
Treści Programu Wychowawczego 
Uwrażliwianie na potrzeby innych, nauka tolerancji 
 
Temat zajęć: Różne zachowania w sytuacjach konfliktowych. Skutki 
 konfliktów. 
Imi ę i nazwisko prowadzącego: Dorota Pęksyk 
Grupa:  wychowankowie grupy VI 
Data: 16. 01. 2007r. 
Cel zajęć ogólny: uświadomienie występowania różnych postaw 
przyjmowanych przez uczestników konfliktów i wynikających stąd skutków. 
 
Cele operacyjne: 
�dotyczące wiedzy wychowanków: 
− zna sposoby zachowania w sytuacjach konfliktowych 
− jest świadom znaczenia zrozumienia i uwzględniania potrzeb drugiej strony w 

sytuacjach konfliktowych 
�dotyczące umiejętności wychowanków: 
− definiuje konflikt 
− wymienia przyczyny konfliktów 
− określa style zachowania prezentowane przez uczestników omawianego 

konfliktu 
− przewiduje rezultaty konfliktów uwzględniając postawy zaangażowanych w 

nie osób 
− potrafi formułować komunikaty asertywne typu JA 
�dotyczące postaw wychowanków: 
− w sytuacjach konfliktowych będzie dążył do rozwiązania konfliktu 

uwzględniając potrzeby drugiej strony 
− będzie się starał wyrażać uczucia wprost stosując Język Ja 
− będzie dbał o dobre relacje z innymi ludźmi 
 
 
Metody: 
− burza mózgów  
− praca w grupie 
− dyskusja 
− psychodrama 
− technika „akwarium” 
−  uzupełnianie zdań  
− prezentacja multimedialna 
 
Materiały pomocnicze: laptop, rzutnik, ekran, arkusze, karty pracy, papier, 
długopisy 
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Przebieg zajęć: 
1. Powitanie 
2. Podanie tematu zajęć 
3. Wprowadzenie do tematu 
4. Zdefiniowanie pojęcia „konflikt” 
5. Próba określenia przyczyn powstawania konfliktów 
6. Style zachowania w sytuacji konfliktowej 
7. Praca w grupach-przygotowanie i odegranie scenki 
8. Omówienie scenek: dobre i złe strony poszczególnych stylów zachowania 

zaprezentowanych w scenkach 
9. Jak otaczający mnie ludzie zachowują się w sytuacjach konfliktowych? 
10.  Sytuacja konfliktowa „Ojciec i Syn”-scenka I. Analiza i omówienie wg 

pytań. 
11.  „My śli i uczucia”bohaterów scenki. 
12.  Język Ja 
13.  „Ojciec i Syn” II wersja 
14.  Rezultaty konfliktów 

 
Podsumowanie:  
 
Konflikt to sytuacja, w której interesy dwóch osób lub grup wydają się nie do 
pogodzenia. 
Ludzie używają różnych sposobów rozwiązywania konfliktów, często 
wyuczonych w dzieciństwie i nie dostrzegają, że są nieskuteczne; można je 
zmieniać. 
Mówienie o uczuciach ( Komunikaty Ja) minimalizuje u drugiej osoby lęk, 
złość, poczucie winy i pozwala na rozwiązanie konfliktu i porozumienie. 
 
Efekty: 
Określenie własnej postawy w sytuacjach konfliktowych oraz 
rozpoznawanie postaw innych osób umożliwi wychowankom poszukiwanie 
korzystnych rozwiązań  i poprawę wzajemnych relacji. 
 
Ewaluacja: Opinie uczestników i obserwatorów zajęć 
 
 
 

  Opracowała wychowawczyni  
Bursy Szkolnej nr 3 

       Dorota Pęksyk 
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Przebieg zajęć: 
1) Powitanie (propozycja, aby wszyscy zajęli miejsca tworząc półokrąg) 
2) Podanie tematu zajęć 
3) Wprowadzenie do tematu (kilka słów na temat, że konflikty stanowią 

naturalne zjawisko w kontaktach między ludźmi) 
4) Zdefiniowanie pojęcia „konflikt” (burza mózgów – definicja) 
5) Próba określenia przyczyn powstawania konfliktów (j.w.) 
6) Style zachowania w sytuacji konfliktowej ( prezentacja wizerunków zwierząt, 

określenie ich cech charakterystycznych i zachowań wobec innych zwierząt  
7) Praca w grupach ( podział przez odliczanie do 3 ); grupy przygotowują scenkę 

sytuacji konfliktowej „ Michał i Paweł”, w której główny bohater zachowa się 
tak, jak zachowałoby się wylosowane przez nich zwierzę. ( tu wyświetlam 
„Style zachowania w sytuacjach konfliktowych” 

8) Omówienie: dobre i złe strony tych stylów. (tu może być akwarium) 
9) Jak otaczający mnie ludzie zachowują się w sytuacjach konfliktowych? 

- Które style dominują w rodzinie, w szkole, klasie, bursie, wśród kolegów? 
- Na ile nasze style zachowania są podobne do stylów naszych bliskich, 
przyjaciół, kolegów, n-li, wychowawców? 
- Styl zachowania nie jest niezmienny, można się nauczyć innego! 

10) Sytuacja konfliktowa „Ojciec i Syn”. Analiza i omówienie wg pytań. 
11) „My śli i uczucia”- czytamy. 
12) Język Ja 
13) „Ojciec i Syn” II wersja 
14) Rezultaty konfliktów. 

 
 

Podsumowanie:  
 
Konflikt to sytuacja, w której interesy dwóch osób lub grup wydają się nie do 
pogodzenia. 
Ludzie używają różnych sposobów rozwiązywania konfliktów, często 
wyuczonych w dzieciństwie i nie dostrzegają, że są nieskuteczne; można je 
zmieniać. 
Mówienie o uczuciach ( Komunikaty Ja) minimalizuje u drugiej osoby lęk, 
złość, poczucie winy i pozwala na rozwiązanie konfliktu i porozumienie. 
 
Efekty: 
Określenie własnej postawy w sytuacjach konfliktowych oraz 
rozpoznawanie postaw innych osób umożliwi wychowankom poszukiwanie 
korzystnych rozwiązań  i poprawę wzajemnych relacji. 
 
Ewaluacja: Opinie uczestników i obserwatorów zajęć 


