierului său este de fapt 
modificată, iar răspunsul lor se poate transforma rapid de la unul rezonabil și rațional 
la unul primordial și reactiv. Deturnarea emoțională este un termen pe care oricine din 
forța de muncă trebuie să-l înțeleagă, să fie conștient și să acționeze pentru a-l ține sub 
control.  Deturnarea emoțională este adesea menționată ca "deturnarea amigdalei", 
deoarece aceasta este, în esență, ceea ce se întâmplă în creier în aceste vremuri de criză. 
Amigdala este partea emoțională a creierului care reglează răspunsul corpului la  zbor 
sau la luptă. În zbor sau luptă, creierul nostru simte un pericol iminent și aruncă 
adrenalină în corpul nostru pentru a face față pericolului perceput.  De asemenea, în 
timpul deturnării emoționale, factorii de stres la care reacționăm fac de fapt cortexul 
superior al creierului să nu funcționeze eficient, împiedicându-ne astfel să luăm decizii 
sănătoase, raționale. O persoană care suferă de deturnare emoțională poate deveni 
extrem de reactivă, defensivă și se poate lovi de stres." 
Pași de urmat atunci când experimentăm o "deturnare emoțională":   
 
1) Respirați adânc. Înainte de a spune un cuvânt, respirați pentru a vă calma. 

 
2) Modificați poziția.  Dacă este posibil, ridicați-vă și mișcați-vă. Faceți tot posibilul 

pentru a vă schimba mediul. Acest lucru va face creierul reactiv la unele dintre căile 
pe care le-a oprit anterior, să se ocupe de avalanșa emoțională. În al doilea rând, 
luați-vă timp pentru a vă calma și pentru a începe să gândiți rațional. 

 
3) Transformați un negativ într-un pozitiv. Încearcă să transformi cauza deturnării tale 

emoționale într-un sentiment pozitiv, în loc să te uiți la persoana care te-a înfuriat 
sau să rămâi furios și morocănos. 40 

 
 

Faza de închidere: Organizatorul atrage atenția asupra faptului că atunci când suntem 
conștienți de declanșatorii noștri emoționali și îi putem identifica ușor, devine mai ușor 
pentru noi să le răspundem într-un mod pozitiv. Apoi, participanții sunt întrebați de ce 
consideră că este important să fie conștienți de declanșatorii lor emoționali atunci când 
acționează ca mediatori. Este esențial ca participanții să înțeleagă valoarea 
conștientizării declanșatorilor lor emoționali și, prin urmare, să nu lase acești 
declanșatori să le distragă atenția asupra rolului lor non-partizan.  

 
39 "Apăsarea (cuiva) a butoanelor" înseamnă a face lucruri care creează o reacție emoțională foarte 
puternică într-una, în special furie, iritare sau exasperare. "Ruffle (cuiva) pene" înseamnă a enerva, 
irita sau supăra pe cineva. Preluat de la: 
https://idioms.thefreedictionary.com/push+your+buttons și 
https://idioms.thefreedictionary.com/ruffle+your+feathers  
40  TTISI (2017). Reduceți deturnarea emoțională cu emoțională Inteligență. Disponibil la:  
https://blog.ttisi.com/emotional-intelligence-prevents-amgydala-hijack  

https://idioms.thefreedictionary.com/push+your+buttons
https://idioms.thefreedictionary.com/ruffle+your+feathers
https://blog.ttisi.com/emotional-intelligence-prevents-amgydala-hijack


 

 

 

Sfârșitul activității! Zâmbește și continuă!       
 

Activități de soluționare a dezacordurilor și de promovare a dialogului constructiv 
 

5. "Soluționarea pașnică a unui conflict prin jocuri de rol" 
 
Obiective și rezultate: (i) să învețe cum să gestioneze situațiile inconfortabile de 
dezacord cu colegii într-un mod constructiv; (ii) să învețe cum să acorde prioritate 
dialogului în locul dezacordului negativ și reacționar. 
 
Durata: Aproximativ 30 de minute 
 
Materiale: copii tipărite ale scenariilor de conflict, pixuri și hârtii A4 (pentru luarea de 
notițe, dacă este necesar) 
Cadru: În mod ideal, un spațiu simplu. Alternativ, se poate folosi o sală de clasă. 
 
Descrierea activității (pași):  
 

1) Organizatorul citește scenariile de conflict (furnizate mai jos). Modificarea 
scenariilor se poate face individual. 

 

"Există un copil nou în clasa ta la școală. Cel mai bun prieten al tău te ignoră brusc și 
își petrece tot timpul cu noul copil. Stând în cantină la prânz, îl auzi pe noul copil 
spunând lucruri răutăcioase despre tine celui mai bun prieten al tău. Cel mai bun 
prieten al tău se uită la tine inconfortabil, dar apoi râde. Te simți furios și vorbești cu 
cel mai bun prieten al tău câteva minute, dar el/ea arată o indiferență față de 
supărarea ta. Cu toate acestea, nu doriți ca incidentul să escaladeze într-un conflict 
între tine și prietenul tău sau nou-venitul din școală. Cum ați aborda situația?" 

 

"Există noi colegi de clasă în clasa dumneavoastră la școală. Îți plac foarte mult și ai 
încercat să fii prietenos cu ei. La prânz îți șoptesc lucruri jignitoare despre cel mai bun 
prieten al tău. Ce ați face pentru a preveni un potențial conflict?" 

 
 

2) Pentru a-i face pe toți participanții să se simtă egali, organizatorul își așază 
scaunele într-un semicerc în jurul spațiului de desfășurare. 
 

3) Organizatorul explică participanților că au posibilitatea de a rezolva un conflict 
în mod pașnic, fără violență.  
 

4) Unii participanți sunt voluntari pentru a prezenta scenariile (acesta este un 
proces repetat până când toți participanții au fost parte la scenarii). Aceștia ar 
trebui să pună capăt unui joc de rol atunci când un conflict a fost rezolvat în 
mod pașnic. Dacă un conflict se blochează fără rezolvare, organizatorul poate 



 

 

cere noilor voluntari să încerce rezolvarea conflictului sau poate extinde 
scenariul pentru o discuție de grup. 
 

5) Atunci când joacă scenariile, participanții sunt încurajați să utilizeze modelul 
C.U.S.D.A., pe care organizatorul îl explică. Având în vedere că scenariul este 
de obicei format din două caractere centrale, modelul, care este de obicei 
desfășurat în conflicte care implică două persoane, poate fi aplicat cu ușurință. 
41 
 
Modelul este compus din următorii pași: 
C - se confruntă cu conflictul  
U - să înțeleagă poziția celuilalt  
D - definiți problema  
S - căutați soluții și evaluați  
A - să convină asupra și să pună în aplicare cel mai bun curs de acțiune 

 
Sfat 1: informații suplimentare despre model pot fi găsite în următoarea prezentare 
video de către Universitatea Durham (39':30''). 
 
Sfat 2: Pentru a ajuta participanții să revină la realitate după jocul de rol, invitați 
jucătorii să se rotească într-un cerc o dată și să se întoarcă la sinele lor adevărat. 
 

6) Odată ce procesul este finalizat, organizatorul stimulează o discuție între toți 
participanții, adresând următoarele întrebări: 

 
✓ Ce a ajutat la rezolvarea problemei în scenariu? 
✓ În cazul în care o soluție a fost greu de găsit, care încercări au fost nereușite și 

de ce? 
✓ Au fost elemente care au înrăutățit situația și, dacă da, de ce? 
✓ Au existat soluții care nu au fost încercate de actorii de rol? 
✓ S-a confruntat vreunul dintre participanți cu o situație similară și cum au 

făcut față? 
 

Activități de separare a faptelor de opinie 
 

6. "Opinii subiective vs. fapte obiective"42 
 
Obiective și rezultate: 1) ajută cursanții să înțeleagă diferența dintre fapte și opinii, 2) 
să exerseze cum să evite să fie judecați atunci când sunt implicați în situații 
conflictuale.  
 
Durata: 25-30 minute 

 
41 NHS Foundation Trust. Materiale de instruire pentru soluționarea conflictelor. Disponibil aici: 
https://www.bfwh.nhs.uk/onehr/wp-content/uploads/2016/02/Conflict-Resolution-
Workbook-2016.pdf  
42 Această activitate a fost inspirată de Shvidko, E. (2015) "Distinguishing Facts From Opinions: 3 
Activities". Disponibil aici: http://blog.tesol.org/distinguishing-facts-from-opinions-3-activities/   

https://www.youtube.com/watch?v=lscNp7_VDrM
https://www.youtube.com/watch?v=lscNp7_VDrM
https://www.bfwh.nhs.uk/onehr/wp-content/uploads/2016/02/Conflict-Resolution-Workbook-2016.pdf
https://www.bfwh.nhs.uk/onehr/wp-content/uploads/2016/02/Conflict-Resolution-Workbook-2016.pdf
http://blog.tesol.org/distinguishing-facts-from-opinions-3-activities/


 

 

 
Materiale: lucrări A4, pixuri sau creioane, markere pentru distingerea faptelor și 
opiniilor cu culori distincte, tablă albă pentru a scrie pași și ghida cursantul pentru 
activitate.  
 
Cadru: o sală de clasă cu tablă albă. În cazul unei activități virtuale, organizatorul poate 
folosi Jamboard sau Google Meet pentru a efectua exercițiile.  
 
Descrierea activității (pași):  
 
Partea 1: activitate de încălzire (10 minute) 
 

1) Explicați cursanților diferența dintre fapte și opinii. 
 

2) Folosind o foaie albă simplă, scrieți mai multe fapte și opinii care se referă la 
situații conflictuale din mediul educațional. Câteva exemple sunt: 
▪ Petru a început să strige la Ioan în fața tuturor. 
▪ Petru părea să fie destul de nervos când Ioan s-a apropiat de el. 
▪ Ioan este unul dintre cei mai aroganți copii din clasa mea. 
▪ Petru a primit astăzi o evaluare proastă la proba de matematică. 
▪ Profesorul Miller este destul de sever cu Petru în ultimele săptămâni. 

 
3) Prezentați participanților lista de exemple și rugați-i să identifice care sunt 

faptele și care sunt opiniile.  
 

4) Rugați-i să-și justifice răspunsurile, făcând întrebări ulterioare, cum ar fi: 
"Poate fi dovedită afirmația dată?" sau "Poate fi argumentată declarația 
dată?" 

Partea 2: activitatea de bază (20 de minute) 
 

1) Într-o tablă albă, scrieți o declarație factuală. De exemplu: "Petru și Ioan au 
avut o altercație astăzi". 
 

2) Rugați participanții să scrie fiecare o opinie personală care are legătură cu 
acest fapt (ca un scenariu ipotetic). De exemplu, ei pot scrie ceva ca martori ai 
acestei dispute, cum ar fi "Petru nu ar fi trebuit să strige la Ioan" sau "Ioan 
părea să fie destul de jenat de dispută" sau "Rezultatele testului de 
matematică i-au făcut pe amândoi destul de nervoși înainte de dispută". 
 

3) Rugați fiecare participant să le citească celorlalți participanți opiniile lor. După 
ce toți participanții au vorbit, deschideți o discuție reflexivă și participativă cu 
privire la varietatea de opinii auzite și explicați participanților că oamenii pot 
avea convingeri diferite despre același fapt obiectiv. Explicați participanților că 
ar trebui să fie conștienți de acest lucru atunci când au de-a face cu un 
dezacord. 

 
Sfârșitul activității! 



 

 

 
 

Din partea 5: Set de abilități eficiente de comunicare – descriere (primul 

concept cheie):  

 
 
Sursa: https://theinvestorsbook.com/effective-communication.html#Significance 

https://theinvestorsbook.com/effective-communication.html#Significance


 

 

6.3 Apendicele 3 la modulul 5  

6.3.1 Analizarea conflictelor 

Citiți următoarele cazuri și discutați cu colegul dumneavoastră dacă acestea sunt 
potrivite pentru medierea de la egal la egal sau nu. Dacă nu, vă rugăm să selectați 
persoana care ar trebui să supravegheze această mediere. După discuție, veți fi 
împărțiți în grupuri de 3-4 persoane pentru a discuta care ar trebui să fie diferitele faze 
ale unui caz de mediere inter partes și cine ar trebui să fie implicat. 

Cazul 1 

A existat un conflict între doi elevi de la cursul 3 de învățământ secundar obligatoriu 
din Spania (14-15 ani). Unul dintre ei -Juan- a spart ochelarii celuilalt -Enrique- într-o 
ciocnire pe coridoare în timpul unei schimbări de clase. 

Când Enrique ajunge acasă, familia sa ia legătura cu familia lui Juan pentru a-i plăti 
ochelarii. Sunt de acord, dar când li se spune că ochelarii costă 600 de euro pentru că 
sunt speciali, spun că sunt mulți bani și că nu își pot permite. 

Familia lui Enrique contactează școala pentru a afla ce s-a întâmplat și pentru a cere o 
soluție. 

Directoarea școlii atenționează Consiliul de Administrație al Asociației de părinți să 
vadă cum poate fi rezolvat conflictul care a apărut între aceste familii. 

Cazul 2 

Pe parcursul unei clase ESO de anul 3, Carmen aruncă pe podea o notă care se afla într-
unul dintre caietele ei pe care le folosește pentru încrederea personală. 

Această notă vorbește de rău o altă colegă de clasă, Sonia, care primește nota de la o 
colegă de clasă care o ridică fără ca Carmen să o vadă. 

La finalul orei, Sonia o înfruntă pe Carmen, care neagă cu voce tare și nervoasă că este 
a ei. Sonia o pălmuiește apoi pe Carmen când recunoaște că nota este a ei, dar că este 
de demult. 

Cazul 3 

Javier și Manuel sunt prieteni de când au început școala. Anul acesta au clase mixte și 
li s-au repartizat noi colegi de clasă. 



 

 

Manuel este foarte deschis și s-a împrietenit imediat cu noii studenți, ceea ce îl 
nemulțumește pe Javier, care este un băiat destul de închis. 

Profesorul le-a cerut să formeze grupuri de câte cinci pentru a lucra la un proiect de 
artă. Noii studenți i-au cerut lui Manuel să se alăture grupului lor, deoarece au nevoie 
de încă unul. Javier află și se înfurie. 

În timpul orei, Javier îi înmânează lui Manuel o notă în care, pe lângă faptul că îl insultă, 
îi spune că nu-i va mai fi prieten pentru că l-a trădat mergând la celălalt grup, pe care 
îl numește "nebuni și tocilari". Citind acest lucru, Manuel se înfurie foarte tare și începe 
să se certe cu Javier. 

Profesorul observă și întreabă ce se întâmplă, la care Manuel îi spune că Javier i-a dat 
o notă în care l-a insultat. 

Profesorul îi cere apoi lui Manuel să-i arate nota, la care Javier se năpustește asupra lui 
Manuel, aruncând-o, și între cei doi izbucnește o luptă, care se termină cu excluderea 
amândurora din clasă și amândoi fiind mustrați de director. 

6.3.2 Sesiuni de mediatori 

Urmăriți videoclipul următor care arată o sesiune de mediere inter partes 
(https://www.youtube.com/watch?v=ynBhMQDT7Kw). După aceea, veți fi împărțiți în 
grupuri pentru a discuta următoarele întrebări: 

- Ce faze ale medierii inter partes ați identificat în videoclip? 

- Corespund ele cu fazele văzute în partea teoretică? Cum? 

- Care sunt avantajele sau dezavantajele? 

- Credeți că lipsește ceva în aceste sesiuni? 

După 15 minute, adunați-vă și discutați pe scurt gândurile și orice idei care ar fi putut 
apărea în timpul discuției de grup. 

Acum vi se vor da studiile de caz anterioare rezolvate pentru a analiza diferitele faze și 
pentru a vedea dacă acestea se potrivesc cu gândurile anterioare. 

M-ai trădat - Caz rezolvat 

Javier și Manuel sunt prieteni de când au început școala. Anul acesta au clase mixte și 
li s-au repartizat noi colegi de clasă. 

https://www.youtube.com/watch?v=ynBhMQDT7Kw


 

 

Manuel este foarte deschis și s-a împrietenit imediat cu cei noi, ceea ce nu-i place lui 
Javier, care este un băiat destul de închis. 

Profesorul le-a cerut să formeze grupuri de câte cinci pentru a lucra la un proiect de 
artă. Noii studenți i-au cerut lui Manuel să se alăture grupului lor, deoarece au nevoie 
de încă unul. Javier află și se înfurie. 

În timpul orei, Javier îi înmânează lui Manuel o notă în care, pe lângă faptul că îl insultă, 
îi spune că nu-i va mai fi prieten pentru că l-a trădat mergând la celălalt grup, pe care 
îl numește "nebuni și tocilari". Citind acest lucru, Manuel se înfurie foarte tare și începe 
să se certe cu Javier. 

Profesorul observă și întreabă ce se întâmplă, la care Manuel îi spune că Javier i-a dat 
o notă în care l-a insultat. 

Profesorul îi cere apoi lui Manuel să-i arate nota, la care Javier se năpustește asupra lui 
Manuel, smulgând-o din mâini, rupând-o, și între cei doi izbucnește o luptă, care se 
termină cu a fi exmatriculați amândoi din clasă și amândoi fiind mustrați de director. 

Caz de mediere a trădării între elevi 

Să aruncăm o privire la câteva momente ale procesului de mediere între un elev și un 
elev din echipa de mediere: 

- Bună dimineața! Numele noastre sunt Cristina și Pablo; noi suntem mediatorii. 

- Ați decis în mod voluntar să veniți la mediere pentru a rezolva problema pe care ați 
avut-o. 

- Numele voastre sunt? 

- Javier și Manuel. 

- Pentru a vă putea ajuta mai bine, trebuie să stabilim un set de reguli pentru această 
sesiune, pe care trebuie să le respectăm cu toții. Regulile sunt după cum 
urmează.................. 

Mediatorii explică regulile de bază și funcționarea procesului de mediere, căutând 
înțelegerea și acceptarea acestor reguli de către persoanele aflate în conflict. 

Ulterior, ei trec la o altă parte a procesului, care constă în faptul că fiecare parte își 
spune versiunea conflictului în prezența celeilalte părți, care trebuie să asculte și să nu 
întrerupă, așa cum se explică în reguli. 



 

 

- Vă rog Manuel, ne poți spune ce s-a întâmplat zilele trecute la ora de artă? 

- Ei bine, grupul lui Asier mi-a cerut să mă alătur lor în grupul de artă, Javi a aflat și nu 
a vrut să se joace cu mine la pauză. Pe drumul de întoarcere, în clasă, mi-a trimis o notă 
în care mi-a spus că sunt un nemernic, un fraier, că l-am înjunghiat pe la spate și că nu 
va mai fi niciodată prietenul meu. Așa că l-am întrebat ce spunea și mi-a răspuns că 
sunt un tocilar și un înfumurat pentru că stăteam cu alți înfumurați, așa că i-am spus 
într-un mod urât să mă lase în pace. Apoi profesorul ne-a atras atenția și ne-a întrebat 
ce se întâmplă, când aveam de gând să-i dau nota, Javi s-a aruncat la mine ca o fiară, a 
rupt nota și a început să mă lovească cu pumnul și eu, desigur, l-am lovit cu pumnul 
înapoi pentru că trebuia să mă apăr. Apoi, profesorul ne-a dat afară din clasă și ne-a 
dus la biroul directorului, totul din cauza lui! 

- Javier, ne poți spune versiunea ta despre ceea ce s-a întâmplat în clasa de Arta? 

- Eu l-am rugat primul, cu mult înainte ca Asier să se alăture grupului, pentru că suntem 
prieteni foarte buni și mereu lucrăm împreună. Dar, în ultimul moment, Asier, Carlos, 
Daniel și Jaime i-au cerut lui Manuel să li se alăture și el a plecat și ne-a lăsat cu ochii 
în soare. Așa că a trebuit să luăm în grup pe cineva care a rămas pe dinafară și nu ne-a 
plăcut. Ca să mă răzbun, i-am trimis o notă în care îi spuneam că ne-a trădat, dar nu a 
fost grav, a fost o glumă. Ce s-a întâmplat este că mai târziu în clasă i-a spus 
profesorului și asta a fost ultima picătură, apoi am început să ne certăm și ne-au dat 
afară din clasă și apoi am ajuns la director. 

Procesul ar continua acum cu o fază de analiză a conflictului pentru a-l clarifica și, de 
asemenea, pentru a încerca să vadă sentimentele pe care le-a produs, apoi căutarea 
unor momente de empatie între părți, o sarcină foarte complicată pentru mediatori. 
Să ne uităm la un scurt rezumat al acestui moment: 

- Manuel, ai putea să ne spui ceva mai multe despre faptul că ai plecat în ultimul 
moment cu celălalt grup? 

- M-am dus cu ei pentru că am vrut, nu credeam că sunt obligat să merg cu Javier în 
toate grupele, am vrut să schimb un pic. 

- Ce vrei să spui este că ai vrut să schimbi grupul și să nu mergi întotdeauna cu Javier. 
Este ceea ce vrei să spui, Manuel? 

- Da, asta vreau să spun. 

- Cum te-ai simțit când ai primit nota? 

- M-am simțit foarte supărat pentru că nu credeam că este capabil să mă insulte așa și 
să-mi spună acele lucruri. 



 

 

- Deci, în acel moment, te-ai simțit supărat pe Javier din cauza a ceea ce spunea nota? 

- Da, m-am simțit foarte supărat pentru că nu puteam să fac ce îmi doream cu oricine 
îmi doream. 

- Cum crezi că s-a simțit Javier când ai plecat cu celălalt grup în ultimul moment? 

- Nu știu, îmi imaginez că se baza pe mine și văzând că merg cu grupul lui Asier nu l-a 
făcut să se simtă foarte fericit. 

- Javier, ai putea să ne spui mai multe despre faptul că te bazai pe Manuel în grupă, dar 
în ultimul moment a mers la grupul lui Asier? 

- Ei bine, făcusem deja grupul, dar apoi l-am văzut vorbind cu Asier, care îl întreba ceva 
și Manuel dădea din cap, iar apoi l-am văzut și cu Carlos, Jaime, Daniel și Asier vorbind 
despre muncă. M-am dus să-l întreb de ce a fost cu ei și m-a ignorat. 

- Deci, ce vrei să spui este că ai contat pe Manuel de la început și apoi a plecat cu celălalt 
grup, fără să spună nimic sau să îți ofere nici o explicație, este corect? 

- Da, așa este. 

- Cum te-ai simțit când l-ai văzut pe Manuel vorbind despre munca cu Asier și grupul 
său? 

- M-am simțit trădat și singur. 

- Și cum credeți că s-a simțit Manuel când a primit nota pe care i-ați trimis-o? 

-Îmi imaginez că s-a simțit rău. 

- Cum te-ai simți dacă ai primi o astfel de notă de la Manuel? 

- M-aș simți deprimat și trist. 

În cele din urmă, se ajunge la un acord între părți, care, oricât de simplu ar părea, poate 
fi suficient pentru a preveni repetarea conflictului dintre aceste două persoane. 
Important este că cei doi elevi au trecut prin procesul de mediere și au reușit să se 
asculte reciproc și să vorbească unul cu celălalt într-o atmosferă relaxată și adecvată 
pentru a se înțelege și a căuta împreună o soluție pozitivă și non-violentă. 

- Manuel, cum crezi că s-ar putea rezolva acest conflict? 



 

 

- Ei bine, atunci când ne spun să formăm grupuri, am putea merge cu un grup diferit 
de fiecare dată. 

- La ce te mai gândești? 

- Ei bine, că în loc să nu-i spun nimic lui Javier, ar fi trebuit să-i spun că merg cu grupul 
lui Asier sau ar fi trebuit să-i spun lui Asier când m-a întrebat că sunt deja în grupul lui 
Javier și că data viitoare voi merge cu el. 

- Și tu, Javier, cum crezi că ar putea fi rezolvat acest conflict? 

- Ei bine, înainte de a-i trimite o notă în care să-i spun toate astea, trebuie să vorbesc 
cu el mai calm. 

- Deci, Javier, ai fi dispus să nu-i mai trimiți note lui Manuel de fiecare dată când ceva 
nu-ți iese cum planificaseși? 

- Da, desigur, dar el ar trebui să ne anunțe în avans că el va merge cu un alt grup, astfel 
încât să nu ne lase să așteptăm. 

- Și tu Manuel, vei putea să te gândești mai întâi cu cine preferi să mergi și să o spui 
clar înainte de a alege pe cineva? 

- Da, desigur. 

- Vrea cineva să adauge altceva? 

-Nu, nimic altceva. 

- Deci tu, Manuel, ai fi dispus să le spui colegilor tăi din timp cu cine vei merge în 
grupurile de lucru și să nu te schimbi în ultimul moment 

- Da, sunt de acord. 

- Și tu, Javier, ai fi dispus să nu mai trimiți note cu insulte de fiecare dată când oamenii 
pe care îi dorești nu sunt în grupul tău? 

- Da, nu o voi mai face. 

- Cu aceasta, credeți că problema ar putea fi rezolvată? 

- În ceea ce mă privește, da. 



 

 

- Și de partea mea. 

- Deci sunteți amândoi mulțumiți de această soluție? 

- Da, sunt confortabilă cu ea. 

- Da, sunt confortabilă cu ea. 

- Ei bine, procesul s-a dovedit foarte bun și vă felicităm pentru că ați ales medierea 
pentru a vă rezolva problema și pentru că ne-ați ales să vă ajutăm. Credeți că este 
oportun să elaborăm acordul și să îl semnăm? 

- Da, suntem de acord. 

Am scris-o înainte de a ne împrieteni – Caz rezolvat 

Pe parcursul unei clase ESO de anul 3, Carmen aruncă pe podea o notă care se afla într-
unul dintre caietele ei pe care le folosește pentru încrederea personală. 

Această notă vorbește de rău de o altă colegă de clasă, Sonia, care primește nota de la 
o colegă de clasă care o ridică fără ca Carmen să o vadă. 

La finalul orei, Sonia o înfruntă pe Carmen, care neagă cu voce tare și nervoasă că este 
a ei. Sonia o pălmuiește apoi pe Carmen în față când recunoaște că nota este a ei, dar 
că este de mult timp în urmă. 

Caz de mediere rezolvat nota pentru un prieten. Vedem câteva momente ale 
procesului de mediere între un student și un student din echipa de mediere. 

- Bună dimineața! Numele noastre sunt Cecilia și Aitor, noi suntem mediatorii. 

- Ați decis în mod voluntar să veniți la mediere pentru a rezolva problema pe care ați 
avut-o. 

- Numele voastre sunt?  

- Carmen și Sonia. 

- Pentru a vă putea ajuta mai bine, trebuie să stabilim un set de reguli pentru această 
sesiune pe care trebuie să le respectăm cu toții. Regulile sunt după cum 
urmează.................. 



 

 

Mediatorii explică regulile de bază și funcționarea procesului de mediere, căutând 
înțelegerea și acceptarea acestor reguli de către persoanele aflate în conflict. Ulterior, 
ei trec la o altă parte a procesului, care constă în faptul că fiecare parte spune versiunea 
lor a conflictului în prezența celeilalte părți, care trebuie să asculte și să nu întrerupă, 
așa cum se explică în reguli. 

- Carmen, ne poți spune ce s-a întâmplat zilele trecute la trecerea la ora de 
Matematică? 

- Ei bine, Sonia m-a pălmuit în clasă pentru că i s-a dat o notă pe care o scrisesem despre 
ea cu mult timp în urmă, înainte să ne înțelegem. 

-  Sonia, ne poți spune versiunea ta despre ceea ce s-a întâmplat? 

- Mi-au dat o notă care m-a insultat și m-a amenințat și am văzut că scrisul de mână 
este al lui Carmen, așa că m-am dus să-i spun și ea a strigat la mine și mi-a spus că nu 
este a ei, dar apoi mi-a spus că este, așa că am pălmuit-o. 

Pregătim un curs de mediere online care va fi lansat în următoarele câteva luni. Dacă 
sunteți interesat de formarea ca mediator, abonați-vă la ziarul nostru și vă vom scrie 
atunci când avem știri. 

Procesul ar continua acum cu o fază de analiză a conflictului pentru a-l clarifica și, de 
asemenea, pentru a încerca să vadă sentimentele pe care le-a produs, apoi căutarea 
unor momente de empatie între părți, o sarcină foarte complicată pentru mediatori. 
Să ne uităm la un scurt rezumat al acestui moment: 

- Carmen, care au fost motivele pentru care ai scris nota? 

- Nu m-am înțeles cu Sonia si nu mi-a plăcut de ea, așa ca am scris acea notă, dar nu 
am folosit-o niciodată, nu am arătat-o nimănui și am lăsat-o in caietul meu. Dar acum 
suntem bine și nu am vrut ca ea să o vadă. 

- Cum te-ai simțit când Sonia a citit nota? 

- M-am speriat pentru că nu am vrut să o supăr și am început să strig că nu este a mea, 
dar toată lumea a spus că este, așa că i-am spus. 

- Sonia și tu, cum te-ai simțit când ai citit nota? 

- M-am enervat foarte tare și când mi-a spus că e a ei și a strigat la mine, am pălmuit-
o să mă apăr. 

- Vrei să spui că te-ai simțit amenințată? 



 

 

- Cam așa ceva... 

Ar fi necesar să continuăm să încercăm să clarificăm conflictul punând mai multe 
întrebări despre această antipatie din trecut. De asemenea, ar fi interesant să îi punem 
pe unul  în locul celuilalt, în cazul găsirii unei astfel de note sau al primirii unei agresiuni, 
care ar fi reacția și sentimentele lor? 

Odată ce structura conflictului este clară, putem analiza soluțiile posibile și putem 
conveni asupra uneia care este realizabilă. 

- Carmen, cum crezi că se poate rezolva acest conflict? 

- Nu vreau să mă înțeleg rău cu Sonia și îmi pare rău că am scris nota și aș fi fost foarte 
supărată să găsesc o notă de la Sonia despre mine. Îmi cer scuze. Când m-a lovit, m-am 
blocat și profesoara ne-a despărțit. Mai târziu, acasă, i-am spus mamei mele despre 
asta*. 

* Fac o digresiune aici pentru că este important să realizăm că cazul a revenit la faza 
de povestire, când deja începeam să lucrăm la soluții. Acest lucru este destul de 
normal, deoarece persoanele aflate în conflict se deschid dialogului pe măsură ce 
procesul se desfășoară, iar fazele de povestire pot apare des. Este foarte important ca 
mediatorii să știe cum să detecteze aceste momente și să se întoarcă pentru a clarifica 
în continuare conflictul. Răbdarea, creativitatea și formarea în mediere ne vor oferi 
aceste abilități. 

- Sonia, cum vezi reacția ta la nota de acum? 

- M-am simțit foarte rănită și a fost un moment scăpat de sub control, m-am lăsat 
purtată de furie. Îmi pare rău că am făcut-o și îmi cer scuze, nu sunt așa. 

- Deci, cum credeți că o putem rezolva? 

- Cred că având o relație politicoasă și chiar dacă nu este ca înainte, să poată conta pe 
ajutorul meu ca partener. 

- Pentru mine să pot avea o relație politicoasă și iertare, care a fost deja cerută, ajută 
la rezolvarea problemei. 

În cele din urmă, se ajunge la un acord între părți, care, oricât de simplu ar părea, poate 
fi suficient pentru a preveni repetarea conflictului dintre aceste două persoane. 

Important este că cei doi elevi au trecut prin procesul de mediere și au reușit să se 
asculte reciproc și să vorbească unul cu celălalt într-o atmosferă relaxată și adecvată 



 

 

pentru a-l înțelege pe celălalt și pentru a căuta împreună o soluție pozitivă și non-
violentă. 

- Ei bine, procesul s-a dovedit foarte bine și vă felicităm Carmen și Sonia pentru acordul 
la care ați ajuns. Vă mulțumim că ne-ați ales ca mediatori și sperăm că v-am ajutat. 
Credeți că este potrivit să scriem acordul și să îl semnăm? 

- Da, sunt de acord. 

6.3.3 Crearea propriului proces de selecție pentru mediatorii inter partes 

Luând în considerare cunoștințele pe care tocmai le-ați primit; să creeze o listă scurtă 
a principalelor caracteristici pe care ar trebui să le aibă un mediator inter partes. După 
aceea, creați-vă propriul proces de selecție pentru mediatorii de la egal la egal (10 
minute). 

Acum veți crea un program de formare cu cele mai importante informații pe care 
mediatorii de la egal la egal ar trebui să le cunoască, având în vedere cunoștințele din 
modulele anterioare (30 de minute). Participanții își vor împărtăși pe scurt programele 
și vor oferi feedback cu privire la alte programe (20 de minute). 

6.3.4 Analiza centrului dvs. 

Gândiți-vă la caracteristicile camerelor de mediere și selectați una din propriul centru. 
Prezentați și justificați-vă alegerea față de colegii dvs. Fii pregătit să oferi recenzii cu 
privire la alegerile colegilor tăi. 

Trebuie să creați structura programului dumneavoastră de mediere, inclusiv calendarul 
sesiunilor de mediere (de exemplu, se va întâmpla în timpul sau după cursuri) și 
procesul de accesare a acestui program. 

6.3.5 Transcriere "Sesiune de mediere înscenată" 

Student A: Deci, trebuie să te anunț despre ceea ce Eric spunea despre tine 

Brittany: Despre mine? 

Elevul A: Da, 

Brittany: Ce a spus? 

Elevul C: Sigur că vrei să știi? 

Brittany: Da, vreau să știu 

Elevul D: Omul vorbea nebun pe Twitter despre acel conflict pe care l-ai avut în clasă 

zilele trecute 



 

 

Elevul C: Vorbea urât, te jicnea și altele.. 

Elevul D: Spunea că ești proastă, fraieră și nu știai despre ce se vorbește 

Brittany: Pe bune? Vorbea despre mine? Sunt pe cale să îmi sun fratele 

Studenții A, C, D: nu, nu  

Student C: Fă ceva mai bun cum ar fi să te duci la mediere de la egal la egal, astfel încât 

să poți rezolva conflictul cu Eric 

Brittany: Medierea de la egal la egal? Ei bine, eu cu fratele meu ne putem ocupa de 

acest lucru chiar acum. 

Elevul C: Ai prefera să fiți suspendați? 

Student D: Trebuie să te ocupi corect de prima oară, ca să nu se mai repete 

Elevul A: Încercăm să avem grijă de tine, ascultă-ne doar o dată 

Brittany: Bine, voi merge 

Elevul C: Ești sigură că vrei să mergi, pe bune? 

Brittany: Da, voi merge 

Elevul D: O să mă asigur că te duci 

Brittany: Sigur, mai bine faci ceva. 

[Faza 1] 

Mediatorul de la egal la egal 1: Deci, aici, la medierea de la egal la egal, avem câteva 

reguli de bază, cum ar fi că avem nevoie de un da sau nu verbal, indiferent dacă sunteți 

de acord sau nu. Deci, Brittany, voi începe cu tine. Sunteți de acord să vorbiți cu mine, 

un mediator? 

Brittany: Da 

Mediator de la egal la egal 2: Eric sunteți de acord să vorbiți cu mine, un mediator de 

la egal la egal? 

Eric: Da 

Mediatorul de la egal la egal 1: Brittany, sunteți de acord să rezolvați conflictul? 

Brittany: Da 

Mediatorul de la egal la egal 2: Eric, sunteți de acord să rezolvați conflictul? 

Eric: Mhm 

Mediatorul de la egal la egal 2: Trebuie să spui da 

Eric: Da 



 

 

Mediatorul de la egal la egal 1: Brittany sunteți de acord să nu întrerupeți pe nimeni 

în timp ce vorbește? 

Brittany: Ce se întâmplă dacă se spune ceva ce nu-mi place? 

Mediatorul de la egal la egal 1: Ei bine, păstrăm corectitudinea aici, în medierea de la 

egal la egal, așa că îl vom lăsa să vorbească și apoi îți vom oferi și ție șansa aceasta. 

Așa că lăsați-l să spună ce trebuie să spună și îl putem aborda mai târziu. Deci, da? 

Brittany: Da 

Mediatorul de la egal la egal 2: Eric sunteți de acord să nu întrerupeți pe nimeni în 

timp ce vorbesc? 

Eric: Da 

Mediator de la egal la egal 1: Sunteți de acord să vă nu luptați? 

Brittany: Da 

Mediatorul de la egal la egal 2: Eric, sunteți de acord să nu înceapă nici o luptă? 

Eric: Da 

Mediatorul de la egal la egal 1: Brittany, sunteți de acord să nu înjurați? 

Brittany: Da 

Mediator de la egal la egal 1: Singurul moment când este permis este atunci când 

relatați o poveste. Deci poți spune că Eric numit într-un anume fel sau tu l-ai numit pe 

Eric cumva, asta e singura dată, dar orice altă dată este interzisă. 

Brittany: Bine 

Mediator de la egal la egal 2: Eric, sunteți de acord să nu înjurați, cu excepția citării 

directe? 

Eric: Da 

Mediatorul de la egal la egal 1: Bine, deci păstrând totul corect, folosim alfabetul 

pentru a vedea cine începe primul în a-și spune partea lor de poveste. Deci Brittany și 

apoi Eric, așa că B vine în fața lui E. Deci Brittany, spune-ne povestea ta. 

[Etapa 2] 

Brittany: Bine. Deci, eram în clasă vorbind despre rapperi de sex feminin și rapperi de 

sex masculin. El a spus că bărbații sunt mai buni, eu am spus că sunt cam la fel. Apoi 

el scrie pe Twitter despre asta. Iar eu sunt intrigată de ce scrie pe Twitter. Nu știam. 

Dar prietenii mei mi-au spus că trebuie să-mi povestească ceea ce a spus el despre 

mine pe Twitter. Apoi îmi spun că a vorbit numai lucruri nebunești, lucruri cum ar fi că 



 

 

eu sunt proastă și nu știu despre ce vorbesc. Așa ca aveam de gând să îl rog pe fratele 

meu să meargă să rezolve problema. Atunci prietenii mei mă opresc și îmi spun că o 

pot rezolva prin medierea de la egal la egal. Nu mi se părea o idee bună, dar din 

moment ce ei sunt prietenii mei, ei caută ce e mai bun pentru mine. Așa că am venit 

aici pentru a rezolva acest problemă.  

Mediator de la egal la egal 1: Deci, ceea ce spui este că conflictul a început în clasă, 

atunci când voi ați avut o dezbatere asupra rapperilor, și el a fost supărat de ceea ce 

spuneați, așa că a scris pe Twitter diferite lucruri despre tine, te-a făcut proastă și alte 

lucruri de genul asta. Și apoi prietenii tăi au venit la tine să îți spună ceea ce Eric a spus. 

Asta te-a înfuriat, așa că ești pe cale să-l implici pe fratele tău să se lupte cu el. 

Brittany: Da 

Mediator de la egal la egal 1: Bine.  

Mediator de la egal la egal 2: Bine Eric, este timpul pentru partea ta de poveste. 

Eric: Deci, eu și Brittany participăm la cursuri împreună, corect da? Aveam o discuție 

despre rapperi de sex feminin și rapperi de sex masculin care mergea înainte și înapoi 

continuu.  Și atunci m-am supărat pentru că ea a continuat să încerce să se certe cu 

mine. Și știu că am scris câteva postări pe Twitter, dar vreau să spun că nu a fost mare 

lucru, am zis doar că ea nu știe despre ce vorbește. Și apoi aud că încearcă să-și aducă 

fratele în asta, încercând să se lupte fără motiv, cu mine. 

Mediatorul de la egal la egal 2: Deci ceea ce spuneți este că ați avut o dispută în clasă, 

nu credeați că este atât de gravă. Ea a continuat să încerce să se certe cu tine și ai scris 

pe Twitter câteva lucruri, iar ea vrea să își implice fratele să lupte cu tine.  

[Etapa 3] 

Mediator de la egal la egal 1: Bine, așa că acum vom completa formularul de acord, 

astfel Brittany am de gând să încep cu tine. Cu ce puteți fi de acord, pentru a ajuta la 

rezolvarea acestui conflict? 

Brittany: Sunt de acord să nu ascult de altcineva în situații de genul “el-a spus/ ea-a 

spus”, sunt de acord să nu îmi aduc fratele sau pe oricine altcineva în situația aceasta 

și să lăs să treacă momentul și să vin la el calmă.  

Mediator de la egal la egal 1: Bine 

Mediatorul de la egal la egal 2: Eric ce poți face pentru a rezolva această situație? 



 

 

Eric: Ce pot să fac este să nu las situația să escaladeze, să o las doar în clasă, să nu 

merg pe rețelele de socializare ca Twitter și să fiu nerespectuos față de Brittany. Iar 

Brittany îmi cer scuze pentru că nu te-a respectat. 

Brittany: E în regulă 

Mediatorul de la egal la egal 2: Ok, așa că acum vă vom citi tot ceea ce ați fost de 

acord și apoi îl vom citi din nou și îl vom semna. 

Mediator de la egal la egal 1: Bine, deci Brittany ai fost de acord să păstrezi conținutul 

acestei medieri confidențiale, să nu asculți de povești de genul el-a spus/ ea-a spus de 

la prietenii tăi și să nu îl implici pe fratele tău în disputa cu Eric 

Brittany: Da 

Mediator de la egal la egal 1: Deci, citiți și semnați. 

Mediator de la egal la egal 2: Eric sunteți de acord să lăsați conflictul în clasă și să nu-

l scrieți pe Twitter, și vă cereți scuze Bretaniei . Citiți și semnați. Acum vă rugăm să le 

spuneți prietenilor și clasei că această situație s-a terminat, că ați rezolvat conflictul. 

Mediatorul de la egal la egal 1: De asemenea, vreau să vă reamintesc tuturor să 

păstrați confidențial tot ceea ce am vorbit aici, la această masă, bine? Vă reamintim 

că Khalil (Mediator de la egal la egal 2) și eu nu vom spune nimănui, așa că vă rugăm 

să faceți același lucru.  

Mediator de la egal la egal 2: Vă mulțumesc că ați ales medierea de la egal la egal 

pentru a rezolva conflictul dumneavoastră. 

Mediatorul de la egal la egal 1: Și nu în ultimul rând va urma o întâlnire de verificare, 
e în regulă? Deci, dacă vedeți toate sponsorul nostru, sponsorul de mediere de la egal 
la egal în sala să-i spuneți cum merg lucrurile, bine?



 

 

7. Resurse adiționale pentru auto-învățare  

Iată o listă de resurse suplimentare pentru auto-învățare  

https://www.scritub.com/stiinta/stiinte-politice/Metode-i-tehnici-de-management13432322.php 

http://stiintasiinginerie.ro/wp-content/uploads/2014/01/20-MANAGEMENTUL-CONFLICTULUI.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=DdM-yI9DJKw 

https://www.youtube.com/watch?v=e25GBvzr71M 

https://www.youtube.com/watch?v=e25GBvzr71M 

https://www.youtube.com/watch?v=0I4exDNU3Kg 

https://www.peermediationnetwork.org.uk/resources 

https://www.schooltools.info/conflict-resolution-resources 

https://oie.umich.edu/discrimination-and-harassment-resolution-process/mediation-
services/mediation-education-and-resources/ 

https://bestaccreditedcolleges.org/articles/become-a-mediator.html 

https://coiduem.mon.bg/2018/02/01/%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%
D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-
%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1
%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-
%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0/ - în bulgară  

https://www.bgmediation.com/novini/profesiya-mediator/ - în bulgară  

 https://amalipe.bg/obstnostno-razvitie/obrazovatelni-mediatori/ - în bulgară  

 

 

 

 

https://www.scritub.com/stiinta/stiinte-politice/Metode-i-tehnici-de-management13432322.php
http://stiintasiinginerie.ro/wp-content/uploads/2014/01/20-MANAGEMENTUL-CONFLICTULUI.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DdM-yI9DJKw
https://www.youtube.com/watch?v=e25GBvzr71M
https://www.youtube.com/watch?v=e25GBvzr71M
https://www.youtube.com/watch?v=e25GBvzr71M
https://www.youtube.com/watch?v=e25GBvzr71M
https://www.youtube.com/watch?v=0I4exDNU3Kg
https://www.peermediationnetwork.org.uk/resources
https://www.schooltools.info/conflict-resolution-resources
https://oie.umich.edu/discrimination-and-harassment-resolution-process/mediation-services/mediation-education-and-resources/
https://oie.umich.edu/discrimination-and-harassment-resolution-process/mediation-services/mediation-education-and-resources/
https://bestaccreditedcolleges.org/articles/become-a-mediator.html
https://coiduem.mon.bg/2018/02/01/%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://coiduem.mon.bg/2018/02/01/%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://coiduem.mon.bg/2018/02/01/%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://coiduem.mon.bg/2018/02/01/%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://coiduem.mon.bg/2018/02/01/%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://www.bgmediation.com/novini/profesiya-mediator/
https://amalipe.bg/obstnostno-razvitie/obrazovatelni-mediatori/
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