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CELE LEKCJI :

• dostarczenie wiadomości na temat sytuacji konfliktowych

• poznanieźródeł konfliktu

• dostarczenie informacji o pozytywnych i negatywnych stronach konfliktu

• identyfikowanie faz konfliktu

• identyfikowanie interesów wspólnych i sprzecznych stron konfliktu

• kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktu

METODY PRACY :

• elementy burzy mózgów

• praca w grupach

• praca z materiałemźródłowym

• symulacja

KLUCZOWE POJ ĘCIA :

• konflikt

• źródła konfliktu

• fazy konfliktu

• negocjacje

• sposoby rozwiązywania konfliktów

MATERIAŁY POMOCNICZE :

1. foliogram – pojęcie konflikt

2. foliogram – źródła konfliktu

3. kolorowe kartki – prawdopodobne przyczyny konfliktów w jakie popada młodzież

4. kolorowe kartki – straty i korzy ści jakie dają konflikty

5. foliogram - fazy konfliktu



6. foliogram – mechanizmy psychologiczne uruchamiane w I fazie konfliktu

7. foliogram – spirala konfliktu

8. foliogram – negocjacje

9. foliogram – sposoby rozwiązywania konfliktów

10. obrazki doćwiczenia „Stara- młoda kobieta”

11. arkusze papieru, flamastry

CZAS LEKCJI :

2 godziny lekcyjne

PRZEBIEG LEKCJI :

I. Nauczyciel przeprowadza z uczniami „burzę mózgów”, której wynikiem jest definicja

konfliktu jako zderzenie, się przeciwstawnych celów czy sposobów działania dwóch lub więcej osób

( mat. pom. nr 1). Następnie nauczyciel krótko wyjaśnia, że przedmiotem tej lekcji są zagadnienia

związane z sytuacjami konfliktowymi, sposobami ich rozpoznania i rozwiązania.

Aby przejść do następnej części lekcji uczniowie powinni poznać źródła konfliktu ( mat.

pom. nr 2). Nauczyciel omawiaźródła konfliktu, nast ępnie przyczepia kolorowe kartki zawierające

prawdopodobne przyczyny konfliktów w jakie popada młodzież (mat. pom. nr 3), udostępnia

kolorowe flamastry.

II. Nauczyciel zadaje pytanieO co najczęściej kłóci się wasza klasa?i prosi o postawieniekropek

przy najczęstszych przyczynach konfliktów w klasie, każdy uczeń dysponuje trzema

kropkami. Uczniowie podchodzą do kartek i stawiają kropki, nauczyciel prosi o podliczenie

kropek, czyta przyczyny, które uzyskały najwięcej kropek. Wraz z uczniami analizuje wskazane

przyczyny.

Nauczyciel dzieli klasę na grupy cztero osobowe, którym na przemian przydziela polecenie

wskazania korzyści i strat jakie przynoszą konflikty. Uczniowie pracuj ą w grupach, następnie

przyczepiają kartki do tablicy, przedstawiciele grup omawiają wypracowane materiały.

Podsumowaniem tej części lekcji jest analiza wypowiedzi uczniów, nauczyciel posługuje się

kolorowymi kartkami przedstawiaj ącymi straty i korzy ści z konfliktów, wskazując szczególnie te,

których nie podała młodzież (mat. pom. nr 4).

III. Na nast ępnej lekcji uczniowie utrwalaj ą poznany wcześniej materiał i poznają nowy.

Nauczyciel krótko i ogólnie charakteryzuje fazy konfliktu (mat. pom. nr 5). Prosi uczniów o

przypomnienie sytuacji konfliktowej w jakiej si ę znaleźli i jakie zachowania uruchamiali.

Uczniowie odpowiadają, prosimy o podsumowanie. Następnie przedstawiamy i nazywamy

uruchamiane mechanizmy psychologiczne w I fazie(mat. pom. nr 6).Dodajemy,że gdyby nasze

zachowanie zaczynało się i kończyło w ten sposób to nie byłoby szans na rozwiązanie konfliktu.



Przechodząc do II fazy konfliktu ilustruje j ą spiralą konfliktu (mat. pom. nr 7). Ponownie prosimy

uczniów o przypomnienie sytuacji konfliktowej i o scharakteryzowanie zachowań, kiedy opadną

emocje. Przechodzimy do III fazy. Wyjaśniamy na czym polegają negocjacje i jak można osiągnąć

porozumienie, zwracamy uwagę na sposoby rozwiązania konfliktu(mat. pom. nr 8 i 9). Lekcje

podsumowujemy poprzez symulację konfliktu - ćwiczenie stara-młoda kobieta (mat. pom. nr 10).

Uczniowie dobierają się w pary, jedna osoba otrzymuje rys. A, druga rys. B. Prosimy o

odpowiedzenie na pytania :

� Jakiej płci jest przedstawiona osoba?

� W jakim jest wieku?

� Jaką ma fryzurę?

� W co jest ubrana?

Następnie prosimy o ustalenie wspólnych odpowiedzi na podstawie rys. C. Po zakończonym

ćwiczeniu podsumowujemy temat poprzez wskazanie wszystkich elementów lekcji na przykładzie

przeprowadzonej symulacji.

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1

KONFLIKT – TO ZDERZENIE, SIĘ PRZECIWSTAWNYCH
                     CELÓW  CZY SPOSOBÓW DZIAŁANIA DWÓCH

                     LUB WIĘCEJ OSÓB

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 2

ŹRÓDŁA KONFLIKTU :

KONFLIKT PREFEROWANYCH WARTO ŚCI. KAŻDY CZŁOWIEK
MA WŁASN Ą HIERARCHI Ę WARTO ŚCI DOTYCZ ĄCYCH FILOZOFII ŻYCIA, TRADYCJI,

RELIGII, WŁASNEJ TO ŻSAMOŚCI, A TAK ŻE WARTO ŚCI ŻYCIA CODZIENNEGO.

KONFLIKT DOTYCZ ĄCY DOSTĘPU DO INFORMACJI , A WI ĘC BRAKU LUB
POSIADANIA ODMIENNYCH INFORMACJI ALBO TE Ż ICH INTERPRETACJI.

KONFLIKTY MOG Ą POWODOWAĆ RÓŻNICE W PROCEDURACH UZYSKIWANIA
DANYCH, MANIPULOWANIE INFORMACJAMI B ĄDŹ CELOWE WPROWADZANIE

INNYCH W BŁ ĄD ( NP. PLOTKA).

KONFLIKT RELACJI MOŻE WYNIKN ĄĆ Z BŁĘDNEGO POSTRZEGANIA, ZŁEJ



KOMUNIKACJI, NEGATYWNYCH EMOC JI, STEREOTYPÓW LUB ZACHOWA Ń
ODWETOWYCH ( PODEJ ŚCIE DO DANEJ OSOBY – LUBIMY BAD Ź NIE LUBIMY)

KONFLIKT STRUKTURALNY WYNIKA ZE STRUKTURY SYTUACJI, W KTÓREJ ZNAJDUJ Ą
SIĘ POSZCZEGÓLNE OSOBY, PEŁNIONYCH RÓL,OGRANICZE Ń CZASOWYCH,

PRZESTRZENNYCH, OGRANICZONYCH ZA SOBÓW ORAZ STRUKTURY ORGANIZACJI,
W KTÓREJ LUDZIE DZIAŁAJ Ą.

KONFLIKT INTERESÓW ZWI ĄZANY JEST ZE SPOSOBEM ZASPOKAJANIA POTRZEB
( NP. KOSZTEM INNEJ OSOBY LUB GRUPY).CHODZI TU ZARÓWNO O POTRZEBY

MATERIALNE, JAK I PSYCHICZNE ( GODNO ŚĆ, SZACUNEK, ZAUFANIE, POCZUCIE
WŁASNEJ WARTO ŚCI)

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 3

PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY KONFLIKTÓW
W JAKIE POPADA MŁODZIE Ż

STRUKTURALNE
1. osiągnięcia
2. miejsce zamieszkania ( wieś – miasto)
3. różnice płciowe
4. nieprzestrzeganie ustalonych reguł

INFORMACJI
1. plotki
2. nie przekazywanie ważnych informacji
3. kłamstwa i pomówienia

WARTO ŚCI

1. odrzucenie poglądów
2. nietolerancja
3. krytyka wyglądu
4. obrona praw lub racji

INTERESÓW

1. walka o uznanie
2. różnica w posiadanych dobrach
3. niepodporządkowanie się klasie
4. chęć posiadania
5. obrona przed zagrożeniem



RELACJI

1. celowe sprawianie przykrości
2. preferowanie jednych na niekorzyść drugich
3. dominacja
4. zdrada tajemnicy

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 4

STRATY W KONFLIKCIE

� negatywne emocje
� straty moralne
� frustracja( przeszkoda, która
   przeszkadza w realizacji celu)
� lęk
� brak współpracy
� zniszczone relacje
� potęgowanie
   antagonizmów
� utrata zdolności do empatii
  (kiedy nie jest w stanie porozumieć się)
� zachowania antyspołeczne

KORZY ŚCI W KONFLIKCIE

� uczą wyrażania opinii
� uczą wyrażania poglądów
� obrona własnego
   stanowiska
� uczą skutecznych
   rozwiązań
� realizacja dążeń
� aktywizacja
� zwiększona pomysłowość
� forsowanie dążeń bez
   łamania praw



MATERIAŁ POMOCNICZY NR 5

FAZY KONFLIKTU

I FAZA KONFLIKTU – WCHODZENIE

MOMENT POJAWIENIA SI Ę KONFLIKTU, CZYLI ODCZUCIE GO PRZEZ OSOBY
ZAINTERESOWANE. WZRASTA POZI OM POBUDZENIA, POJAWIAJ Ą SIĘ UCZUCIA
ZŁO ŚCI, WŚCIEKŁO ŚCI.

II FAZA KONFLIKTU - ROZWÓJ

UJAWNIENIE SI Ę KONFLIKTU I JEGO NARASTANIE, WYMIANA INFORMACJI
I EMOCJI POMI ĘDZY OSOBAMI UCZESTNICZ ĄCYMI W KONFLIKCIE

III FAZA KONFLIKTU – WYCHODZENIE

ROZWI ĄZANIE KONFLIKTU, A WI ĘC SPOSÓB PORADZENIA SOBIE JEDNOSTEK
W JEGO OBLICZU

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 6

URUCHAMIANE MECHANIZMY PSYCHOLOGICZNE
W I FAZIE KONFLIKTU

� LUSTRZANE ODBICIE ( obie strony są przekonane o swojej racji)

A B
-ja mam rację -ja mam rację
-ty nie masz racji -ty nie masz racji

� MECHANIZM ŹDZBŁA I BELKI ( każda ze stron widzi wszelkie podstępy
i niegodziwości strony przeciwnej, jednocześnie jest ślepa na własne potknięcia)

� PODWÓJNE NORMY ( nawet jeżeli mamy świadomość, że robimy to samo co przeciwnicy
mamy skłonność do twierdzenia,że my mamy prawo tak robić, a przeciwnik nie)

� BIEGUNOWE MY ŚLENIE ( obie strony mają uproszczony obraz konfliktu tzn.,że to co ja
robię i proponuj ę jest dobre, a to co przeciwnik jest złe)



MATERIAŁ POMOCNICZY NR 7

SPIRALA KONFLIKTU

PIERWOTNY
POJEDYŃCZY
PRZEDMIOT SPORU

NARUSZONA
ZOSTAJE
RÓWNOWAGA
WZAJEMNYCH
STOSUNKÓW STRON

UJAWNIAJ Ą SIĘ INNE
SPORNE
ZAGADNIENIA
POPRZEDNIO
TŁUMIONE

POJAWIA SI Ę CORAZ
WIĘCEJ RACJI
DRUGIEJ STRONY,
KTÓRE POGŁ ĘBIAJĄ
NIEPOROZUMIENIA

DRUGA STRONA
WYDAJE SIĘ Z
GRUNTU ZŁA

WYSUWANE SĄ
OSOBISTE ZARZUTY
WOBEC DRUGIEJ
STRONY

KONFLIKT
UNIEZALE ŻNIA SIĘ
OD PIERWOTNEGO
PRZEDMINTU SPORU



MATERIAŁ POMOCNICZY NR 8

FAZA NEGOCJACJI

NEGOCJACJE – TO SZTUKA OSIĄGANIA POROZUMIENIA. MOŻNA JĄ
OSIĄGNĄĆ STOSUJĄC JEDNĄ Z DWÓCH  STRATEGII :

POZYCYJNĄ                    LUB            PROBLEMOWĄ

� STRATEGIA POZYCYJNA- każda ze stron przyjmuje jakieś stanowisko i
nie chce z niego ustąpić a negocjacje stają się przetargiem.
Rozwiązanie konfliktu następuje przez ustanowienie kompromisu lub
podporządkowanie jednej         ze stron i dominację drugiej ( jedna
wygrana druga przegrana)

� STRATEGIA PROBLEMOWA – pytanie „dlaczego?” umożliwia przejście
od strategii pozycyjnej do problemowej, czyli przejście ze stanowisk
stron do interesów ukrytych za tymi stanowiskami. Przy zastosowaniu
tej strategii możliwe jest rozwiązanie przez współpracę a zatem
satysfakcjonujące obie strony ( wygrany i wygrany)

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 9

SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW:

� DOMINACJA-   rywalizacja, walka, dążenie do osiągnięcia swoich celów
nie licząc się z interesami drugiej strony.             Aby wygrać używa się
perswazji, groźby, presji i przemocy. Druga strona musi się
podporządkować.

� PODPORZĄDKOWANIE – ustępstwo, uległość, ugodowość, porozumienie
za wszelką cenę. Strona rezygnuje z realizacji swoich celów,
akceptując wygraną przeciwnika.

� UNIKANIE – wycofanie się, rezygnacja z jakiegokolwiek działania licząc
na wygaśnięcie konfliktu, który najczęściej pozostaje jednak
nierozwiązany.



� KOMPROMIS – rezygnacja z części własnych celów, ambicji, dążeń w
zamian za podobną rezygnację drugiej strony

� WSPÓŁPRACA – wspólne rozwiązywanie problemu, partnerskie
współdziałanie w poszukiwaniu rozwiązań satysfakcjonujących obie
strony.

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 10

Rysunek A



Rysunek B Rysunek C


