
SZKB209_03

És akkor 
egymásnak 
estünk...

SZKB 9_01_diák.indd   25 2006.12.22.   12:16:23



SZKB 9_01_diák.indd   26 2006.12.22.   12:16:23



DIáKmElléKlEt éS AKKOR EGYmáSnAK EStünK...	 27

tAnulóI mElléKlEtEK

D1 (És akkor egymásnak estünk …) 
Mit jelent számomra a konfliktus?

              kONFLIkTUS
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Mit jelent számodra  a konfliktus? Milyen érzésekkel tölt el ez a fogalom? 
Írd be a körökbe azokat a szavakat, amelyek az eszedbe jutnak, ha egy konfliktusra 
gondolsz! Egészítsd ki további körökkel a rajzot, ha szükségét érzed!

Hasonlítsátok össze párokban, mely fogalmak szerepelnek gyakrabban!
Nézzétek meg, milyen az arány a pozitív és a negatív érzelmeket kifejezô szavak között!
Mit gondoltok, mi a magyarázata annak (az eredménytôl függôen), hogy általában pozitív 
vagy negatív képzetek társulnak a konfliktus kifejezéshez.? 
Milyen a személyes viszonyotok a konfliktushoz?
Gyakran kerültök-e konfliktushelyzetbe? Mi lehet ennek a  magyarázata? 
Ritkán kerültök-e konfliktushelyzetbe? Mi lehet ennek a  magyarázata? 

Kiscsoportban fogalmazzátok meg, mit jelent számotokra a konfliktus!
Írjátok a meghatározást egy lapra filctollal, jól láthatóan! Ragasszátok ki a táblára (falra, 
csomagolópapírra stb.)!
Mit tapasztaltok a hétöznapi életben, az emberek hogyan kezelik konfliktusaikat? 
Idézzetek fel példákat!
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D4 (És akkor egymásnak estünk...) 
Én hogyan kezelem a konfliktust?

Konfliktuskezelési stratégiák típusai: 
ELKERÜLÔ – VERSENGÔ – ENGEDÉKENY – PROBLÉMAMEGOLDÓ – 
KOMPROMISSZUMKERESÔ

Mind az öt konfliktuskezelési mód hasznos lehet bizonyos helyzetekben. Egy 
konfliktuskezelési mód hatékonysága az adott konfliktushelyzet követelményeitôl és 
attól függ, hogy mennyire ügyesen alkalmazzuk. Mindnyájan képesek vagyunk mind 
az öt konfliktuskezelési mód alkalmazására. Senkire sem jellemzô egyetlen, merev stílus 
a konfliktusok kezelésében. Ugyanakkor mindenkirôl elmondható, hogy bizonyos 
konfliktuskezelési módokat jobban tud alkalmazni, mint másokat, s azért hajlamos arra, 
hogy nagyobb mértékben hagyatkozzon ezekre, mint amazokra.

Konfliktuskezelés    
Én hogyan kezelem?

Nagyon fontos, hogy tudatos legyen bennünk az általunk alkalmazott konfliktuskezelési 
módszer. Felismerjük, hogy az adott szituációban milyen módszerekkel próbálkoztunk, 
melyik milyen erdményre vezetett.

Az alábbi üres sorokba írd be, mit csináltál és hogyan éreztél a konfliktus ideje alatt!

Az édesség  felosztása során

Az általam alkalmazott módszer:

 ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….................……………………………………

Ahogyan éreztem: 

 ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….................……………………………………

Szavak nélküli „beszéd”, versengés:

Az általam alkalmazott módszer:

 ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….................……………………………………
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Ahogyan éreztem: 

 ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….................……………………………………

Következtetések: 

 ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….................……………………………………
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Tanulói mllékletek
D2 (És akkor egymásnak estünk …)
A történetek 

A leopárd, a kecske és az abrak

Egy	ember	vásárolt	egy	leopárdot,	egy	kecskét	és	egy	köteg	abrakot.	Elindult	hazafe
lé,	ám	útközben	egy	folyón	kellett	átkelnie.	Egy	apró	csónakot	talált,	amelybe	magán	
kívül	csak	egyvalami	fért	be.	
Hogyan oldotta meg a problémát? Ha a leopárdot viszi át elôször, a kecske 
megeszi az abrakot. Ha a kecskét hagyja ott a leopárddal, akkor a leopárd 
eszi meg a kecskét. 

Az örökölt tevék

Sufi	biztos	akart	lenni,	hogy	három	tanítványa	a	halála	után	talál	egy	igazi	mestert,	
aki	utat	mutat	nekik.	Végrendeletében	három	tanítványára	tizenhét	tevét	hagyott	
örökül,	az	alábbi	rendelkezéssel:	
	 „A	tevéken	az	alábbi	arányban	kell	megosztoznotok:	a	legidôsebbnek	a	tevék	
fele		jár,	a	középsôt	egyharmad	illet,	a	legifjabb	pedig	a	tevék	kilenced	részét	kapja.”
Halála	után	felolvasták	Sufi	végakaratát,	amelyen	a	tanítványok	nagyon	meghök
kentek,	mert	ésszerûtlennek	tartották	azt.	Egyikük	azt	mondta:	„Hagyjuk	a	tevéket	
közös	tulajdonunkban.”	Másikuk	tanácsot	kért	valakitôl,	s	azt	továbbította:	„Azt	
mondták	nekem,	hogy	a	végrendelethez	legközelebbi	megoldást	készítsük	el.”	Egy	
bíró		azt	javasolta,	hogy	adják	el	a	tevéket,	és	osztozzanak	meg	a	pénzen.	Egy	má
sik	bíró	azt	mondta,	hogy	érvénytelen	és	értelmetlen	a	végakarat,	mert	az	arányok	
betarthatatlanok.	
Ezután	gondolkodóba	 estek,	mert	úgy	 érezték,	 hogy	kell	 lenni	valami	 rejtett	 böl
csességnek	a	Mester	hagyatékában,	s	ezért	elkezdtek	kérdezôsködni	azután,	hogy	ki	
tudja	megoldani	ezt	a	problémát.
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D3 (És akkor egymásnak estünk...) 
Osztozkodási feladat

Osztozkodás1

A konfliktusok gyakran azért kezdôdnek, mert valamibôl többen vagy többet szeretnének 
kapni, és senki sem kaphat annyit, amennyit szeretne. Ez a gyakorlat azt kívánja, hogy 
három ember ossza el a néhány darab édességet (vagy bármi mást, pl. gyümölcsöt, 
koncertjegyet stb.) kétfelé. Ha aktívan részt veszel ebben a gyakorlatban, akkor a jövôben 
tudatosabban leszel képes kezelni az ilyen konfliktusokat. 

A háromfôs csoportok feladata a következô: 
Közösen dönteni kell arról, hogyan osztják el a hat darab édességet két ember között!  
A csoportból kik, melyik két ember részesüljön az édességekbôl? ( A három diákból csak 
kettô kaphat. Kik legyenek azok?) A többség szavazata számít. Az is rendben van, ha egy 
ember kapja meg az összeset. Egyértelmû, világos döntést kell hozni arról, hogyan osztják 
el egymás között a csoport tagjai az édességet, nem több mint két ember között.

Nem megengedett a megoldást a szerencsére bízni! A csoport nem dobhat fel egy 
pénzérmét például, azért, hogy eldöntsék, melyik két ember kapja az édességet. 

Nem megengedett a külön megállapodás sem! Az a két ember, akik az édességet kapják, 
nem egyezhetmeg a harmadikkal, hogy majd az ebédjük egy részét megkapja.

A gyakorlat célja, hogy annyi édességet kapjál, amennyit csak lehet! Próbáld meggyôzni 
a másik két társad, hogy adják neked az összes édességet. Ha a két ember megegyezik, 
hogy elosztják az édességet egymás között (kihagyva téged), ajánlj fel egyiküknek jobb 
üzletet.

A többség szabálya! Amikor két tag megállapodásra jutott az édesség elosztásának 
módjáról, a döntés megszületett. Légy biztos döntésedben, és adj a harmadik személynek 
egy lehetôséget még, hogy a kettô közül egyiknek ajánljon fel egy jobb egyezséget, egy  
„jobb üzletet”.

Amint a döntés megszületett, azon nyomban válaszolj az alábbi kérdésekre:

Mit tettem azért, hogy én kapjam meg az édességet?

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….................……………………………………

1 Forrás: David W. & Roger T. Johnson: Our Mediation Notbook (1: 2), Interaction Book Company. 
7208 Cornelia Drive, Edina, Minnesota 55435 
ISBN 0-0939603-24-1, Copyright: 1990, 1991, 1995 by David W. Johnson. Dividing The Candy 
(1:4)
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Milyen módon próbáltam ezt elérni?

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….................……………………………………
Hogyan éreztem magam a tárgyalás alatt?

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….................……………………………………
Hogyan éreztem magam a tárgyalás után?

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….................……………………………………
Milyen módszereket alkalmazott a másik két társam?

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….................……………………………………
Mit tanultam arról, hogyan kezelem a konfliktusokat?

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….................……………………………………
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 D5 (És akkor egymásnak estünk...) 
egy konfliktustörténet elemzése

Újra dolgozzatok együtt a mellettetek ülôkkel négyen!
Írjatok egy rövid történetet, amelyben két ember (gyerek, osztálytárs stb.) konfliktusban 
áll egymással!
Írjatok öt különbözô befejezést a történetnek. Mindegyik megoldás más konfliktuskezelési 
stratégia eredménye legyen.
A kártyán kihúzott stratégiának kihúzott változatot kell majd bemutatnotok.
Minden stratégia esetében tanulságos számotokra, ha egyénileg is beírjátok a táblázatba, 
mit tennétek, hogyan viselkednétek  és mit mondanátok hasonló helyzetben.
Figyeljétek meg mi történik, ha a különbözô stratégiákat alkalmaznak a szereplôk 
konfliktusban: egy 

PROBLMAMEGOLDÓ szembekerül egy ELKERÜLÔ  stratégiát alkalmazóval.
ALKALMAZKODÓ  szembekerül egy VERSENGÔVEL.
KOMPROMISSZUMKERESÔ szembekerül egy VERSENGÔVEL.
PROBLÉAMEGOLDÓ  szembekerül egy ENGEDÉKENNYEL.

kONFLIkTUSkeZeLÉSI 

STrATÉGIÁk

TETTEK ÉS VISELKEDÉS
szereplôk

MONDATOk

szereplôk

A B A B

eLkerÜLÔ

VerSeNGÔ

ALkALMAZkODÓ

kOMPrOMISSZUMkereSÔ

PrOBLÉMAMeGOLDÓ
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D6 (És akkor egymásnak estünk …) 
kártyák

A kártya

elkerülô 
konfliktuskezelési mód

B kártya

Versengô 
konfliktuskezelési mód

C kártya

Alkalmazkodó 
 konfliktuskezelési mód

D kártya

kompromisszumkeresô 
 konfliktuskezelési mód

e kártya

Problémamegoldó 
 konfliktuskezelési mód
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Ahogy a testünkkel 
bánunk
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