
Scenariusz godziny wychowawczej 
 
 

Temat: Pojęcie konfliktu, sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowej 
 
Cele: 
 
• umiejętność określenia pojęcia konfliktu, sytuacji konfliktowej 
• rozumienie zalet i wad pięciu stylów rozwiązywania konfliktów: dominacja, 

podporządkowanie, unikanie, kompromis, współpraca 
• poznanie zasad rozwiązywania konfliktu i doskonalenie umiejętności elastycznego 

rozwiązywania konfliktów 
• wzbudzanie motywacji do rozwiązywania problemów w życiu codziennym 
 
Metody pracy: 
praca  grupowa i indywidualna 
elementy wykładu 
drzewo decyzyjne 
analiza Swott 
 
Materiały pomocnicze:  
Kserokopia testu dla każdego ucznia (załącznik nr 1) pt. „ Autodiagnoza stylu rozwiązywania 
konfliktów” na podstawie H. Hamer, „Rozwój umiejętności społecznych”, Przewodnik dla 
nauczyciela, W-awa 1999, s.171; 
Trzy schematy drzewka decyzyjnego; 
Dwa schematy arkusza analizy SWOTT; 
 
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne 
 
 
PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 
WPROWADZENIE 
 
Określenie pojęcia konfliktu 
• Rozmowa wstępna z klasą. Pytania pomocnicze: 
- Z czym kojarzy się wam słowo konflikt? 
- Jakie emocje najczęściej towarzyszą jakiemuś konfliktowi, sytuacji konfliktowej? 
- Jeżeli mielibyście wybrać trzy najczęstsze konflikty, które dotyczą młodzieży w waszym 
wieku  to byłyby to..... 
- Czy często sami rozwiązujecie swoje konflikty? 
- Z kogo pomocy najczęściej korzystacie przy rozwiązywaniu konfliktów. 
 
• Próba sformułowania wspólnie klasą definicji. Następnie porównanie jej z definicją 

encyklopedyczną. 
Propozycja definicji: Konflikt – wszelkie zetknięcie się sprzecznych dążeń, niezgodność 
interesów, poglądów, antagonizm, kolizja. 
Konflikt -  spór między dwoma osobami (lub większą ich liczbą) albo grupami, dotyczący: 
np. różnicy interesów, niemożności zdobycia ważnych dóbr, braku możliwości realizacji 
istotnych potrzeb czy wartości.  

 



ROZWINI ĘCIE 
 
1. Omówienie przez nauczyciela pięciu najczęściej spotykanych sposobów 
rozwiązywania konfliktów 
- dominacja (walka) 
- podporządkowanie (uleganie) 
- unikanie 
- kompromis 
- współpraca 
 
2. Pozytywne i negatywne skutki konfliktów rozwiązanych i nierozwiązanych 
• Podział klasy na pięć grup. 
Trzy pierwsze grupy pracują ze schematami drzewa decyzyjnego. Dwie pozostałe ze 
schematem analizy Swott. 
Zastosowanie powyższych metod pracy ma na celu poznanie, rozumienie i przeanalizowanie 
przez uczniów zalet i wad pięciu stylów rozwiązywania konfliktów. 
 
• Określenie problemów decyzyjnych będących przedmiotem analizy dla 

poszczególnych grup: 
- Każda z trzech grup pracujących ze schematem drzewa decyzyjnego wybiera jedną sytuację 
konfliktową z życia codziennego, która stanowić będzie problem decyzyjny. Następnie 
wybiera trzy możliwe (spośród w/w pięciu) sposoby rozwiązania konfliktu i dokonuje analizy 
pod kątem skutków pozytywnych i negatywnych. 
- Propozycja tematów (problemów) dla dwóch grup pracujących ze schematem analizy 
SWOTT: 
 
Temat (problem): Czy w życiu trzeba godzić się na kompromisy? 
Mocne strony: Słabe strony: 
Szanse: Zagrożenia: 
 
Temat (problem): Czy współpraca to jedyny słuszny sposób rozwiązywania sytuacji 
konfliktowej?  
Mocne strony: Słabe strony: 
Szanse: Zagrożenia: 

 
• Referowane wyników pracy każdej z grup na forum klasy 

 
3. Ćwiczenie:  Autodiagnoza stylu rozwiązywania konfliktów na podstawie H. Hamer, 
„Rozwój umiejętności społecznych”, Przewodnik dla nauczyciela, W-awa 1999, s.171; 
Kserokopia testu  (załącznik nr 1) powinna zostać rozdana wszystkim uczniom. Klucz do 
ćwiczenia dyktuje nauczyciel, po dokonaniu autodiagnozy przez uczniów. 

 
Celem indywidualnego wykonania ćwiczenia przez uczniów jest poznanie własnych 
skłonności do danego stylu rozwiązywania konfliktu. 
Po wykonaniu ćwiczenia można policzyć i zapisać na tablicy, które style są przez uczniów tej 
klasy najczęściej stosowane. Wskazana rozmowa na temat dlaczego właśnie te sposoby 
rozwiązywania konfliktów dominują. 
 
4. Ćwiczenie: „Lista konfliktów” . 
Celem ćwiczenia jest lepsze zrozumienie istoty konfliktów w danym środowisku szkolnym, 
klasowym i rodzinnym oraz pokazanie przykładowych metod radzenia sobie z nimi. 



• Instrukcja ogólna dla pięciu grup: Podajcie przykłady najczęstszych konfliktów  
w relacji: 
uczeń – uczeń (grupa 1 ),  
uczeń – nauczyciel (grupa 2),  
klasa – wychowawca (grupa 3),  
rodzic – nauczyciel (grupa 4), 
dziecko – rodzic (grupa 5).  
Każda z grup podaje maksymalnie po 3 przykłady. 
• Zapisanie przykładów konfliktów wszystkich grup na tablicy lub planszy zbiorczej. 
Klasa powinna  wybrać   najpilniejszy konflikt do rozwiązania. Można przegłosować lub 
zastosować ranking ważności rozwiązywania konfliktów.  
(Każdy uczeń wskazuje dwa najważniejsze konflikty, nauczyciel zaznacza kreskami na 
planszy. Konflikt,  który ma najwięcej kresek jest najważniejszy i będzie przedmiotem 
analizy w następnym ćwiczeniu). 
 
5. Ćwiczenie: Rozwiązywanie konfliktów techniką „bez porażek” (zastosowane dla pracy 
całej klasy pod kierunkiem nauczyciela). 
Wybieramy najważniejszy konflikt z przygotowanej wcześniej „Listy konfliktów”. 
Zapoznajemy uczniów z kolejnymi etapami rozwiązywania konfliktów techniką „bez 
porażek” 
- faza zerowa tj. stworzenie odpowiednich warunków do współpracy, wybranie czasu kiedy 
obie strony konfliktu są gotowe do jego rozwiązania. 
- zdefiniowanie problemu – rozpoznanie konfliktu, nazwanie go; osoby będące w konflikcie 
wypowiadają swoje  potrzeby, oczekiwania  
-  znalezienie różnych sposobów rozwiązania konfliktu (można zastosować metodę burzy 
mózgów) 
- faza krytyczna, kiedy oceniamy zaproponowane sposoby, pomysły rozwiązania konfliktu 
pod kątem ich skuteczności 
- wybór najlepszego rozwiązania 
- realizacja wybranego rozwiązania. Ustalenie w jaki sposób? Kto? Gdzie? Jakie osoby będą 
odpowiedzialne itp 
- Ocena efektu czyli porównanie uzyskanego rezultatu, efektów rozwiązanego problemu                    
z założonymi na wstępie celami, oczekiwaniami.  
 
6. Ćwiczenia: Rozwiązujemy konflikty 
• Praca w pięciu grupach. 
Polecenie dla grup: Wybierzcie z „Listy konfliktów” jedną sytuację konfliktową i znajdźcie 
dla niej rozwiązanie uzupełniając poniższą tabelę. 
 
Zdefiniowanie problemu -  
nazwanie konfliktu 

Przyczyny, które 
powodują, że konflikt trwa 

Likwidacja konfliktu – 
sposoby na zlikwidowanie 
przyczyn konfliktu 

   
Prezentacja wyników pracy grup na forum klasy. 
 
• Polecenie: Wybierzcie dwa spośród podanych sposobów rozwiązywania konfliktów. 

Następnie przećwiczcie w parach, na dowolnie wybranym temacie konfliktu. 
- dominacja (walka) 
- podporządkowanie (uleganie) 
- unikanie 
- kompromis 
- współpraca 



 
PODSUMOWANIE 
Prosimy uczniów o podzielenie się wrażeniami związanymi z lekcją. Pytamy czy odkryli coś 
nowego na swój temat i czy dowiedzieli się czegoś o innych. 

 
 

 
Załącznik Nr 1 

 
Ćwiczenie: Autodiagnoza stylu rozwiązywania konfliktów; test dla ucznia 
 
 „ Autodiagnoza stylu rozwiązywania konfliktów” ,  H. Hamer, „Rozwój umiejętności 
społecznych”, Przewodnik dla nauczyciela, W-awa 1999, s.171 – 173 
 
Instrukcja: Przy każdym stwierdzeniu napisz TAK – jeśli najczęściej tak właśnie 
postępujesz w sytuacjach społecznych, a NIE – jeśli takie zachowanie jest Ci obce lub nie 
wiesz o co chodzi. Jeśli opisane poniżej zachowania występują u Ciebie raczej rzadko – także 
napisz NIE. 
 

1. Staram się unikać konfliktów, bo nie lubię się denerwować. 
2. W konfliktowych sytuacjach zwykle ustępuję. 
3. Dążę do takich rozstrzygnięć konfliktu, z których wszyscy są zadowoleni. 
4. Zazwyczaj twardo walczę o swoje. 
5. Często podporządkowuję się innym ludziom. 
6. Wycofuję się z trudnych sytuacji. 
7. Umiem współpracować także z ludźmi, którzy mają odmienne zdanie. 
8. Dążę do ugody, nawet, wtedy kiedy ogarnia mnie wściekłość. 
9. Zwykle staram się udowodnić ludziom, że mam rację. 
10. Często ulegam, żeby nie prowokować nasilenia konfliktu. 
11. Kiedy inni się kłócą, najczęściej siedzę cicho. 
12. Bardzo lubię wygrywać w konfliktach. 
13. W sytuacjach konfliktowych aktywnie dążę do kompromisu. 
14. Ustępuję, gdy widzę, że inni też to czynią. 
15. Jako osoba mądrzejsza ustępuję tym mniej dojrzałym. 
16. Współpracuję z ludźmi, bo jestem zdania, ze to najlepszy sposób na rozwiązanie 

konfliktu. 
17. Eliminuję konflikty przez poszukiwanie rozwiązań, satysfakcjonujących obie strony. 
18. Uciekam od trudnych sytuacji, bo za dużo mnie to kosztuje (koszt emocjonalny). 
19. Lubię ostre starcia. 
20. Rzadko otwarcie wypowiadam własne zdanie. 
21. Okazuję czasem pokorę. 
22. Wspólnie z partnerem (partnerką) staram się znaleźć najlepsze wyjście z konfliktowej 

sytuacji. 
23. Walczę, bo uważam, że inaczej inni mnie zniszczą. 
24. Z agresją ludzi zwykle radzę sobie przez znalezienie płaszczyzny porozumienia. 
25. Umiem ulegać. 
 
Klucz do autodiagnozy rozwiązywania konfliktów 
 
Diagnostyczne (czyli oznaczające występowanie skłonności do danego stylu 
rozwiązywania konfliktu) są tylko odpowiedzi TAK. Nie bierzemy zatem w ogóle pod 



uwagę odpowiedzi NIE. Należy podkreślić poniżej, przy numerach stwierdzeń, własne 
odpowiedzi TAK. 
 
WSPÓŁPRACA: 3,7,16,17,22 
 
KOMPROMIS: 2,8,13,14,24 
 
WALKA: 4,9,12,19,23 
 
UNIKANIE: 1,6,11,18,20 
 
ULEGANIE: 5,10,15,21,25 
 
Należy teraz policzyć ile razy podkreśliłeś(-łaś) TAK przy poszczególnych stylach 
rozwiązywania konfliktów. Wynik od 0 do 3 jest przypadkowy. Jednak 4 – 5 punktów 
oznacza skłonność do stosowania tego stylu rozwiązywania konfliktów. Nie uda się 
niestety, określić na podstawie uzyskanych wyników, czy dany styl jest stosowany 
odpowiednio do sytuacji; nad tym trzeba zastanowić się samodzielnie. 
 
Jeśli charakteryzuje Cię jeden lub dwa style (po 4 lub 5 punktów) to za mało, by poradzić 
sobie w różnych konfliktowych sytuacjach. Najlepiej, gdy potrafisz stosować wszystkie 
style rozwiązywania konfliktów, ale gdyby miały być to tylko trzy, to najlepiej te, które 
tworzą triadę skuteczności, czyli: współpraca, kompromis i walka. 
 
 

 
 

 
 


