
TRENING UMIEJĘTNOŚCI 

INTERPERSONALNYCH I SPOŁECZNYCH, 

CZĘŚĆ IV - SYTUACJA KONFLIKTOWA 

 

 

 
Beata Gędźba – Kaczmarek  

Psycholog PSP im. Powstańców                                     

Śląskich w Łubnianach  

06.05.2020r.     

  



Konflikt 

Często gości na salonach, pojawia się  

niepostrzeżenie i trudno go nie dostrzec.  

Lubi zabierać głos, chociaż rzadko się przedstawia. 

Wolałby pozostać anonimowy, lecz znają go wszyscy. 

Nazywa się konflikt.  

 

Konflikt –jednoczesne dążenie  

dwóch lub więcej stron  

do sprzecznych     

czy wykluczających   

się celów.  
 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://szkolenianamazurach.pl/?p%3D1512&psig=AOvVaw2JTiYOGCd0nb_pkx0irTG1&ust=1588095798778000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjSvO-TiekCFQAAAAAdAAAAABAR


Kogo może dotyczyć konflikt? 

Konflikt może zaistnieć pomiędzy: 

Osobą – osobą, 

Osobą – grupą,  

Grupą – grupą, 

Konflikt wewnętrzny. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://academicliteracy.wordpress.com/2017/07/18/a-formative-assessment-tool-for-students-academic-interactions/&psig=AOvVaw0dRH6lktQRr0S8_Vj-SoQW&ust=1588108650317000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDZyN_DiekCFQAAAAAdAAAAABA6


Główne źródła konfliktów 

Konflikty mogą powstawać z powodu: 

Różnic w wyznawanych wartościach,                  

takich jak np. religia, tradycja; 

 

Posiadanie innych informacji, ich 

odmiennego zrozumienia lub ich braku; 

 

Zła komunikacja, negatywne uczucia  

wobec innych, uprzedzenia itp.;  

 

Różnice w pełnionych stanowiskach                  

(szef, pracownik) czy pełnionych rolach 

społecznych (córka, matka, uczeń,                

kolega itp.) 

 

 

 

 

 
 



DLACZEGO DOCHODZI                       

DO KONFLIKTÓW W GRUPIE? 

 Presja grupowa, tworzenie się grup, 

 łamanie zasad, na których oparte są relacje w grupie, 

 zderzenie osobowości, różnice wiekowe i rodzajowe, 

 czynniki wynikające z naszych ocen i traktowania innych: 

założenia na temat innych osób, nadużywanie autorytetu, 

gra o władzę i manipulacja, 

 czynniki wypływające naszych ocen sytuacji:                      

ogólne oczekiwania i przekonania,                         

niezrozumienie, nieuzasadnione                                   

przekonania i założenia. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://operon.pl/Aktualnosci/Aktualnosci/Jak-oswoic-konflikty-w-klasie-praktyczny-poradnik-dla-nauczyciela&psig=AOvVaw2JTiYOGCd0nb_pkx0irTG1&ust=1588095798778000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjSvO-TiekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.prawo.pl/oswiata/roszczeniowi-rodzice-a-dzialania-szkoly,495808.html&psig=AOvVaw2JTiYOGCd0nb_pkx0irTG1&ust=1588095798778000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjSvO-TiekCFQAAAAAdAAAAABAK


WARUNKI POWSTAWANIA KONFLIKTÓW 

 

 Konflikt występuje pomiędzy                           
minimum 2 osobami.   

 

 Strony konfliktu mają swoje 
konkretne dążenia. 

 Strony te często zależą od siebie                
nawzajem, tzn. żadna ze stron nie może osiągnąć                      
swoich celów bez udziału lub zgody innych stron. 

 Strony nie pomagają sobie w osiągnięciu celów, 
stawiają przeszkody lub blokują realizację dążeń. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pl.123rf.com/cliparty-wektory/konflikt.html&psig=AOvVaw3Ozq-BXBjPO_JQd4m_2AMa&ust=1588096218448000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDWyNuViekCFQAAAAAdAAAAABAE


BRAK KOMUNIKACJI W ZESPOLE/ KLASIE LUB BŁĘDY  

W KOMUNIKACJI TO CZĘSTA PRZYCZYNA KONFLIKTÓW. 

 KONFLIKT – zderzenie interesów, wartości,                          
celów dwóch lub większej ilości osób 

 

 KONFLIKT JAWNY – źródła i podmioty          
są znane, jednoznacznie określone,                 
strony otwarcie manifestują                           
powody konfliktu i swoje                         
niezadowolenie. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pl.dreamstime.com/illustration/dramat.html&psig=AOvVaw3Ozq-BXBjPO_JQd4m_2AMa&ust=1588096218448000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDWyNuViekCFQAAAAAdAAAAABAQ


BRAK KOMUNIKACJI W ZESPOLE, KLASIE LUB BŁĘDY  

W KOMUNIKACJI TO CZĘSTA PRZYCZYNA KONFLIKTÓW. 

 KONFLIKT UKRYTY – ma charakter 
jednostkowy i wewnętrzny, osoba w konflikcie 
jest świadoma źródła konfliktu, które nieść 
może poczucie zagrożenia, niesprawiedliwość, 
ale nie ujawnia swojego stanu psychicznego;  

 Może on mieć negatywny wpływ                      
dla zdrowia, wpływać na atmosferę                      
w szkole (w pracy) i na efektywność. 

 Czasem bywa nie zauważony przez            
kolegów z klasy, współpracowników w pracy. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.creativechild.com/articles/view/mean-girls-how-to-handle-them&psig=AOvVaw0HpdSCxX-7Yyb64Cqpmc7l&ust=1588096754011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj037aXiekCFQAAAAAdAAAAABAN


OSOBY W KONFLIKCIE: 
 nie mają dla siebie cierpliwości, 

 atakują pomysły, zanim jeszcze                           
zostaną wypowiedziane, 

 opowiadają się po czyjejś stronie i nie chcą ustąpić, 

 nie zgadzają się na żadne plany i propozycje, 

 argumentują bardzo gwałtownie, 

 atakują siebie nawzajem, 

 mówią z lekceważeniem o grupie i jej zdolnościach, 

 zarzucają sobie wzajemnie, że nie rozumieją          
istoty problemu, 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://liferules.pl/psychologia/konflikty-w-szkole-rodzaje-przyczyny-rozwiazywanie-konfliktow.html&psig=AOvVaw0HpdSCxX-7Yyb64Cqpmc7l&ust=1588096754011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj037aXiekCFQAAAAAdAAAAABAe


OSOBY  

W KONFLIKCIE:  
 odrzucają propozycje innych, 

 przeinaczają wypowiedzi innych, 

 są napięte, wrogie, agresywne, 

 wzajemne kontakty nasycone są niechęcią, 

 blokują informacje niezbędne drugiej stronie  

do skutecznego działania, 

 są nieufne, 

 ograniczają swobodę działania drugiej stronie, 

 izolują się od osoby, z którą są skonfliktowane. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/konflikty-miedzy-dziecmi-w-szkole-a-rola-nauczyciela&psig=AOvVaw0HpdSCxX-7Yyb64Cqpmc7l&ust=1588096754011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj037aXiekCFQAAAAAdAAAAABAZ


DYNAMIKA KONFLIKTU 

 W każdym konflikcie wyodrębniają się strony 

konfliktu, źródła i skutki, czyli następstwa konfliktu. 

 Raz rozpoczęty konflikt ma tendencję  

do samopodtrzymywania się.  

 Pojawia się wówczas tzw.  SPIRALA KONFLIKTU,  

a więc jego eskalacja (spotęgowanie) - jako wynik 

„błędnego koła” akcji i reakcji.  

 Są dwa rodzaje spirali konfliktu  

(spirala odpłaty i spirala obrony). 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.o2.pl/artykul/to-tylko-hipnotyzujaca-spirala-naukowcy-twierdza-ze-poprawi-ci-wzrok-6199828042729601a&psig=AOvVaw2xXbrq1cagxpo09PgWTiOv&ust=1588097190435000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDA94yZiekCFQAAAAAdAAAAABAK


SPIRALA ODPŁATY  

Powstaje wtedy, gdy każda ze stron 

chce odpłacić drugiej za zło,  

które tamta jej wyrządziła.  

Kolejne odpłaty są coraz silniejsze,  

co nadaje konfliktowi                        

coraz ostrzejszy                          

charakter. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.hanisauland.de/lexikon/k/konflikt.html&psig=AOvVaw1PkvUjPRWC0016hC_RmmRw&ust=1588097342870000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj9nuSZiekCFQAAAAAdAAAAABAE


SPIRALA OBRONY  

 Powstaje, gdy każda ze stron podejmuje coraz to 

nowsze zabezpieczenia przed                           

działaniami drugiej, ale te                               

zabezpieczenia odbierane są                                 

przez przeciwnika jako zagrożenie.  

 

 Czuje się on więc zmuszony do budowania jeszcze 

silniejszych zabezpieczeń- jeszcze groźniejszych  

dla drugiej strony („My się tylko bronimy przed 

agresją”). 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/jak-rozwiazac-konflikt-w-pracy_pr-1140.html&psig=AOvVaw1PkvUjPRWC0016hC_RmmRw&ust=1588097342870000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj9nuSZiekCFQAAAAAdAAAAABAL


ETAPY ROZWOJU – TRZY FAZY KONFLIKTU 

GRUPOWEGO:  

 
 

1. SYTUACJA PRZEDKONFLIKTOWA 
 źródła konfliktu zostają dostrzeżone  

i uświadomione przez strony 

 następuje mobilizacja, zwarcie szeregów, 
nieporozumienia odkładane są na bok  

wyodrębniają się przywódcy                   
(to tacy, którzy są zazwyczaj              
najbardziej agresywni                              
w stosunku do przeciwników). 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.zlotefirmy.pl/konflikt-drutexie/&psig=AOvVaw1PkvUjPRWC0016hC_RmmRw&ust=1588097342870000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj9nuSZiekCFQAAAAAdAAAAABAS


ETAPY ROZWOJU – TRZY FAZY KONFLIKTU: 

 
 

2. KONFLIKT WŁAŚCIWY  
 strony przedstawiły swoje stanowiska,  

 uświadomienie różnic dzielących strony jest 
wystarczającym powodem manifestowania 
swoich stanów psychicznych i postaw;  

 strony subiektywnie                                
postrzegają fakty                                       
i subiektywnie 
je interpretują; 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.focus.pl/artykul/niezgoda-buduje&psig=AOvVaw1PkvUjPRWC0016hC_RmmRw&ust=1588097342870000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj9nuSZiekCFQAAAAAdAAAAABAq


ETAPY ROZWOJU – TRZY FAZY KONFLIKTU: 

 
 

2. KONFLIKT WŁAŚCIWY  
 każda ze stron uważa, że ich                       

sprawa jest najważniejsza,  
nie dostrzegają wad u siebie,                                  
a wyolbrzymiają wady  
u przeciwnika, powstają stereotypy,  

 na przedstawicieli stron do negocjacji wybiera 
się osoby najsilniejsze, które nie ustępują,  

 zaślepienie stron powoduje, że strony 
dostrzegają wyłącznie różnice. 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://vraieprincesse.com/konflikt-interesow/&psig=AOvVaw1PkvUjPRWC0016hC_RmmRw&ust=1588097342870000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj9nuSZiekCFQAAAAAdAAAAABAy


ETAPY ROZWOJU – TRZY FAZY KONFLIKTU: 

 

3. SYTUACJA PO KONFLIKCIE 

Stan psychiczny jaki towarzyszy                         

uczestnikom po jego rozwiązaniu:  

 u tych, którzy akceptują rozwiązanie                  

konfliktu - ulga i powrót do normalności,  

 u tych, którzy się z nim nie zgadzają                          

- konflikt przechodzi z jawnego w ukryty. 

 W kłótni idealnej kolejną fazą może być 

wyciszenie, a następnie porozumienie, po którym 

możliwe jest dalsze funkcjonowanie. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.up.krakow.pl/uniwersytet/kalendarz-wydarzen/181-ogolnopolska-konferencja-naukowa-dynamika-wspolczesnosci-zgoda-i-konflikt-w-przestrzeni-spolecznej&psig=AOvVaw1PkvUjPRWC0016hC_RmmRw&ust=1588097342870000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj9nuSZiekCFQAAAAAdAAAAABA5


SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW 



Wśród możliwych 

sposobów rozwiązania 

konfliktu                        

wyróżniamy                              

kilka                       

dominujących: 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.idnum.fr/methodoc/&psig=AOvVaw22CJ7H_2eyjpG3uoTZSP9d&ust=1588110071519000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjz5obJiekCFQAAAAAdAAAAABAY


Sposoby rozwiązywania 

konfliktów 

Dominacja (rywalizacja) – walka, 

dążenie do osiągnięcia celów nie licząc 

się z interesem drugiej strony.  

Aby wygrać używa się m. in.                 

gróźb, presji czy przemocy; 

Rywalizacja – polega na                      

przyjęciu postawy                                

„wygrany-przegrany”                                  

i dążeniu za wszelką cenę do 

rozstrzygnięcia konfliktu na swoją stronę. 

 

 
 



Sposoby rozwiązywania 

konfliktów 

Podporządkowanie (ustępstwo) – 

uległość, ugodowość, 

porozumienie za wszelką cenę. 

Jedna ze stron rezygnuje                      

z dążenia do swoich celów 

akceptując wygraną drugiej 

strony; 
 



Sposoby  

rozwiązywania  

konfliktów 

Kompromis – polega na 

znalezieniu rozwiązania            

przez częściową                           

rezygnację  z własnych                     

celów czy potrzeb                               

na rzecz adekwatnych                    

ustępstw ze strony partnera czyli 

w zamian za podobną rezygnację                          

z drugiej strony; 

 



Sposoby rozwiązywania 

konfliktów 
 

Współpraca (wspólne 

rozwiązywanie problemu) – 

współdziałanie                                     

w poszukiwaniu                       

zadowalających                               

obie strony rozwiązań. 
 

  



Sposoby rozwiązywania 

konfliktów 

Unikanie – polega na ignorowaniu lub 

pomijaniu kwestii istnienia konfliktu 

Unikanie (wycofywanie się) – 

rezygnacja z jakiegokolwiek działania 

licząc na wygaśnięcie konfliktu,               

który najczęściej                                                 

pozostaje jednak                      

nierozwiązany;  

 
 

  



● Przystosowanie –                      
polega na rekonstrukcji własnego 
stanowiska, jednak nie w wyniku 
pełnej akceptacji poglądów drugiej 
strony, tylko dla pożądanej współpracy 

● Rozwiązywanie problemu – polega 
na szukaniu obustronnych korzyści 
wspólnego rozwiązania konfliktu 
potraktowanego problemowo 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.prometeusz.myslenicki.pl/czytelnia/mediacje-rodzinne-sposob-na-rozwiazanie-konfliktow-w-rodzinie.html&psig=AOvVaw1Tw7TiOJXOxnhHOCcXfiwG&ust=1588104547055000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjh2bq0iekCFQAAAAAdAAAAABAD


STYLE ROZWIĄZYWANIA 

KONFLIKTÓW 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://tacticweb.fr/referencement-naturel/referencement-naturel-methodologie&psig=AOvVaw22CJ7H_2eyjpG3uoTZSP9d&ust=1588110071519000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjz5obJiekCFQAAAAAdAAAAABAd


Style stosowane w 

rozwiązywaniu konfliktów 

Styl miękki – robisz wszystko, by nie 

wejść w konflikt, a jeśli to niemożliwe, 

zgadzasz się na warunki, które stawia 

druga strona, nawet jeśli                          

dzieje się to kosztem                               

twoich potrzeb; 



Style stosowane w 

rozwiązywaniu konfliktów 

Styl twardy – twoje interesy są 

najważniejsze, interesy innych 

cię nie obchodzą, akceptujesz 

tylko twoje propozycje 

rozwiązania sporu; 



Style stosowane                    

w rozwiązywaniu konfliktów 

Styl negocjacyjny – dbasz o realizację 

swoich potrzeb, przedstawiasz je drugiej 

stronie, współpracujesz z nią                        

w wymyślaniu i wyborze korzystnego 

rozwiązania,                                            

które pozwoli                                     

zrealizować                                               

wasze interesy. 
 



Najpopularniejszą formą 

rozwiązywania konfliktów są 

negocjacje. Mogą one przyjąć formę 

negocjacji twardych, miękkich                

lub rzeczowych. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://fundacjamediacji.pl/index.php/czym-jest-mediacja/&psig=AOvVaw1Tw7TiOJXOxnhHOCcXfiwG&ust=1588104547055000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjh2bq0iekCFQAAAAAdAAAAABAq


● Negocjacje twarde to takie, w których 

jedna ze stron, lub obie strony, drogą 

dyskusji próbuje uzyskać dla siebie jak 

najwięcej korzyści. 

 

● Negocjacje miękkie                         

polegają na stopniowych                                    

ustępstwach z obu stron. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://szczytno.wm.pl/175655,Mediacja-Co-warto-wiedziec-i-z-czego-skorzystac.html&psig=AOvVaw1Tw7TiOJXOxnhHOCcXfiwG&ust=1588104547055000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjh2bq0iekCFQAAAAAdAAAAABAv


    Negocjacje rzeczowe polegają 

na  poszukiwaniu przez obie strony 

konfliktu takich jego rozwiązań, które 

zadowolą obie strony: będą przez nie 

akceptowane i przyniosą im korzyści. 

Takie negocjacje                                  

najczęściej                                                    

kończą się                                   

kompromisem.  

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.superbelfrzy.edu.pl/pomyslodajnia/dlaczego-warto-tworzyc-kontrakt-grupowy/attachment/kompromis/&psig=AOvVaw07cULBJG_m5AqaCPZvTGUc&ust=1588105857658000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjYzLK5iekCFQAAAAAdAAAAABAX


   Niestety, skonfliktowane ze sobą strony 

nie zawsze potrafią same, np. drogą 

negocjacji, dojść do porozumienia                  

i zażegnania konfliktu. W takiej sytuacji 

mogą skorzystać z mediacji                           

lub arbitrażu. Obie te metody                   

polegają na uczestniczeniu                               

osób trzecich w rozmowach. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://blog.trinks.com/como-gerenciar-conflitos-dentro-do-meu-salao-de-beleza-e-barbearia/&psig=AOvVaw2o7ZBVXGWb_fenNo9FcJmx&ust=1588106012200000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD22Pi5iekCFQAAAAAdAAAAABAI


Mediacje: 

 Polegają na rozwiązywaniu konfliktu za 

pośrednictwem mediatora. Jest to osoba 

bezstronna, której zadaniem jest pośrednictwo 

w komunikacji pomiędzy stronami konfliktu 

i  znalezienie optymalnego dla nich rozwiązania 

konfliktu.  

Metodę tą można z powodzeniem                              

stosować w skomplikowanych                           

nieraz sporach rodzinnych,                                    

szkolnych, lecz również                                                          

w sporach pomiędzy                          

przedsiębiorcami. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://fundacjamediacji.pl/index.php/czym-jest-mediacja/&psig=AOvVaw1Tw7TiOJXOxnhHOCcXfiwG&ust=1588104547055000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjh2bq0iekCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://fundacjamediacji.pl/index.php/czym-jest-mediacja/&psig=AOvVaw1Tw7TiOJXOxnhHOCcXfiwG&ust=1588104547055000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjh2bq0iekCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://fundacjamediacji.pl/index.php/czym-jest-mediacja/&psig=AOvVaw1Tw7TiOJXOxnhHOCcXfiwG&ust=1588104547055000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjh2bq0iekCFQAAAAAdAAAAABAc


Arbitraż: 

Polega on na                                       

wyznaczeniu                                         

arbitra (sędziego)                                        

przez każdą ze stron,                         

który będzie ją reprezentować.  

Negocjacje pomiędzy arbitrami są ściśle 

określone zasadami wcześniej ustalonymi 

przez strony, dzięki czemu przyjęte przez 

nich rozwiązania są przez nie 

akceptowane.  

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.londonadr.com/&psig=AOvVaw3Jzg3p0nM_QtPHwobC7X6H&ust=1588106316532000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD0p4m7iekCFQAAAAAdAAAAABAJ


 



Negocjacje 

Negocjacje – Ich celem jest osiągnięcie 

porozumienia, gdy niektóre z naszych 

interesów są wspólne,                                   

a inne sprzeczne; 

Stanowią formę                             

porozumienia między ludźmi; 

Wymagają zgodnego                    

zaangażowania  

co najmniej dwóch stron. 



Podstawowe zasady 

prowadzenia negocjacji 

Skup się na rozwiązaniu 

problemu, nie na pokonaniu 

drugiej strony; 



Podstawowe zasady 

prowadzenia negocjacji 

Bądź delikatny wobec ludzi, 

ale nieustępliwy wobec 

problemów; 



Podstawowe zasady 

prowadzenia negocjacji 

Bądź gotowy do zmian, 

kreatywny i otwarty na różne 

oferty; 



Podstawowe zasady 

prowadzenia negocjacji 

Poszukaj wielu możliwych 

sposobów rozwiązania 

konfliktu, spośród                  

wielu opcji łatwiej                  

wybrać najlepszą; 



Podstawowe zasady 

prowadzenia negocjacji 

Celem negocjacji jest 

konkretny, wzajemnie 

satysfakcjonujący,                                                           

osiągnięty w zgodnej                                            

atmosferze wynik. 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://plusydlabiznesu.pl/Konflikt-miedzy-dziecmi--jak-powinien-zachowac-sie-rodzic-,n148.html&psig=AOvVaw2lhAPxVyd694wFpe12UMpT&ust=1585427545127000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCrqvm_u-gCFQAAAAAdAAAAABAE


Dwa etapy rozwiązania konfliktów 

W zależności od typu konfliktu przyjmuje się 

różne podejścia do rozwiązania sytuacji 

konfliktowej. Niemniej jednak można przedstawić 

ogólny schemat, który wymaga tylko pewnej 

adaptacji do konkretnych warunków. Składa się on 

z dwóch etapów: 

● Etap diagnozy 

● Etap rozwiązania 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.igg.pl/mediacje&psig=AOvVaw3Jzg3p0nM_QtPHwobC7X6H&ust=1588106316532000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD0p4m7iekCFQAAAAAdAAAAABAO


Etap diagnozy 

1) Klasyfikacja rodzaju konfliktu 

2) Ustalenie przyczyn 

3) Rozładowanie                           

negatywnych                                    

emocji 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.prawnik-mediator.pl/?page_id%3D17&psig=AOvVaw3Jzg3p0nM_QtPHwobC7X6H&ust=1588106316532000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD0p4m7iekCFQAAAAAdAAAAABAi


Etap rozwiązania 

1) Wybór stylu rozwiązania konfliktu 

2) Usunięcie faktycznych przyczyn 

konfliktu 

3) Redukcja                                              

napięć                                          

emocjonalnych 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.administrator24.info/artykul/id10877,mediacje-w-spoldzielni-mieszkaniowej&psig=AOvVaw3Jzg3p0nM_QtPHwobC7X6H&ust=1588106316532000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD0p4m7iekCFQAAAAAdAAAAABAT


Cztery podstawowe etapy 

strategii rozwiązywania problemu 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.prawnik-mediator.pl/?page_id%3D17&psig=AOvVaw3Jzg3p0nM_QtPHwobC7X6H&ust=1588106316532000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD0p4m7iekCFQAAAAAdAAAAABAd


1) Zdefiniowanie problemu            
– należy zlokalizować źródło 
problemu, określić istotę problemu        
i nazwać przyczyny, bez tendencji 
do obwiniania innych                              
osób lub środowiska. 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://nf.pl/przedsiebiorca/mediacje-i-arbitraz-jak-wzmocnic-ich-znaczenie,,46913,237&psig=AOvVaw3Jzg3p0nM_QtPHwobC7X6H&ust=1588106316532000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD0p4m7iekCFQAAAAAdAAAAABA4


   2) Generowanie alternatywnych 
rozwiązań – należy wypracować 
listę możliwych rozwiązań. Ważne, 
żeby w fazie generowania 
alternatyw nie                                                   
poddawać ich                                  
ocenie, zanim                                         
lista nie zostanie                     
zamknięta. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://blog.krolartur.com/lista-rozrywkowa/&psig=AOvVaw1GRhcN4Yti8lxKyr3spKrU&ust=1588108039176000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCVnsPBiekCFQAAAAAdAAAAABAE


3) Wybór najlepszego rozwiązania – 

należy określić korzyści i straty płynące      

z przyjęcia określonego rozwiązania. 

Dokładnie analizując plusy i minusy 

każdej z możliwości,                           

wzajemnie zdecydować                                            

o wyborze                                     

najwłaściwszej                                   

propozycji. 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://feszyn.com/kompromis-tak-czy-nie/&psig=AOvVaw3Jzg3p0nM_QtPHwobC7X6H&ust=1588106316532000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD0p4m7iekCFQAAAAAdAAAAABAz


   4) Wprowadzenie w czyn i kontrola 

rezultatów – należy określić czas realizacji 

wybranego rozwiązania i śledzić przebieg 

wykonania. W razie potrzeby, jeśli wybrana 

opcja nie prowadzi do oczekiwanych 

rezultatów, trzeba wybrać                                        

inne rozwiązanie.                                                  

Ważne, żeby wcześniej                                           

nie ograniczać się tylko                                              

do jednej możliwości                                      

rozwiązania problemu. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://besty.pl/4023636&psig=AOvVaw3AgwZvbkInTGENp_g269Bo&ust=1588108265804000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi3iqjCiekCFQAAAAAdAAAAABAi


W SYTUACJI KONFLIKTOWEJ: 

 Mów otwarcie o tym, co czujesz i czego chcesz 

 zaczynając rozmowę na temat konfliktu nie mów o kimś: 
„uważam, że ty...", a skoncentruj się na własnych uczuciach  
„JA czuję się.... kiedy TY...„ 

 nie zadawaj retorycznych pytań w rodzaju: „jak mogłeś  
to zrobić?”, zastąp je stwierdzeniem: ”jest tak i tak, musimy  
to rozwiązać„ - czyli myśl konstruktywnie, zamiast 
wyładowywać własną złość 

 bierz odpowiedzialność za powstały konflikt, czyli zastanów 
się, jaki jest w nim Twój udział, czy zależy Ci na jego 
rozwiązaniu i co chcesz w tym celu zrobić 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://bonaverba.com.pl/disc-studium-przypadku/&psig=AOvVaw22CJ7H_2eyjpG3uoTZSP9d&ust=1588110071519000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjz5obJiekCFQAAAAAdAAAAABAJ


W SYTUACJI KONFLIKTOWEJ: 

 słuchaj uważnie drugiej strony, 

 niczego nie ukrywaj,                                 
mów o wszystkim, co Ci przeszkadza, 

 bądź przygotowany, że inni nie zgodzą się  
z twoim stanowiskiem, co nie znaczy,                 
że są ludźmi, z którymi nie można dojść         
do porozumienia, 

 staraj się zachować spokój – jeśli czujesz,         
że wybuchniesz złością  przełóż rozmowę           
na inny termin, 

 bądź przygotowany do negocjacji. 

 
 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.polityka.pl/jamyoni/1670110,1,sposoby-na-pokojowe-rozwiazywanie-konfliktow.read&psig=AOvVaw3nCuRF_e8-M4VEVaXRHFeS&ust=1588109939878000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC63sfIiekCFQAAAAAdAAAAABAT


 



ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW 

GRUPOWYCH 

Chociaż konflikty grupowe są sprawą 

naturalną, by skutecznie 

współpracować w grupie, należy 

dołożyć wszelkich                                  

starań, by ograniczyć                                 

ich powstawanie.  

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.camina.pl/organizacja-i-zarzadzanie/najczestszy-powod-pozarow/&psig=AOvVaw22CJ7H_2eyjpG3uoTZSP9d&ust=1588110071519000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjz5obJiekCFQAAAAAdAAAAABAD


   Skuteczny lider zespołu powinien dążyć 

do tego, by  w grupie panowała przyjazna 

atmosfera, nie powinien nastawiać 

członków grupy przeciwko sobie i starać 

się by najważniejszy                                            

w ich pracy być jasny,                               

wspólny cel. 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://nf.pl/manager/lider-mistrzem-sztuk-walki,,7881,147&psig=AOvVaw0dRH6lktQRr0S8_Vj-SoQW&ust=1588108650317000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDZyN_DiekCFQAAAAAdAAAAABAJ


   Dobrym sposobem jest zachęcenie 

członków grupy do wspólnego ustalenia 

zasad współpracy, którymi będą się 

kierować i do których będą się 

odwoływać.  

   Warto ustalone zasady                                

spisać i powiesić                                           

w widocznym miejscu.  

https://sites.google.com/a/sp.mnich.pedagogika.net/www/archiwum/rok-2016-2017/klasa-1c/kontrakt-klasowy


    Członkowie grupy z kolei powinni 

doskonalić swoje umiejętności 

interpersonalne. Ważne jest, 

by  potrafili kontrolować swoje 

zachowanie i byli asertywni,                          

a wysyłane przez nich                           

komunikaty były dobrze                    

rozumiane.  

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.superego.com.pl/superwizja-dla-osob-prowadzacych-grupy-2/&psig=AOvVaw0dRH6lktQRr0S8_Vj-SoQW&ust=1588108650317000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDZyN_DiekCFQAAAAAdAAAAABAi


 Konflikty są zjawiskiem powszechnym, 
nieodłącznie związanym z życiem               
w społeczeństwie.  

 Zwykle nie są odbierane pozytywnie – 
panuje przekonanie, że są czymś złym,  
że należy się ich wystrzegać, a dobre 
stosunki z ludźmi powinny                            
być bezkonfliktowe.   
 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.ark-doradztwo.pl/czytelnia/jak-zachowac-sie-w-sytuacji-konfliktowej-z-klientem/&psig=AOvVaw2dKg2xrz3-CcLmpSJkV-Is&ust=1588109745396000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJisg-nHiekCFQAAAAAdAAAAABAD


 Bardzo ważne staje się zatem kształcenie  
i rozwijanie umiejętności konstruktywnego 
rozwiązywania konfliktów, w celu 
wypracowywania nowych, lepszych 
sposobów współpracy i wzrostu więzi 
między osobami. 

 Trzymam kciuki za to,                                
aby udało Wam się                                      
opanować umiejętność                                          
rozwiązywania                              
konfliktów  
 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://pasje-fascynacje-mola-ksiazkowego.blogspot.com/2013/04/trzymajcie-prosze-kciuki.html&psig=AOvVaw1zmWnZT_065yFxIIRycmre&ust=1588109578496000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODB4ZvHiekCFQAAAAAdAAAAABAd


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  


