
      
   Tokaji Gróf Széchenyi István 
        Középiskolai Kollégium   
 
Pedagógus neve: Gaál Erika 

Tantárgy: csoportfoglalkozás   

Csoport: Koll.3 

Téma: Konfliktuskezelési technikák 

Dátum :2021.01.18. 

Konfliktuskezelési technikák 

Sokan sokféleképpen viselkedünk konfliktushelyzetben. Van, aki veszekszik; van, aki 

higgadtan érvel az igaza mellett; van, aki inkább visszahúzódik és helyesel, ha egy vitában 

találja magát. Mások pedig igyekeznek elkerülni a konfliktusokat, és úgy alakítani a 

beszélgetést, hogy ne kelljen a feszült helyzetben maradniuk. 

Thomas és Kilman, két német pszichológus határozta meg a leggyakoribb 

konfliktuskezelési típusokat. Rád melyik jellemző? Húzd alá! 

A versengő típus legfőbb célja, hogy ő nyerjen. Nemcsak a játékban, hanem a konfliktusokban 

is: övé legyen az utolsó szó, a döntő mondat. Viselkedésük hátterében a hatalom-orientáltság 

áll. Az ilyen típusú emberrel nehéz vitatkozni, ugyanis ügyes vitapartner, kiválóan érvel. Az 

együttműködés sajnos nem jellemző rá, inkább csak az önzés.  

Problémamegoldó: Az ilyen megközelítés szerint az a cél, hogy a konfliktust a benne 

résztvevők megoldják, megkeressék a kölcsönös előnyöket. Optimisták és együttműködőek. 

Kifejezéseik: meg tudjuk oldani; együtt könnyebb. 

Elkerülő: Nem szeretik a konfliktusokat. Lehetőleg nem ütköznek. Inkább elkerülik a 

konfliktust, magatartásukkal valójában tagadják annak meglétét. Szemléletmódjukat a nem éri 

meg; nincs értelme kifejezések érzékeltetik a legjobban. 

Kompromisszumkereső: A kompromisszumos megoldást választók a nyereség mellett eleve 

számolnak veszteséggel is. Gyakorlatiasak, az eredményre koncentrálnak, de néha ott is 

kompromisszumot kötnek, ahol akár harcolni is lehetne. 

Alkalmazkodó: Számukra az a fontos, hogy a jó viszony megmaradjon, szándékuk a harc, a 

kellemetlenségek elkerülése. Számukra nem olyan fontos, hogy igazuk legyen, inkább a velük 

szemben támasztott követelményekhez, elvárásokhoz alkalmazkodnak. 

 

1. feladat: 

Olvasd el a Piroska és a farkas történetének modern változatát (1. melléklet). Dolgozd ki, 

milyen módon, milyen érvekkel érnéd el, hogy a „Problémamegoldó típus módszerével” 

rendezd a konfliktust.. 

1. melléklet 

A régi történet mára megváltozott. Piroska kis faluja, ahol az édesanyjával lakott, várossá vált. 

Az erdő pedig, ahol a farkas élt, emiatt egyre kisebb és kisebb lett. A városban hatalmas házak 

épültek, mind beljebb terjeszkedtek a hajdani erdőbe, ezzel csökkentve a farkasok 
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vadászterületét. Az erdő zsugorodása egyre jobban veszélyeztette a farkasok megélhetését. 

Közben a farkasok is szaporodtak. Mind nagyobb hordájuk egyre nagyobb vadászterületet 

igényelt volna. Fogyott az élelmük, ezért be-betörtek az emberek portáira, akik félelmükben 

fegyvert akartak ragadni. A farkasok is megfogadták, hogy nem hagyják magukat: akaratuknak 

érvényt szereznek. Az emberek és a farkasok is összegyűltek, és szószólót választottak 

maguknak, aki érdekeiket képviseli egy mindent eldöntő tárgyaláson. 

a. Mi a probléma, fogalmazd meg! 

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

b. Elemzés: 

Szeretném, ha megfogalmaznád félelmeidet és szükségleteidet, min farkas, mint ember: 

Farkas: 

 szükségleteim: __________________________________________________________  

 félelmeim: _____________________________________________________________  

Ember: 

 szükségleteim: __________________________________________________________  

 félelmeim: _____________________________________________________________  

Nagyon elgondolkodtatóak a szükségletek és félelmek is. Ennek alapján gyüjtsd össze, mik a 

cselekvési lehetőségek, mit tehetsz! 

Ötletek:  _________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

Most egyeztess egy csoporttársaddal! Csak az az ötletet maradhat meg, amely a választott 

csoporttársadnak is megfelelő! 

Kivel egyeztettél?: _________________________________________________________  

Mi a közös megoldás?: _____________________________________________________  

Azt szeretném kérni, hogy egytől ötig terjedő skálán értékeld, mennyire találtad 

hasznosnak a ma megtanult problémamegoldási módot!  

Köszönöm az együttműködést. 

A szokásos módon és időben küldjétek vissza a véleményeiteket! 


