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„Orice măr care nu este mâncat la timp, cade, 

si din semințele lui ia nastere un nou pom.             

Asa si orice conflict care nu este rezolvat la 

timp serveste premisa pentru  nasterea altui 

conflict."                                                            

(Daniel Sapiro) 

AsociaŃia  „GeneraŃii pentru 
generaŃii a părinŃilor elevilor 
Colegiului Agricol Fălticeni” - 
Romania 
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Proiectul este finațat de Comisia Europeană în cadrul Programului 
Sectorial Grundtvig al Programului “InvăŃare pe Tot Parcursul VieŃii”. 
ConŃinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă 

a autorului, AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru 
modul în care conŃinutul informaŃiei va fi folosit.  

Parteneri: 

Str.Calea Unirii nr.15 
Localitatea Suceava, JudeŃul Suceava 
+40230520638, isjsv@yahoo.com 

www.conflictmediation.eu 
www.educatiafnonf.wordpress.org 

www.facebook.com/groups/404920879641133 

ViaŃa veselă 

este în mâinile voastre! 



Scop: 
Dezvoltarea  competenŃelor de mediere pentru 
partenerii educaŃionali, schimbul de bune 
practici, deprinderea de tehnici şi metode 
necesare în rezolvarea conflictelor din mediul 
educaŃional, social si cultural.  
 
Durată: 2013-2015 
 
Grup Ńintă:  
Profesori. PărinŃi. Formatori.  
Consilieri psihopedagogi. Consilieri educativi. 
 
Obiective: 
(1) optimizarea comunicării inter şi 
intraculturale între partenerii educaŃionali;            
(2) transferul  unui ansamblu comun de bune 
practici privind managementul conflictului din 
Ńările participante; 
((((3) exersarea deprinderilor de comunicare şi 
de mediere a conflictelor de participanŃii 
proiectului; 
(4) adaptarea practicilor de mediere a 
conflictelor la nevoile socio-culturale ale 
partenerilor. 
 
ActivităŃi: 
• Dezbateri 
• Mese rotunde 
• Work-shopuri 
• Sesiuni de formare 
• Analize. Studii comparative. 

•Conflict = Neînțelegere. Ceartă. Diferend.    
Dispută.  Înfruntare .    Confruntare .                   
Antagonism. Dezacord. 

•Surse ale conflictelor:  
nevoi fundamentale, valori diferite, percepții 
diferite, interese diferite,    resurse limitate, nevoi 
psihologice. 

•Modalități de soluționare a conflictelor: 
☼   Renunțare 
☼   Forțare 
☼   Aplanare 
☼   Compromis 
☼   Confruntare 
☼   Mediere 

•Medierea este un proces de comunicare prin care 
un grup de oameni este în situaŃia de a soluŃiona 
un conflict, în mod paşnic, de către şi cu ajutorul 
mediatorului. 

•Mediatorul – persoană neutră, imparțială, 
obiectivă, asertivă, cu abilități de comunicare. 

•Medierea - reprezintă o metodă de soluŃionare a 
conflictului în care părŃile implicate au şansa de a 
sta faŃă în faŃă şi de a vorbi, fără a fi întrerupŃi, 
pentru ca fiecare punct de vedere să fie ascultat.  

•Comunicare: transmiterea informaŃiei de la 
receptor la emiŃător şi în sens invers, de la 
emiŃător la receptor precum şi primirea feedback-
ului. 

☼    Logo, afiș, spot, flyer 
☼    Site  

☼    Suport de curs  
”Medierea conflictelor” 

☼   Planuri de intervenție adap-
tate la nevoile organizațiilor 

partenere 

☼   6 Newslettere 
☼   Handbook 

C o n f l i c t. M e d i e r e.    
C o m u n i c a r e. „Oamenii se urăsc pentru 

că se tem, se tem pentru 
că nu se cunosc și nu se cunosc 

pentru că nu comunică.”  
(Martin Luther King) 

ASCULTĂ

REZOLVĂ

VORBESTE

R E Z U L T A T E 

Strategii de rezolvare a conflictelor: 
☼   Evitarea 
☼   Concilierea 
☼   Competiția 
☼   Compromisul 
☼   Cooperarea 

MEDIERE 

Rolul medierii: 
 

••••    Informare; 
••••    Negociere și mediere 
a conflictului; 
••••    Formă de comunicare; 
••••    Proces de ascultare activă; 
••••    Formare - schimbare; 
••••    Previne o situație de criză; 
••••    Susținere, sprijinire, ajutor; 
••••    Ajută să-ți descoperi 

resursele; 
• Furnizarea unei experiențe; 
• Dezvoltare personală. 


