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Ciclul primar este perioada în care copilul acumulează o experienţă individuală 

de comunicare şi relaţionare interpersonală, formându-şi anumite particularităţi, care 

dacă nu sunt bine orientate de adulţi nu întotdeauna pot fi acceptate sau corecte în 

noile situaţii sociale de dezvoltare, generând conflicte interpersonale şi agravând 

comunicarea atât cu colegii cât şi cu maturii. Dacă cadrul didactic nu  se implică şi nu  

asigură un management corespunzător al relaţiilor interpersonale la elevii din ciclul 

primar, atunci dificultăţile din sfera comunicării şi relaţionării se pot transforma în 

conflicte interpersonale permanente şi durabile. 

Managementului conflictelor interpersonale la elevii din ciclul primar este 

ansamblul de acțiuni de planificare, organizare, îndrumare şi control pentru 

prevenirea şi rezolvarea conflictelor prin colaborare, compromis, mediere, arbitraj 

sau ignorare [3], [6], [8]. 

Conflictele interpersonale la elevii din ciclul primar sunt un lucru obişnuit, 

firesc, iar în cele mai multe cazuri sunt provocate de: 

- atmosfera competitiva: elevii din ciclul primar sunt obişnuiţi să lucreze mai 

mult individual, le lipseşte deprinderea de a lucra în echipă, încrederea în ceilalţi, 

lipseşte sprijinul între colegi, apar resentimente faţă de capacităţile şi realizările 

celorlalţi, neîncrederea, lipsa prieteniei, singurătatea, izolarea etc.; 

- comunicarea incorectă: elevii din ciclul primar nu ştiu să asculte şi să 

comunice corect, să-şi exprime nevoile şi dorinţele, nu înţeleg sau înţeleg greşit 

intenţiile, sentimentele, nevoile şi acţiunile celorlalţi colegi; 

- exprimarea nepotrivita a emoţiilor: elevii din ciclul primar nu ştiu să-şi 

exprime supărarea sau nemulţumirea într-un mod neagresiv, îşi suprimă emoţiile; 

- absenta priceperilor de prevenire şi rezolvare a conflictelor: elevii din ciclul 

primar aplică modalităţi agresive, violente și nu se concentrează la prevenirea, 

aplanarea sau la utilizarea unor modalităţi constructive, creative; 

- aplicarea incorectă a puterii de către cadrele didactice: cadrul didactic 

utilizează reguli inflexibile, autoritate exagerată, atmosferă de teamă şi neînţelegere.  

Managementul conflictelor interpersonale la elevii din ciclul primar se poate 

aborda sub două aspecte – intern şi extern [4, p. 46]. 

Aspectul intern al managementului conflictelor interpersonale la elevii din 

ciclul primar presupune managementul propriului comportament, managementul 
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stărilor emoţionale, managementul comunicării eficiente şi aplicării unor acţiuni 

raţionale, constructive în conflict. Acest aspect are mai mult un caracter psihologic.  

Aspectul extern al managementului conflictelor interpersonale la elevii din 

ciclul primar reflectă laturile organizaţional-tehnologice ale acestui proces complex, 

activitatea managerială din partea cadrului didactic în raport cu conflictul 

interpersonal concret. [5] 

Ca proces complex managementul conflictelor interpersonale la elevii din ciclul 

primar include următoarele etape şi conţinuturi:  

Tabelul 1. Etape şi conţinutul managementului conflictelor interpersonale la 

elevii din ciclul primar [6, p.267] 

Nr. Etapele 

manageriale 

Conţinutul managementului conflictelor interpersonale la 

elevii din ciclul primar 

1. Prognozarea 

conflictului 

- Studierea particularităţilor individual-psihologice ale elevilor 

din ciclul primar; 

- Cunoaşterea şi analiza simptomelor conflictului latent/ascuns 

la etapa apariţiei situaţiei de conflict (limitarea relaţiilor, 

forma de comunicare, exprimarea critică în adresa 

oponentului etc.) 

2. Prevenirea 

(evitarea) 

conflictului 

- Analiza profundă a factorilor principali ai conflictului apărut; 

- Desfăşurarea acţiunilor de neutralizare; 

- Efectuarea acţiunilor pedagogice, convorbirea, explicaţia, 

formarea culturii relaţiilor interpersonale; 

- Aplicarea acţiunilor administrative; transferul, schimbarea 

condiţiilor, organizarea noilor resurse.  

3. Reglarea 

conflictului 

- Recunoaşterea celor intraţi în conflict a realităţii conflictului; 

- Amintirea celor din conflict despre respectarea conduitei 

corecte în interrelaţii; 

- Aplicarea tehnologiile (informaţionale, comunicative, 

sociopsihologice, organizaţionale); 

- Limitarea numărului de participanţi în conflict; a nu admite 

implicarea altor persoane în conflict.  

4. Soluţionarea 

conflictului 

- Evaluarea profunzimii conflictului; 

- Aplicarea modalităţilor de rezolvare: medierea, negocierea, 

măsuri administrative, acţiuni pedagogice, compromisul, 

cedarea etc. 

 

Analiza particularităţilor managementului conflictelor interpersonale la elevii 

din ciclul primar, scoate în evidenţă caracterul lor contradictoriu. Unele din ele au un 

caracter pozitiv (constructiv) şi contribuie la dezvoltarea relaţiilor interpersonale. 

Altele au un caracter negativ (distructiv) şi contribuie la distrugerea relaţiilor 

interpersonale. 
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Efectele sau consecinţele pozitive  ale conflictelor la elevii din ciclul primar pot fi:  

 creşte motivaţia pentru schimbare a elevului; 

 îmbunătăţeşte identificarea problemelor şi a soluţiilor pentru rezolvarea 

conflictelor;  

 creşte coeziunea grupului şcolar după soluţionarea comună a conflictelor; 

 creşte capacitatea de adaptarea la realitate a elevilor din ciclul primar; 

 oferă oportunităţi de dezvoltare a competenţelor comunicative şi relaţionale;  

 dezvoltă creativitatea elevilor din ciclul primar. 

Dacă conflictul este negat, reprimat, camuflat, cu efect de tipul câştigător-învins, 

acesta poate avea şi o serie de efecte sau consecinţe negative: 

 scade implicarea în activitate a elevilor din ciclul primar;  

 diminuează sentimentul de încredere în sine a elevilor din ciclul primar; 

  polarizează poziţiile şi contribuie la formarea microgrupurilor în clasă; 

 induce dileme morale la elevii din ciclul primar; 

 apar dificultăţi în luarea deciziilor. 

S. Vintilă în studiile sale accentuează ideea că majoritatea participanţilor la 

conflict ţin să-şi satisfacă trebuinţele ce le-ar permite să se considere învingători. 

„Fiecare poate obţine victorie - o concepţie nouă a câştigului ce nu presupune 

pierderi. Scopul ei este de a arăta că orice relaţie se poate solda şi cu câştig reciproc” 

[9, p. 67]. Reprezentările despre victorie şi învingere sunt înlocuite cu cele despre 

parteneriat. De aceea mai mulţi cercetători [1], [8], [10] sunt de părerea că trebuie să 

se ţină cont de necesităţile fiecăruia, transformarea problemei în şansă de descoperire 

a noului, utilizarea procedeelor de comunicare ce duc la armonizarea relaţiilor 

interpersonale, discutarea problemei şi nu a personalităţii, dirijarea emoţiilor, 

căutarea alternativelor, dorinţa de rezolvare a conflictului interpersonal, selectarea 

efectivă a strategiilor privind realizarea acordului [8, p. 32].  

Conflictele interpersonale la elevii din ciclul primar pot fi aplanate printr-un 

management eficient ce se fundamentează pe monitorizarea relaţiilor interpersonale 

între elevii de vârstă şcolară mică, organizându-i după un sistem de reguli care 

funcționează în şcoală şi în clasă.  

Sistemul de reguli pentru elevii din ciclul primar, care stăpâneşte situația 

,,normală” în şcoală şi în clasă, trebuie să fie relevante (semnificative) şi pozitiviste. 

Relevanța presupune o anumită ierarhie a regulilor, prezența unei compatibilități între 

acestea, precum și o relativă flexibilitate în interiorul ierarhiei respective. Pentru ca 

regulile să fie relevante, elevii din ciclul primar trebuie să evite extremele, adică 

regulile să nu fie nici atât de generale încât să nu se potrivească nici unei situații 

reale, dar nici atât de specifice încât fiecare lecție sau activitate nouă să reclame alte 

reguli. Cadrul didactic ar trebui să discute, să negocieze lista de reguli încă în cursul 

primelor întâlniri cu elevii de vârsta şcolară mică. Acestea pot acoperi mai multe 
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domenii: intrarea în clasă, mișcarea în timpul activităților, modalități de adresare, 

când se vorbește și când se tace în sala de clasă, cine se ocupă de distribuirea 

materialelor etc. [2, p. 55]. 

În practica managementului conflictelor la elevii din ciclul primar este important 

de ţinut cont de: 

1. Premisele rezolvării conflictului: maturitatea conflictului; necesităţile 

subiecţilor conflictului în rezolvarea lui; existenţa mijloacelor şi resurselor necesare 

pentru rezolvarea conflictului.  

2. Formele de soluţionare a conflictelor: lichidarea sau cedarea; racordarea 

intereselor şi poziţiilor părţilor conflictuale pe o bază nouă (compromis, consens); 

aplicări reciproce a părţilor conflictuale (retragere, evadare); transferul luptei în 

direcţia colaborării pentru înfruntarea contradicţiilor (colaborarea).  

3. Metodele de rezolvare a conflictelor: administrative; psihologice, pedagogice 

(convorbire, convingere, rugăminte, explicaţie etc.).  

Activitatea cadrul didactic în procesul managementului conflictului depinde de 

conţinutul conflictului, condiţiile apariţiei, escaladarea lui etc. În cazul demersului 

managerial de implicare educaţională pentru rezolvarea conflictelor la elevii din 

ciclul primar, cadrul didactic trebuie să se conducă după un algoritm de activitate sau 

să ţină cont de anumite etape cum ar fi: 

1. Determinarea participanţilor reali a situaţiei de conflict.  

2. Studierea motivelor, scopurilor, aptitudinilor, caracterului participanţilor la 

conflict. 

3. Studierea existenţei situaţiei preconflictuale, şi a relaţiilor interpersonale ale 

participanţilor conflictului.  

4. Determinarea cauzei adevărate de apariţie a conflictului.  

5. Studierea intenţiilor şi reprezentărilor părţilor conflictuale despre 

modalităţile rezolvării conflictului.  

6. Determinarea şi aplicarea modalităţilor de rezolvare a situaţiei de conflict.  

Prin analiza studiilor din managementul educaţional şi a managementului 

conflictului, dar şi a experienţelor educaţionale proprii, putem concluziona că 

conflictele interpersonale sunt o componentă naturală a  realităţii şcolare, sunt reacţii 

de apărare ale elevilor din ciclul primar în raport cu adoptarea noilor roluri şi 

responsabilităţi sociale de acea nu trebuie interpretate ca simptome ale unei tulburări 

psihopatologice.  

Pentru a preveni şi diminua conflictele interpersonale la elevii din ciclul primar, 

ar trebui să ţinem cont de următoarele recomandări:  

 depistarea la timp a primelor semne de inadaptare școlară la unii elevi, 

deoarece acestea pot apoi genera conflicte interpersonale în clasă; 
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 aplicarea unor măsuri menite să contribuie la dezvoltarea maturităţii sociale 

a elevilor din ciclul primar: - a capacităţii de autocontrol, a abilităţii de rezolvare a 

problemelor apărute fără ajutorul adultului, a capacităţii de luare a deciziilor etc. ; 

 Sporirea motivaţiei elevilor pentru învăţare, ameliorarea climatului educativ;  

 optimizarea comunicării pedagogice şi interpersonale prin crearea unui 

mediu relaţional care să încurajeze exprimarea liberă a elevilor din ciclul primar; 

 analiza periodică a relaţiilor socioafective ce au luat naştere între elevii din 

clasă sau dintre aceştia şi grupul informal; 

 înlocuirea pedepselor, a sancţiunilor (sau a ameninţării cu pedeapsa) cu 

diferite tehnici de persuasiune sau chiar de manipulare în vederea inducerii 

conformismului la elevii mici; 

 ajutorarea elevilor din ciclul primar cu dificultăţi de învăţare prin stimularea 

participării acestora la activităţile de învăţare, prin integrarea lor în grupe de 

învăţare, prin cooperarea cu familia şi cu alte cadre didactice etc. 

Managementul conflictelor interpersonale la elevii din ciclul primar se 

fundamentează în esenţă pe negocierea sistemului de reguli care funcţionează în 

clasă, şcoală, pe dezvoltarea unui echilibru emoţional şi formarea abilităţilor 

comunicative la elevii din ciclul primar. Pentru a fi eficient în rezolvarea conflictelor 

interpersonale orice cadru didactic trebuie să-şi diversifice modul de a acţiona, 

strategiile educaţionale, alegând ceea ce este mai oportun pentru situaţia conflictuală 

respectivă. 
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