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Konfliktuskezelési tréning 
 

A tréning neve Konfliktuskezelési tréning 

 
A tréning helye Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

A tréning ideje 2013. május (kiscsoportos bontásban, különböző napokon, az iskolai 

csoportkialakítás szerint) 

Trénerek  Dr. Mező Ferenc – Debreceni Egyetem, Pszichológiai 

Intézet; Pedagógiai - Pszichológia Tanszék, egyetemi 

adjunktus 

 Mező Katalin- K+F Stúdió Kft, ügyvezető; a Pszichológia 

Doktori Iskola doktorandusza 

A tréning típusa közös gondolkodásra és cselekvésre késztető interaktív, játékos 

elemeket felhasználó tréning 

A tréningen 

alkalmazott 

módszerek 

interaktív előadás, dramatikus játékok, szituációs feladatok, disputa, 

egyéni és kiscsoportos feladatmegoldások, élménypedagógiai 

elemek 

A tréning célja 

 

  A konfliktuskezelési tréning elsődleges célja: a résztvevők 

megtanulják gyorsan és könnyen felismerni mindazokat az intő 

jeleket, amelyek a későbbi (esetlegesen) komolyabb konfliktusok 

kialakulásához vezetnek. Emellett, a konfliktusos helyzetek 

felismerése után képessé váljanak annak belátására, hogy a 

konfliktusnak milyen pozitív és negatív következményei lehetnek és 

ismerjenek meg olyan, gyorsan és rövid idő alatt alkalmazható 

eljárásokat (pl. én-közlések, elterelés, dicséret, humor), melyek a 

konfliktusos helyzet feloldásához, átalakulásához vezetnek.  

   A konfliktuskezelési tréning másodlagos célja: az esetlegesen 

meglévő látens/vagy nyílt konfliktusok feltárása, megbeszélése. 

Szükség esetén a további teendőkhöz stratégiai terv kidolgozása.  

A tréning tematikája  A tréning céljának meghatározása, a tréning szabályainak 

kialakítása 

 A konfliktusról kialakult előzetes ismeretek feltérképezése 

 A konfliktus meghatározása; a konfliktuskezelés lehetséges 

módjai; a konfliktus kialakulásának jelei 

 A konfliktusok feloldásának módjai, a megbeszélés 

jelentősége 

 A kommunikáció (verbális és nonverbális) típusai, a 

kommunikáció helyes és helytelen formái 

 Az erőszakmentes kommunikáció jellemzői, megvalósításának 

lehetséges útjai 

 A konfliktusok megelőzése: én-közlések, dicséretosztás, 

humor stb.  

 Legközelebb ezt teszem…, a konfliktuskezelési tréning 

tapasztalatainak összegzése, a tréning lezárása 
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A tréning 

tapasztalatai 

A tanulók együttműködőek voltak és módszereket sajátítottak el az 

aktuális és múltbeli diák-diák, szülő-diák, tanár-diák konfliktusos 

helyzetek okainak feltárása és kezelése szempontjából. Láthatóan 

igényét érezték annak, hogy kibeszélhessék, megbeszélhessék 

helyzeteiket. Felvetődött annak a gondolatai is, hogy örülnének, ha a 

továbbiakban is lennének ilyen típusú alkalmak. 

 

 

Debrecen, 2013. 05. 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 


