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MANAGEMENTUL DISCIPLINEI ELEVILOR  ŞI A SITUAŢIILOR 

CONFLICTUALE 

Vasile Radu PREDA 

 
Problemele create de indisciplina elevilor şi mai ales de violenţa şcolară pot contribui la 

epuizarea emoţională a profesorilor în mod direct sau prin intermediul stresului din clasă 

(Huberman, 1989; Anaut, 2003). În cercetarea prezentǎ am investigat 236 cadre didactice, 

care au răspuns la chestionarul referitor la atitudinile pedagogice în contextul situaţiilor 

stresante din clasă. Faţă de comportamentele indezirabile ale elevilor care produc situaţii 

stresante profesorii au avut diferite atitudini pedagogice, concretizate în diferite modalităţi 

mangeriale, de gestionare a disciplinei elevilor în clasă. Pentru soluţionarea conflictelor 

dintre elevi, dar şi dintre profesor şi elevi pot fi întrebuinţate mai multe metode sau tehnici 

de acţiune (Mial, Ramsbothan, Woodhouse, 2000). Pentru gestionarea disciplinei elevilor 

profesorii apelează cel mai frecvent la modelul controlului şi mai puţin la modelul 

gestionării grupului şi la modelul influenţei pozitive. Totuşi – pe baza experienţei 

acumulate, pe care o consideră că nu este suficient de mulţumitoare, – profesorii investigaţi 

îşi exprimă opinia că ultimele două modele ar fi probabil mai eficiente pentru gestionarea 

disciplinei elevilor.  

 

disciplina elevilor, gestionarea disciplinei, atitudini pedagogice, managementul 

conflictelor.  

 

The problems created as a result of pupils’ challenging behaviour and, especially, those 

following violence at school may contribute to teacher burnout, either directly or via 

classroom-related stress (Huberman, 1989; Anaut, 2003). This paper is based on research 

carried out with 236 subjects, school teachers who completed the questionnaire regarding 

pedagogical approaches to stressful classroom situations. To the various instances of 

challenging behaviour conducive to classroom-related stressful situations, the teachers 

displayed different pedagogical approaches put into practice by applying conflict 

management strategies. In order to solve conflicts arising between pupils or even between 

teachers and pupils there are several methods or action techniques (Miall, Ramsbothan, 

Woodhouse, 2000). To contain and prevent challenging behaviour, teachers most often employ 

the control model and only sometimes the group management model and the positive influence 

model. However, taking into account their teaching experience over the years, the teachers 

questioned feel that the last two models might be more effective in managing pupils’ 

challenging behaviour. 

 

managing pupils’ challenging behaviour, pedagogical approaches, conflict management 

techniques. 
 

 

1. Introducere 

 

În cazul elevilor cu abateri disciplinare, 

comportamentul dezirabil se poate obţine atunci 

când ei acceptă în mod liber scopurile urmărite şi 

normele de conduită necesare pentru realizarea 

lor, şi sunt interesaţi de valorile promovate de 

profesori şi doresc să le însuşească. Deci, 

disciplinarea elevilor nu se obţine doar prin 

constrângerea bazată pe sancţiuni, ci mai ales prin 

convingere şi acceptarea regulilor de comportare 

civilizată.  

2. Opiniile cadrelor didactice privind 

eficienţa diferitelor modele de management 

a disciplinei elevilor  

 

Problemele create de indisciplina elevilor şi 

mai ales de violenţa şcolară  influenţează 

epuizarea emoţională a profesorilor în mod 

direct sau prin intermediul stresului din clasă 

(Huberman, 1989; Anaut, 2003).  

Faţă de comportamentele indezirabile ale 

elevilor care produc situaţii stresante profesorii 

pot avea diferite atitudini pedagogice, 



Managementul disciplinei elevilor şi a situaţiilor conflictuale Vasile Radu PREDA 

 

concretizate în diferite modalităţi mangeriale, de 

gestionare a disciplinei elevilor în clasă.  

În tabelul I prezentăm datele obţinute de la 

cele 236 cadre didactice care au răspuns la 

chestionarul referitor la atitudinile pedagogice 

în contextul situaţiilor stresante din clasă, iar în 

tabelul II si III  prezentăm răspunsurile 

profesorilor la chestionarul referitor la modelele 

de gestionare a disciplinei elevilor. 

 

Tabelul I. Atitudini  pedagogice ale cadrelor didactice  din mediul urban în contextul situaţiilor  

stresante  din clasă (N=236) 

ITEMII Dezacord 

   % 

Acord 

% 

1. Mă simt responsabil (ă) de reuşita elevilor mei  5,5 94,5 

2. Nu intervin în cazul actelor de indisciplină 97,6 2,4 

3. Nu intervin în cazul absenteismului elevilor  90,7 9,3 

4. Am un raport de încredere cu elevii mei 1,3 98,7 

5.Recurg în mod sistematic la pedepse 92,6 7,4 

6. În cursul anului şcolar precedent am recurs cel puţin odată la 

violenţa fizică,  cel puţin împotriva unui elev 

91,4 8,6 

7. În cursul anului şcolar precedent am recurs cel puţin odată la 

violenţa verbală , cel puţin împotriva unui elev 

69,4 30,6 

9. Am sentimenul că sunt respectat (ă) de elevi 6,1 93,9 

10. Am sentimentul că sunt respectat (ă) de părinţii elevilor 10,1 89,9 

11. Am sentimentul că sunt respectat (ă) de colegi 4,5 95,5 

12. În cursul anului precedent am fost victima violenţei fizice cel 

puţin din partea unui elev (unei eleve) 

91,7 8,3 

13.  În cursul anului precedent am fost victima violenţei verbale cel 

puţin din partea unui elev (unei eleve) 

70,9 29,1 

14.  În cursul anului precedent am fost victima violenţei verbale cel 

puţin din partea a unui părinte al unui elev (unei eleve) 

79,4 20,6 

15. În cursul anului precedent am fost victima violenţei verbale din 

partea cel puţin al unui coleg (unei colege) 

85,8 14,2 

 

Datele obtinute de noi sunt în consens cu cele 

evidenţiate de Janosz, Thebaud, Bouthillier şi 

Brunet (1998) care arată că indisciplina elevilor 

şi mai ales violenţa şcolară sunt printre 

principalele surse de stres. Comportamentele 

indezirabile înregistrate mai frecvent erau: 

perturbările din cadrul orelor de curs, zgomotul 

produs de elevi, lipsa politeţii, unele acte de 

violenţă verbală sau fizică, atitudine inadecvată 

faţă de învăţătură şi faţă de activităţile şcolare, în 

general. Având în vedere ponderea relativ mare a 

actelor de indisciplină ale  elevilor în ceea ce 

priveşte cota ridicată a stresului perceput de 

cadrele didactice şi posibilul lor efect asupra 

epuizării emoţionale a acestora, precum şi 

importanţa modalităţilor de intervenţie 

psihopedagogică, redăm, mai jos,  procentajul 

utilizării unor modele de gestionare a disciplinei 

elevilor. 
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Tabelul II. Opiniile  privind utilizarea  modelelor  de gestionare a disciplinei la clasă   

Tipuri ale 

modelelor de 

gestionare a 

disciplinei 

Moduri de a 

Exemple de comportamente pentru gestionarea disciplinei 

elevilor (N = 236) 

% 

Modelul 

controlului  

Profesorii optează pentru o reglare a comportamentelor elevilor 

în clasă / şcoală prin intermediul unui sistem clar de reguli, 

constând în întăriri – recompense sau pedepse.   

75% 

Modelul gestionării 

grupului  

Profesorii organizează grupul de elevi astfel încât aceştia să ia ei 

înşişi decizii în privinţa regulilor de comportare în clasă/ şcoală. 

10% 

Modelul influenţei 

pozitve 

Profesorii gestionează şi administrează autonomia elevilor în 

manieră individuală, permiţând, astfel, acestora să îşi aleagă 

propriile modalităţi de comportare, dar în acelaşi timp să şi 

experimenteze conscinţele comportamentelor lor.  

15% 

   

În tabelul III prezentăm opiniile profesorilor 

investigaţi de noi privind utilitatea şi eficienţa 

utilizării diferitelor modele de gestionare a 

disciplinei în clasa de elevi. 

 

Tabelul III. Opiniile profesorilor privind utilitatea şi eficienţa utilizării diferitelor modele  de 

gestionare a disciplinei (N = 236) 

Tipuri ale modelelor de 

gestionare a disciplinei 

Utilitate/ 

eficienţă 

foarte mare 

Utilitate/ 

eficienţă 

destul de mare 

Utilitate/ 

eficienţă 

redusă 

Modelul controlului  25 % 35 % 40 % 

Modelul gestionării 

grupului  
40 % 45 % 15 % 

Modelul influenţei 

pozitve 
45 % 35 % 20 % 

 

Analizând datele din tabelele  I, II si III 

deducem că profesorii apelează cel mai frecvent 

pentru gestionarea disciplinei elevilor la modelul 

controlului şi mai puţin la modelul gestionării 

grupului şi la modelul influenţei pozitive. Totuşi, 

pe baza experienţei acumulate, pe care o 

consideră a nu fi suficient de mulţumitoare, 

profesorii investigaţi îşi exprimă opinia că 

ultimele două modele ar fi probabil mai eficiente 

pentru gestionarea disciplinei elevilor.   

Desigur, nu numai comportamentele 

indezirabile, perturbatoare ale elevilor contribuie 

la epuizarea emoţională a profesorilor, ci în 

acelaşi timp şi conştientizarea faptului că 

strategiile puse în lucru sunt ineficiente pentru a 

preveni actele de indisciplină, pentru a diminua 

frecvenţa acestora, pentru a le combate şi 

elimina din mediul şcolar.  

Neutilizarea mai frecventă a modelului 

gestionării grupului şi a modelului influenţei 

pozitive se poate explica prin faptul că 

majoritatea profesorilor nu au încă pregătirea 

psihopedagogică necesară pentru aplicarea unor 

asemenea modele.  

Tocmai de aceea se impune ca prin sistemul 

de formare iniţială şi mai ales prin sistemele de 

formare continuă, cadrele didactice să 

beneficieze de o pregătire psihopedagogică mai 

intensă în domeniul managementului 

educaţional, al gestionării disciplinei elevilor şi 

al gestionării conflictelor. În prezent, aceasta se 

poate realiza mai ales prin pregătirea în cadrul 

masteratelor şi prin cursuri de formare cu un 

curriculum specific.    

Considerăm, însă, ca fiind total nefondată 

opinia conform căreia profesorul este singurul 
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responsabil de gestionarea comportamentelor 

elevilor în cadrul şcolii şi înafara ei. O asemenea 

opinie poate şi ea să accentueze stresul perceput 

de profesori în mediul  şcolar, mai ales în situaţiile 

în care indisciplina este de natură recurentă, 

comportamentele indezirabile ale elevilor 

recidivând mai ales din cauza educaţiei familiale 

precare şi a anturajului neadecvat. Astfel 

profesorii au sentimentul lipsei controlului sau a 

insuficientului control asupra cauzelor 

indisciplinei elevilor şi asupra situaţiilor stresante 

provocate de aceştia, ceeace poate duce la 

scăderea stimei de sine. 

Aspectele organizaţionale şi mecanismele 

psihosociale sunt implicate  puternic în articularea 

dintre imaginea pe care persoana o are despre 

sine, competenţele sale şi aşteptările de la locul de 

muncă. Această articulare este influenţată de: 

a) creşterea competiţiei între clase sau 

instituţiile de învăţamânt, fără a avea criterii clare 

de evaluare a calităţii muncii desfăşurate de 

cadrele didactice în contextele socio-economice şi 

psihosociale specifice  ale şcolilor;  

b) reducerea muncii în echipă la o versiune 

administrativă şi normativă, conforme unei “mode 

manageriale birocratice”, pusă în lucru pentru a nu 

se evidenţia obstacolele întâlnite în exercitarea 

activităţilor educative; 

Considerăm că în pofida atenţiei particulare pe 

care Inspectoratele şcolare şi mijloacele media o 

acordă comportamentelor extrem de violente din 

unele şcoli, prin specificarea faptului că ele sunt 

produse de un mic număr de elevi, totuşi, trebuie 

avut în vedere că repetarea actelor de violenţă 

şcolară în aceeaşi şcoală constituie un puternic 

factor stresant, iar stresul perceput de profesori 

duce la epuizarea emoţională a acestora. 

Mai mulţi cercetători, precum Lebosse şi 

Lavalee (1993), Luthar (2000) Anaut (2003), care 

s-au ocupat de studierea  stresului şi epuizării 

profesionale la cadrele didactice, au analizat 

aceste probleme complexe în relaţie cu resilienţa 

şi cu stima de sine a acestora. Conceptul de 

resilienţă individuală se referă la capacitatea unei 

persoane de a putea face faţă unei situaţii 

dăunătoare, de a-şi continua dezvoltarea şi de a-şi 

mări competenţele pornind de la situaţiile adverse 

(Anaut, 2003). O asemenea resursă individuală ar 

putea permite cadrelor didactice să depăşească 

factorii stresanţi din contextele lor profesionale.  

Lebosse şi Lavalee (1993), apoi  Luthar (2000) 

au arătat că prin procesul de rezilienţă, o persoană 

care se găseşte în condiţii de viaţă mai mult sau 

mai puţin invalidante îşi dezvoltă sentimentul că 

poate exercita un tot mai mare control al 

diferitelor aspecte ale realităţii psihologice şi 

sociale, punând în lucru acţiuni concrete. Situaţia 

stresantă pare atunci a fi o condiţie a emergenţei 

procesului rezilient, adică a ablităţii de funcţionare 

în mod adaptat şi de a deveni competent în 

confruntarea cu o situaţie adversă.  

 Unii cercetători s-au întrebat dacă stima de 

sine este o condiţie sau un factor al rezilienţei. In 

lucrările actuale asupra conceptului de rezilienţă, 

stima de sine este identificată cu unul dintre 

factorii constitutivi ai rezilienţei. Astfel, Rutter 

(1993) enumeră următoarele caracteristici ale 

persoanelor care manifestă rezilienţă: a) conştiinţa 

autoaprecierii, a stimei de sine şi a sentimentului 

de sine;  b) sentimentul eficacităţii personale şi c) 

un repertoriu de abilităţi de rezolvare a 

problemelor sociale. 

Huberman (1989) a arătat că motivaţiile 

cadrelor didactice evoluează  pe parcursul vieţii 

profesionale. Se pot distinge cinci etape sau faze 

ale vieţii profesionale a cadrelor didactice, cu 

posibil impact asupra stimei de sine.  

a) Faza de explorare, caracterizată prin 

entuziasm, prin contacte pozitive, dar, de 

asemenea, printr-o oarecare neînţelegere a 

normelor şi a obiectivelor instituţionale, uneori cu 

sentimental de supravieţuire în raport cu elevii 

dificili şi constatarea repetată a propriilor limite şi 

a dificultăţilor din unele situaţii şcolare.  

b) Faza de stabilizare, care corespunde 

angajării definitive în profesiune, cu sentimental 

de apartenenţă la grupul de colegi. 

c) Faza de orientare, în care unele cadre 

didactice ajung să investească mai mult în munca 

pedagogică, în timp ce alte cadre didactice sunt 

sensibile la constrângerile care le limitează 

acţiunile şi atacă aberaţiile sistemului.  

d) Faza de reflectare asupra situaţiei  propriei 

persoane, cu o impresie de rutină şi uneori de 

deziluzie. In această criză existenţială, unele cadre 

didactice pot cunoaşte stările de epuizare, de burn-

out.  
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e) La sfârşitul carierei, se manifestă o fază de 

distanţare: profesorii se simt mai detaşaţi, mai 

puţin îngrijoraţi de problemele clasei, ceea ce 

exprimă, în fapt,  şi stări de deziluzie, cu recul în 

diminuarea implicării afective.  

  Cercetările subliniază faptul că formarea 

iniţială şi formarea continuă a cadrelor didactice,  

prin renovarea curriculum-ului pe baze 

constructiviste, precum şi prin pregătirea 

manangerială specifică sistemului de educaţie şi 

învăţământ, joacă un rol important în structurarea 

stenică a mediului educaţional,  în construirea 

identităţii profesionale, în dezvoltarea personală, 

în reprezentarea de sine şi stima de sine a cadrelor 

didactice. 

 

3. Tehnici de soluţionare a conflictelor 

 

Într-un fel sau altul, toţi participanţii la 

procesul de instruire şi educare pot să fie implicaţi 

în conflicte dintre cele mai diferite cu unii elevi. 

De cele mai multe ori, identificarea şi 

„manipularea“ elevilor în sens pozitiv, depinde în 

bună măsură de abilitatea profesorului, de 

capacitatea sa de persuasiune raţional-afectivă. De 

exemplu, un prim pas poate fi făcut printr-o 

reconstituire clară a faptelor care au condus la o 

astfel de situaţie şi identificarea persoanelor 

implicate în conflict. Desigur, fiecare dintre 

acestea are trebuinţe, interese sau perspective de 

abordare diferite. Conştientizarea unor astfel de 

aspecte este necesară pentru o bună gestionare şi 

soluţionare a conflictului.  

Pentru soluţionarea conflictelor dintre elevi, 

dar şi dintre profesori şi elevi pot fi întrebuinţate 

mai multe tehnici de acţiune (Gayet, 1995; Miall, 

Ramsbothan, Woodhouse, 2000):  

1) Dezvoltarea unor relaţii de cooperare 

între părţi. Desigur, simpla existenţă a raportului 

de dependenţă în îndeplinirea unor sarcini nu 

generează implicit cooperarea. Realizarea acesteia 

ţine de acordul liber consimţit de a lucra împreună 

pentru rezolvarea unei probleme. Această tehnică 

este menită să reducă percepţiile greşite, să 

stimuleze comunicarea corectă şi să dezvolte 

sentimente de încredere între membrii grupului 

respectiv.  

2) Aplanarea tensiunilor. Presupune o 

încercare a profesorului de a mulţumi toate părţile 

implicate în conflict. În această situaţie există 

riscul neglijării problemelor reale pe care elevii le 

au, el acţionând de dragul „calmării“ situaţiei. 

Altfel spus, intervenţia profesorului este posibilă 

atunci când una dintre părţi este dispusă să 

satisfacă interesele celeilalte, în dauna propriilor 

sale interese, considerând că armonia şi 

stabilitatea sunt vitale în clasă şi, atunci, trebuie 

menţinute cu orice preţ.  

3) Forţarea înţelegerii. Este utilizată 

îndeosebi în cazul în care profesorul doreşte, cu 

orice preţ, obţinerea armoniei, fără a manifesta 

consideraţie faţă de aşteptările, nevoile şi 

sentimentele elevilor. De obicei, această 

modalitate de rezolvare a conflictului se bazează 

pe puterea de constrângere a profesorului, care se 

foloseşte abuziv de puterea pe care o are asupra 

elevilor săi. Pe termen scurt, este posibilă o 

reducere a conflictului, dar efectele nu sunt dintre 

cele favorabile pe termen lung. Într-un climat de 

constrângere randamentul va scădea, pot apare 

frustrări şi, în consecinţă, conflicte mai grave. 

4) Compromisul. Presupune concesii reciproce, 

ambele părţi obţinând o oarecare satisfacţie. 

Această posibilitate de soluţionare a conflictelor 

porneşte de la supoziţia că există întotdeauna o 

cale de „mijloc“ pentru soluţionarea diferendelor, 

dezacordurile fiind rezolvate prin negocierea unei 

soluţii de compromis. Compromisul este, de fapt, 

o soluţie de împăcare a tuturor părţilor implicate.  

5) Confruntarea. Această cale de abordare 

este adoptată atunci se încearcă o rezolvare 

definitivă a conflictului şi constă în acceptarea 

diferenţelor legitime dintre părţi, deoarece se 

consideră că cheia soluţionării conflictului rezidă 

în recunoaşterea onestă a diferenţelor.  

6) Medierea. Se dovedeşte a fi eficientă atunci 

când cele două părţi aflate în conflict nu mai sunt 

dispuse la o confruntare onestă, datorită 

neîncrederii reciproce. O a treia persoană, cu rol 

de mediator (profesorul), va încerca să provoace o 

întâlnire între părţi şi să favorizeze comunicarea 

deschisă. În acest fel, se creează oportunităţi egale 

pentru ambele părţi de a-şi exprima sentimentele. 

Pentru a reuşi în demersul său, mediatorul trebuie 

să inspire încredere, armonie şi stabilitate, 

deoarece, numai procedând astfel, mediatorul 

oferă o şansă de împăcare a părţilor adverse şi 
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apoi crearea unui cadru propice pentru 

comunicarea constructivă.  

7)  Negocierea. Participanţii la procesul 

instructiv-educativ, profesorul şi elevii, negociază 

câte ceva în fiecare zi. Situaţiile în care este 

necesară negocierea sunt dintre cele mai diverse: 

adoptarea unui punct de vedere comun într-o 

anumită chestiune, adoptarea unei strategii de 

acţiune etc. Poziţiile exprimate sunt diferite şi 

pentru a aborda aceste diferenţe şi a le depăşi, ei 

recurg la negociere. De multe ori deciziile sunt 

luate prin negociere, atât în ceea ce priveşte 

activităţile curriculare, cât şi pe cele 

extracurriculare. În astfel de situaţii, există un 

conflict de opinie, iar părţile doresc, cel puţin pe 

moment, să caute o înţelegere decât să forţeze o 

parte să capituleze. Este de aşteptat ca ambele 

părţi să-şi modifice într-un fel cererile sau 

solicitările şi să cedeze din punctele şi 

argumentele lor de plecare. În schimb, negocierile 

cu adevărat creative pot să nu se bazeze doar pe 

compromis, pentru că părţile sunt capabile să 

inventeze o soluţie, care să satisfacă pe toată 

lumea. 

8) Arbitrajul. Este necesar atunci când părţile 

au căzut de acord că nu se înţeleg şi îşi exprimă 

dorinţa de a ceda profesorului controlul asupra 

situaţiei. În general, putem stabili următoarele 

situaţii în care este necesar arbitrajul profesorului: 

emoţiile intense par să blocheze realizarea unui 

acord între elevi, percepţii greşite sau stereotipuri 

care blochează relaţiile pozitive, comportamente 

negative repetate (furie, acuzaţii aduse celorlalţi, 

insulte), care creează bariere în calea înţelegerii 

între părţi, incompatibilitatea intereselor pe care 

părţile nu pot să le reconcilieze. 

Profesorul are avantajul de a fi potenţial „mai 

obiectiv“ decât elevii aflaţi în conflict şi mai 

priceput în privinţa tehnicilor care trebuie aplicate 

pentru soluţionarea conflictelor. Evident, 

profesorul nu ar trebui să fie influenţabil de către 

una dintre părţile aflate în conflict sau de ambele 

părţi şi să nu fie părtinitor.  

Câtă vreme elevii reuşesc să-şi rezolve în mod 

direct şi într-o manieră constructivă diferendele nu 

este necesară intervenţia profesorului. Când 

disputa ajunge într-un impas major (de pildă, este 

extrem de pasională, agresivă, comunicarea fiind 

blocată), intervenţia profesorului rămâne, adesea, 

singura soluţie. 
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