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A TRÉNING CÉLJA 

A résztvevők önismeretének kialakítása és 

fejlesztése, a reális önértékelés kiépítése. A 

kommunikációs, együttműködési és a 

konfliktuskezelési képesség fejlesztése, 

valamint a probléma megoldási és döntési 

folyamat elemzésén keresztül azon 

képességek fejlesztése. 

 



A VISELKEDÉSKULTÚRA ÉS A KONFLIKTUSKEZELÉS 

KAPCSOLATA 

 

 

 

• A viszályok nem önmaguktól előálló problémák, 
nem önmagukból fakadnak, hanem meglétükhöz 
emberi (egy, több, sok,) részvétel szükséges. 

 

• A viszályok, a konfliktusok a társadalmi életből, 
együttélésből fakókadóan mindennapjaink részévé 
váltak.  



VISELKEDÉSFORMÁK FELISMERÉSE ÉS 

RENDSZEREZÉSE 

• Egy csoport, különböző emberekből áll, akik saját 

személyiségstruktúrával és bizonyos szociális 

kompetenciakészlettel rendelkeznek. Az ennek 

következményeként kialakult viselkedésminták 

jelentős hatást gyakorolnak a csoportfolyamatokra. 

 
• Személyiségjegyek feltárásának módszerei: 

– Tavirózsa modell 

– Johari ablak 



A TAVIRÓZSA MODELL 



A TAVIRÓZSA MODELL ÉRTELMEZÉSE 

• Levél 

A tavirózsa levele a vízfelszín felett található, ezáltal látható mindenki számára, jól 
jelképezi a megfigyelhető viselkedést. A levél több irányba mozoghat, mely arra utal, 
hogy a viselkedés is változó. A mozgást a felszín alatt található növényi részek 
határozzák meg – viselkedésünkre sem csak a látható befolyásoló faktorok hatnak. 

Változásokat érhetünk el, és befolyást gyakorolhatunk ezen a szinten szabályok, 
szerződések, határozatok által. A befolyásolás másik lehetősége a szankcionálás 
illetve jutalmazás bizonyos viselkedésmódok esetében. 

 

• Szár 

Az emberi magatartást és hozzáállást jelképezi. Ide sorolható például a motiváció, a 
csoportszellem, mások elfogadása, a bizalmatlanság, munka öröme, opportunizmus, 
a különféle előítéletek, stb. A szárnak csak bizonyos részei vannak a vízben, a 
gyökere a fenékhez köti. Ez arra utal, hogy a magatartás és a hozzáállás bizonyos 
mértékben változtathatók, de sokkal kevésbé, mint a viselkedés. Ahhoz, hogy egy 
bizonyos viselkedéshez tartozó hozzáállást felismerhessünk, a dolgok mélyére kell 
néznünk. 

 

• Gyökér 

Nem változtatja a helyét, a gyökér jelképezi az értékek, normák, és a korai 
berögződések világát. Ide tartozik például az életkedv, erőszakmentesség, 
vallásosság, szociális hozzáállás, önzetlenség, konfliktuskerülés… 

Itt megtalálható, a mélyen a személyiségben gyökeredző énképek és értékek széles 
spektruma. Ebben a kötött mozgástérben nehéz elérni a változást.  
 



A JOHARI ABLAK 



A JOHARI ABLAK ÉRTELMEZÉSE 

• Nyílt terület  
Ide azok a tulajdonságaink, viselkedési módjaink, érzések tartoznak, 
amelyekkel mi magunk is tisztában vagyunk, és amelyeket mások is 
könnyen észrevehetnek.  

 

• Rejtett terület 
Ide azok a tulajdonságaink, viselkedésmódjaink, érzéseink tartoznak, 
amelyekkel ugyan mi magunk teljesen tisztában vagyunk, azonban 
mások elől szándékosan elrejtünk valamiért. 

 

• Vak terület 
Ide azok a tulajdonságaink, viselkedési módjaink, érzések tartoznak, 
amelyeket mások ugyan észrevesznek, de amelyekkel mi magunk 
nem vagyunk tisztában.  

 

• Ismeretlen terület 
Ide azok a tulajdonságaink, viselkedési módjaink, érzések tartoznak, 
amelyekkel sem mink, sem mások nincsenek tisztában. 

 



LEHETSÉGES SZEREPEINK  

- A SZEREPEK TIPIZÁLÁSA 

 

 

„Színház az egész világ, és színész benne 

minden férfi és nő. Fellép és lelép: s 

mindenkit sok szerep vár életében.”   

 

/Shakespeare: Ahogy tetszik/  

 



A SZEREPEK TIPIZÁLÁSA 

 

• Vallási szerep 

Egy nyitott nyugati társadalomban hogyan él kisebbségként egy muszlim nő és 
családanya. Neki elsősorban a saját vallási, családi elvárásainak kell megfelelnie, az 
ősi hagyományoknak, csakhogy ezek sok esetben nem egyeznek a nagyobb, 
befogadó társadalom elvárásival, sok esetben komoly konfliktusok adódnak ebből a 
kettősségből.  

 

• Velünk született szerep 

Nem tudjuk megváltoztatni legtipikusabb formája a férfi, nő, azaz a nemi szerepek.  

 

• Szerzett szerepek 

Ide értünk minden olyan szerepünket, amely szerepeket az életünk folyamán 
"veszünk magunkra", "tanulunk meg", különböző készségek, képességek, 
kompetenciák stb. elsajátítása birtokában, illetve valamely számunkra új 
életszituációban való belépés, bekerülés útján szerzünk meg. Ezek az új 
életszituációba való részvétel általában az embernek valamely tudatos döntése 
eredményeként születik meg.  

 

• Szituációs szerepek 

A mindennapi életünket végig kísérő, spontán szituációkban is alkalmazkodunk 
különféle szerepekhez. Ezek a spontán, szituációs szerepeink rövid idő alatt 
váltakozhatnak, egy nap lehetek beteg, autóvezető, tanuló, vásárló, munkatárs, 
főnök, osztálytárs, szomszéd, ellenőr, stb. szerepekben. Követem szerepeimmel az 
éppen adott társas szituációt, annak valamennyi rezdülésével együtt.  

 



SZEREPKONFLIKTUSOK 

• Nem egyértelmű szerep: 

Amikor az elvárások nem tiszták. Átgondolatlan, ötletszerű 

munkamegosztás jön létre a csoporton belül. Sok esetben ez abból 

származik, hogy a csoport célja, feladata, küldetése is bizonytalan, 

így az egyénre vonatkozó, ebből leszármaztatható következmények 

is ködösek, megfoghatatlanok. 

 

• Félreértett szerep: 

Amikor az elvárásokat közvetítő vezetők vagy tárasak rossz 

üzeneteket küldenek, félreérthető utasításokat adnak vagy nem 

következetesek,. Az egyén így nem ismerheti meg a valódi 

elvárásokat. 

 



DRÁMAHÁROMSZÖG 

• Előfordulhat, hogy a konfliktushelyzetek begyűrűznek, és 

szabályszerű játszmához vezetnek, melyben az 

érintettek bizonyos szerepeket vesznek fel.  

 

• Az, hogy ki mely szerepet ölti magára, általában nem 

tudatos döntés eredménye. 

 

• Egyes erősségek, gyengeségek szerepe megnövekszik 

pozitív vagy negatív irányba, az adott helyzetben ezek 

teljesen normálisnak tűnnek. 



DRÁMAHÁROMSZÖG - SZEREPEK 



DRÁMAHÁROMSZÖG 

AZ EGYES SZEREPEK JELENTÉSE 

• Üldöző 

A résztvevők mindig mást tesznek felelőssé a történtekért, folyton 
kritizálják a szembenálló felet. Az üldöző jellemzően lekezelően 
bánik az ellenfelével. Mások számára is világossá teszi, hogy a 
konfliktus feloldható lenne, ha a másik fél belátná, hogy neki van 
igaza. Könnyű felismerni ezt a szerepet.  

 

• Áldozat 

Olyan személy, aki nem tudja elfogadni a tehetetlenséget, és 
mindeközben tartózkodik az egyéni, vagy másokért való 
felelősségvállalástól. Vagy megadja magát az üldözőnek, vagy 
keres egy erősebb támogatót, akivel függőségi viszonyt alakít ki, 
aminek következménye, hogy saját adottságait, képességeit nem 
aknázza ki. 

 

• Megmentő 

Folyamatosan keresi az olyan tehetetlen áldozatokat, akik az ő 
segítségére szorulnak, akikért harcolhat. Mások megítélésében az 
„üldözőhöz” hasonlít, de minderre támogatással, megértéssel 
reagál. 

 

 



KONFLIKTUSKEZELÉS AZ EGYÉN MAGATARTÁSA 

ALAPJÁN 



AZ EGYÉN LEHETSÉGES KONFLIKTUSKEZELÉSI 

STÍLUSAI 

• ELHÁRÍTÁS: azaz a konfliktus elkerülése 

 

• ALKALMAZKODÁS: azaz a saját vélemény hozzáigazítása a 
partner kívánságaihoz, az ellenségeskedés elkerülése céljából. 

 

• VERSENGÉS: azaz a saját vélemény érvényesítése akár a másik 
fél rovására is. 

 

• KOMPROMISSZUM: senki nem érheti el azt, hogy az ő szempontjai 
érvényesüljenek, olyan közbülső helyzet, ahol mindannyian többé – 
kevésbé kielégíthetik céljaikat, szükségleteiket. 

 

• EGYÜTTMŰKÖDÉS: az a hajlandóság, amelynél a résztvevő felek 
elfogadják, a másik fél érdekeit miközben igyekeznek érvényt 
szerezni a saját érdekeiknek. 

 



KONFLIKTUSKEZELÉS-  

MIT ÉRTÜNK KONFLIKTUS ALATT? 

• A latin „conflictus” – összecsapni - szóból származik. 

 

• „Konfliktusról akkor beszélünk, ha két vagy több érintett fél közül 
valamelyik azt érzékeli, hogy mások negatívan viszonyulnak 
valamihez, ami számára fontos, ami az ő érdeke.”   

 /Bakacsi, 2004/ 

 

• „ A konfliktus lényegében feszültséghelyzet, amelyben két vagy 
több fél – akik kapcsolatban vannak egymással – minden 
eszközzel megkísérlik a látszólag vagy ténylegesen 
összeegyeztethetetlen elgondolásaikat, terveiket megvalósítani. 
Ez többek között azt eredményezi, hogy a vitatkozókban a másik 
féllel szemben negatív érzések s előítéletekkel terhelt gondolatok 
jelentkeznek”.  

 /William F. G. Mastenbroek, 1989/ 



A KONFLIKTUS POZITÍV ÉS NEGATÍV HATÁSAI 

Pozitív hatások 

 

• kényszerítés új, vagy eddig elhanyagolt gondaltok 
megvitatására, 

• megmerevedett status quo fellazítása és a fejlődés 
elősegítése, 

• fantáziaserkentés, 

• az érintettek (egy csoportban levők) kapcsolatának erősítése. 

 

Negatív hatások 

 

• instabilitás és zavar, pazarlás a rendelkezésre álló 
erőforrásokkal 

• stressz, feszültség, 

• észlelés – torzulás, magatartási zavarok 

• racionalitás leépülés, érzelmesség feléledése. 

 



A KONFLIKTUS KIALAKULÁSÁNAK LEHETSÉGES 

FORRÁSAI 

• alapvető szükségletek 

 

• értékrendbeli különbségek (hiedelmek) 

 

• észlelésbeli különbségek (az emberek valamiről másként 
vélekednek) 

 

• érdekkülönbségek (az emberek másként érintettek a dolgokban) 

 

• korlátozott erőforrások igénybevételének különbségei 

 

• pszichológiai szükségletek (azok dolgok, amelyekre annak 
érdekében van szükségünk, hogy képesnek, felelősnek, 
elfogadottnak, fontosnak és normálisnak érezzük magunkat) 

 



KONFLIKTUSOK CSOPORTOSÍTÁSA 

Személyes  

Belső konfliktus, mely adódhat belső ambivalenciából, ami a lojalitást vagy 

érdeklődést illeti, vagy egy mélyebben gyökerező, személyes problémából. 

Ebben az esetben az egyéni coaching a legcélravezetőbb. 

Személyek közötti  Két, de legfeljebb három személy az érintett. El kell dönteni, hogy a 

csoportban kell-e helyt adni a konfliktus meghallgatásának és megoldásának, 

különösen akkor, ha az egyik konfliktus-résztvevő nem a csoporthoz tartozik. 

Amennyiben két csoporttag között zajló konfliktusról van szó, tisztázni kell, 

hogy a konfliktus témája/jelentősége a csoporton belül vagy inkább 

négyszemközti beszélgetésben oldható fel. 

Csoporton belüli A csoportos belül alakulnak ki nézeteltérések, melyekben gyakorlatilag 

minden csoporttag érintetté válik. Ezeket a konfliktusokat helyben kell 

megoldani, ha szükséges külső vagy belső moderátor segítségével. 

Esetenként akár a hierarchia is döntő lehet. 

Csoportok közötti Különböző teamek között áll fenn a konfliktus. Az ilyen típusú konfliktusok 

feloldhatók parlamentárisan, vagyis választott képviselő, közvetítő, vagy 

hierarchiát követő döntések segítségével. Tisztázni kell, hogy adott konfliktus 

mennyire befolyásolja a csoport munkáját, majd eldönteni, hogy 

foglalkozunk–e a konfliktussal vagy lezárjuk. 



KONFLIKTUSOK CSOPORTOSÍTÁSA HATÓTÁVOLSÁGUK 

ALAPJÁN (GLASH, 1992) 

• Érdekkonfliktus 
A szakmai vagy kapcsolati szintet érintő „normális” 
véleménykülönbözőségeket súrlódásnak nevezzük. Az érintettek ez 
esetben kölcsönösen elfogadják a mindenkori státusz szerepeket, 
mint specialista és csoportvezető. 

 

• Pozícióharc 
Amennyiben ezek a státusz-szerepek kölcsönösen vitához 
vezetnek, vagyis a specialistát inkompetens, illetve a csoportvezetőt 
vezetésre képtelen jelzővel illetik, ez pozícióharchoz kialakulásához 
vezet. Ott is felléphet, ahol a csoporttagok feladatköre egymást 
keresztezi.  

 

• A rendszer változásából adódó konfliktusok 
Amennyiben a csoportmunkát alapjaiban kérdőjelezik meg, vagy 
fontos szervezeti keretfeltételek és szerepek maradnak 
tisztázatlanok, akkor rendszerváltoztatási konfliktussal állunk 
szemben. 

 



STRUKTURÁLIS KONFLIKTUSOK 

• Feladat-specifikus konfliktusforrások 

– a feladat komplexitása, és az átláthatóság hiánya a feladattal kapcsolatban, 

– nem kielégítő feladatleírás, és más csoporttagokkal szembeni elzárkózás, 

– egymással versengő feladatcélok a csoporton belül vagy csoportok között. 

 

• Szervezeti konfliktusforrások 

– függőség más csoporttagoktól vagy más szervezeti egységek vezetőitől, 

– egy szervezeti egység dolgozóinak döntési kompetenciái és funkcionális 
utasítási joga szemben áll egy másik egység csoporttagjaiéval, annak ellenére, 
hogy a szervezeti egységben vagy a csoportban azonos szinten helyezkednek 
el, 

– különböző szervezeti egységek dolgozói között rosszul megválasztott 
kommunikációs csatornák, 

– az egyes csoportok vagy szervezeti egységek különböző személyi és/vagy 
szakmai eszköztára, 

– külső nyomás, melyet más csoporttagokra hárítanak, 

– szak-specifikus határok,a melyek a tisztázatlan csoportstruktúrákból és 
képzettségi szintek különbözőségéből adódnak, 

– nyelvi akadályok, különösen a nemzetközi együttműködések esetén. 

 



KONFLIKTUSMENEDZSMENT  A CSOPORTOKBAN 

A konfliktusok hozzátartoznak az emberi viselkedéshez. Egy 
csoportnak a minőségét leginkább a konfliktusok rendezésének módja 
határozza meg, éppen ebből kifolyólag a konfliktusok időben történő 
felismerése és megfelelő kezelése nagymértékben hozzájárul egy 
csapat eredményességéhez. 

 

• Különféle stratégiák léteznek a problémamegoldására, viták 
rendezésére, döntések meghozatalára.  
Jelentős különbségek figyelhetők meg a vita stílusában (probléma- vagy 
megoldás-orientált), a döntési módban (hierarchikus vagy konszenzuális). 

 

• A globalizáció következtében, és a nemzetközi szervezetek 
alakulásával egyre inkább nő az igény az interkulturális csapatok 
vezetésére. (Különbségek leginkább a kommunikációban, 
köszöntésben, szemkontaktusban, testi távolságtartásban, 
érzelemnyilvánításban és konfliktuskezelésben érzékelhetők.)  



A KONFLIKTUSKEZELÉS INDIKÁTORAI 

TÁRGYALÁSI STÍLUS 
Az indikátor azt a módot írja le, hogyan kell a saját érdeket megfogalmazni 

és véghezvinni.  

KONFLIKTUS HATÁSKÖR Olyan előnyben részesített kontextusról van szó, melyben a konfliktusokat 

megtárgyalják.  

KONFLIKTUSMEGÉRTÉS A bevésődött szellemi, politikai és filozófiai zavarokkal rendelkező kultúra a 

konfliktusokat fenntartással kezeli. El kell dönteni, hogyan tekintünk a 

konfliktusra, úgymint fenyegetés a fennálló rendre és szociális 

kapcsolatokra, vagy inkább, mint lehetőség a változásokra? 

KONFLIKTUSMEGOLDÁSI 

PREFERENCIÁK 

Inkább konszenzusra törekszünk, akár a döntés minőségének kárára is vagy 

a fennálló ellentétek ellenére a hatékonyság kedvéért forszírozunk bizonyos 

döntéseket? 

ÉRZELMI TARTÁS Az uralkodó individuális konfliktuskészségről van szó. Dönteni kell, hogy 

hagyjuk az érintetteket érzelmektől vezérelve konfliktusba belemenni, vagy 

igyekszünk az érzelmi utat kerülni és kivezetni a szereplőket a konfliktusból? 



KONFLIKTUSKEZELÉS 

- KONFLIKTUSKEZELÉS KÉPESSÉG 

Alapvetően három képességet foglal magába: 

 

• az egyén képes saját pozícióját érthetően és 
megfelelően kifejezni és képviselni 

 

• képes a másik oldal érdekeinek és igényeinek 
megfogalmazására, anélkül, hogy lekezelné azokat 

 

• képes a saját és a mások pozíciójának felmérésére és 
az ellenkező érdekek egymáshoz közelítésére. 

 



KONFLIKTUSNÉGYSZÖG – A PERSPEKTÍVAVÁLTÁS 

SZÜKSÉGESSÉGÉNEK FELISMERÉSE  ÉRDEKÉBEN 



A KONFLIKTUSOK KEZELÉSE, GLASL (1998) 

ALAPJÁN 

• Az egyén a lehető legkorábban fel kell, hogy ismerje a környezetében az 
olyan viselkedésmódokat, melyek konfliktushoz vezethetnek. 

 

• Meg kell tudni érteni, hogy mely faktorok erősítik a konfliktusokat, és 
vezetnek személyes bevonódáshoz. 

 

• Szükség van olyan módszerek ismeretére, melyek segítségével az egyéni 
érdekek kifejezésre jutnak, anélkül, hogy a konfliktus kiterjedne. 

 

• Olyan megoldásokat kell találni, ahol a szituációk és az álláspontok 
tisztázásra kerülhetnek. 

 

• Fel kell tudni ismerni az egyes kompetenciák határait, és hogy ebből 
fakadóan hol szükséges a külső segítség bevonása. 

 

• Egy perspektívaváltást más pozíciók és látásmódok bevonásával 
megvalósítani. 

 



PROGRESSZÍV ÉS REGRESSZÍV 

PROBLÉMAMEGOLDÁS 

• A progresszív, az adatokból indul ki, az adatok halmazát 

bővíti, míg a regresszív az eredményből indul ki, az 

ismeretlenek halmazát bővíti. 

 
  régi, jól bevált válasz új, eddig ismeretlen válasz 

Régi kérdés és… 
Konzervatizmus 

Rutin 

Innováció 

Kreativitás 

Új kérdés és… 
Stagnálás  

Regresszió 

Élenjárás 

Progresszió 



A KONFLIKTUSKEZELÉS FOLYAMATA 



A KONSTRUKTÍV KONFLIKTUSKEZELÉS LEHETŐSÉGEI 

• konfliktus feloldása 

Az eltérő álláspontokat közös nevezőre lehet hozni. Inkább módszertani 

konfliktusok esetében fordul elő, ahol különböző eljárások képezik a a 

konfliktus alapját, és kevésbé olyan célkonfliktusok esetén, ahol a különböző 

irányok okoznak problémát. Ahol a konfliktusok feloldása célt ér, ott általában a 

jövőbeni konfliktusok feloldása is jobb alapokon nyugszik. 

 

• konfliktus szabályozása 

Egy kompromisszumos megoldás értendő alatta, vagyis a konfliktus szereplői 

kiegyeznek egy minden oldal számára elfogadható módszerben és célban. Az 

álláspontok közelednek egymáshoz, mindkét félnek engednie kell az 

érdekeiből. 

 

• „várbéke” 

Alapja a konfliktus alanyainak egyezsége, miszerint a konfliktust megoldják, 

rendezik. Szükséges, amikor a konfliktus a konfliktus alanyai félnek, hogy 

negatív következményei lesznek a konfliktusnak, amelyek súlyosabbak, mint a 

konfliktusból nyertesen kijövő résztvevők egyéni előnyei. 

 



KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSI STRATÉGIÁK 



JELENTKEZŐ AKADÁLYOK 

Akadályozók a konfliktus megoldási folyamat során: 

 

• RÁTELEPEDÉS 

Az olyan jelenségeket, melyek arra utalnak, hogy a 
konfliktus lefolyása kedvezőtlen irányba halad, 
„rátelepedésnek” nevezzük. 

 

• ÖNFERTŐZÉS 

„Önfertőzés” esetében, a konfliktusok maguktól újabb 
konfliktusokat generálnak. A résztvevők egyre inkább 
eltávolodnak a valós kiindulóponttól, hiszen régi 
megoldatlan konfliktusok törnek a felszínre. 

 



A PASSZIVITÁS JELENSÉGE KONFLIKTUSKEZELÉS 

SORÁN 

A probléma letagadásának szintjei: 

 

• A probléma nem létezik: a probléma letagadása 

 

• A probléma nem fontos: a probléma elbagatellizálása 

 

• A problémán nem lehet változtatni: az egyén megkérdőjelezi, 

hogy létezik-e egyáltalán megoldás a problémára 

 

• A problémát az egyén nem akarja megoldani: az egyén 

leértékeli saját képességét arra vonatkozóan, hogy ki tud 

dolgozni egy megoldást. 

 



TRANZAKCIÓ-ANALÍZIS - PASSZIVITÁS 

• Semmittevés 
A háttérben a remény áll, hogy a probléma majd megoldódik 
magától. 

 

• Túlságos alkalmazkodás 
Az egyén úgy viselkedik, ahogy azt mások elvárják. Nem képes 
saját igényeit, céljait meghatározni, képtelen aktívan, önállóan és 
felelősségtudóan egy probléma megoldására koncentrálni.  

 

• Akcionizmus 
A hektikus túlzott viselkedés is lehet a passzivitás egyik formája. 
Ezen akciók céltalanok, nem vezetnek a probléma megoldásához.  

 

• Erőszak 
Az egyén megpróbálja elkerülni a problémát úgy, hogy közben 
magát vagy másokat veszélybe sodor. 

 



KONFLIKTUSKEZELÉS A CSOPORTFEJLŐDÉS 

ÉRDEKÉBEN 

• Nem konfliktusmentes, steril klíma elérése a cél, 
hanem az optimális feszültség szint 
teljesítményfokozatú és a kommunikáció 
hatékonyságát javító hatását kell kiaknázni. 

 

• A konfliktuskezelés stratégiájának meghatározásánál 
két tényező fontosságát és a mögöttük lévő 
személyek/szervezetek érzékenységét vesszük alapul: 

– a személy és annak helyzetére fordított figyelem 

– a munka eredményességének biztosítása, 
fenntartása és a mögötte megjelenő szervezeti 
elvárások erőssége. 

 



KONFLIKTUS RÁCS 



AZ EREDMÉNYES KONFLIKTUSKEZELÉS 

ALAPSZABÁLYAI 

• a konfliktusban érintettek és/vagy érdekeltek hálózatának 

rekonstruálása 

 

• a szereplők pozitív motiválása a saját szerep újraértékelésében 

 

• a változtatási szándék felkeltése 

 

• a kölcsönös elfogadás határainak feltárása 

 

• kommunikáció javítása, nyitottság fokozása 

 

• optimális feszültségszint fenntartása 

 

• kedvező légkör biztosítása 

 

• tükörkép felmutatása 

 



TRÉNINGFELADATOK I. 

• Drámaháromszög 

 Cél: Ismeretek átadása, önismeret mélyítése. Jobban megértetni a 
 csoportdinamika önbizalomra gyakorolt hatását a munkahelyen.  

• Visszajelzés a közös munkára vonatkozóan 

 A feladat az együttműködésre vonatkozó visszajelzések segítségével 
 támogatja a csoportfejlesztést. Ezáltal elősegíti a konfliktusok 
 tisztázását, esetlegesen a konfliktus megelőzését. 

• Egy kép többet mond 1000 szónál 

 A csoporton belüli viselkedésmódok, kapcsolati szerkezetek és 
 hatékonyság kreatív módon történő kommunikációja. 

• Az asszertivitás játéka 

 A játék célja, hogy a konfliktushelyzetben lehetséges három 
 viselkedésmódot: 

agresszív 

asszertív 

szubmisszív tisztázza; a tagoknak lehetősége legyen szerepjátékokon 
keresztül a különböző megoldási módokat kipróbálni 

• Asszertív teszt 

• Mennyire vagy asszertív? 

 
 
 

 

 



TRÉNINGFELADATOK II. 

• Szívszakadva 

– Cél: A csoporton belüli konfliktus, véleménykülönbség 

megtapasztalása. Mivel a cél egy közös döntés 

létrehozása, így a tagok saját társas hatékonyságukat 

is megtapasztalhatják. A felállított sorrend a csoport 

értékrendjének tisztázásában is segíthet. 

• Konfliktuskezelés kérdőív 

• A csoportok közötti konfliktus feloldása 

• Szituációs feladatok konfliktuskezelésre 

 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


