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A továbbképzés célja:  

Megis ertet i a részt e őket a ko fliktuskezelés hatéko  ódszerei el. 
A e elési stílusok jelle zői ek feltérképezésé el szélese  körű rálátást ad i a pedagógus szak ai 
tevékenységre. 

Az önreflexió szempontkörének szélesítése, és a reflektáló képesség fejlesztése. 

Olyan készségek elsajátítása, melyek segítségével megvalósulhat a másik félre való jobb odafigyelés, 

az igé ek egfelelő köz etítése, illet e a sze él es hatéko ság fejlesztése. 
Tapasztalati élményeken keresztül megismerni és elsajátítani olyan konfliktuskezelési technikákat, 

amelyek segíthetik a pedagógus- e elt közötti ko fliktusok egelőzését, illet e egoldását.  
Megis ertet i a részt e őket a i -win típusú konfliktuskezelés, az asszertív kommunikáció, az én-

üzenetek és az élménypedagógia módszereivel. 

 

A program tartalmának rövid ismertetése:  

"Nem csinálom! Hagyjál békén! Nem tanulok!" 

A fiatalok dacos ellenállása gyakran képezi a konfliktusok alapját, ezen túl azonban számos rejtett 

té ező is befolyásolja azt a feszültséget, amely az ellenállások hátterében állhat. 

Hog a  előzhetjük eg a fol a atosa  is étlődő ko fliktusok kialakulását? Hog a  léphetü k ki 
egy-eg  játsz a egszokott ko u iká iós forgatókö é ől? Mil e  i terak iós és iselkedési 

technikák szükségesek ahhoz, hogy a konfliktusok kezelése hatékonyabbá és gördülékenyebbé 

áljo ? Ezekre a kérdésekre keresi a álaszt az a képzés, a el  a e elési stílusok ak egfelelőe  
ele zi és értel ezi a ko u iká ió a  egjele ő eg é i külö ségeket. A részt e ők g akorlati 
példákon és saját tanulási/tanítási élményeken keresztül ismerhetik meg azokat a módszertani 

el eket, a el ekkel elérhető a ko fliktusok hatéko a  kezelése, és a játsz ák ól aló kilépés 
megvalósítása. A képzés során a részt e ők ol a  te h ikákat g akorol ak e, a el ek élő tudást 
adhat ak a hétköz apok ódszerta i repertoárjá a. Mi dezzel a él eg  ol a  pedagógusi attitűd 

egerősítése, el ek alapja a g er ek ta íthatóságá a és a ko fliktusok kezelhetőségé e etett 
hit, ala i t a ódszerta i sokszí űség.  
A ta ultak elle őrzésére eg  esetta ul á  elkészítésé el kerül sor. A képzés sorá  fol a atos az 
ö refle ióra aló késztetés és a egerősítő isszajelzés. A soport u ka, az oktatói el eszélés, a 
megbeszélés, a kooperatív tanulás, a szituációs gyakorlatok és a képzést lezáró prezentációk 

lehetőséget ad ak az él é közpo tú is eretelsajátításra, és a ódszerek hatéko , hétköz api 
integrálására. 



 

A képzés záró elle őrzése két rész ől áll: 
1. Esettanulmány beadása, melynek tartalmaznia kell: egy konfliktushelyzet részletes leírását, a 

probléma megjelölését, valamint a konfliktus kezelésének lehetséges módjait (a képzésen elsajátított 

technikák segítségével). 

Az értékelés e eleszá ít az utolsó apo  előadott eszá oló, amely az esettanulmány alapját 

képezi. Ennek részei: 

- problémafelvetés, 

- esetleírás, 

- a beszámolóra reflektáló csoporttársak javaslatainak integrálási módjai. 

 

A beszámoló formája: Word dokumentum, 2-  oldal. Ti es Ne  Ro a  etűtípus,  etű éret, ,  

sortávolság, sorkizárt szerkesztés. 

Az értékelés szempontjai (100%): 

Előadott eszá oló %  

Témához kapcsolódó problémafelvetés (20%) 

A probléma elemzésének módja (10%) 

A csoporttársak javaslatainak integrálási módja (10%) 

Helyes technikák alkalmazása (20%) 

Beküldési határidő: a képzés zárását kö ető eg  héte  elül. 
 

2. Önreflexióként SWOT analízis készítése, mely az utolsó napon íródik meg. Ennek tartalmaznia kell a 

részt e ő saját ko fliktuskezelési-, kommunikációs-, valamint nevelési stílusának reflexióját. 

Sze po tok: erősségek, g e geségek, lehetőségek, eszél ek. Terjedele :  oldal. 
 

A tanúsítvány kiadásának feltétele a jelenlét 100%-a, illet e az esetta ul á  idő e  törté ő 
eküldése, egfelelő szí o ala, ala i t a SWOT a alízis elkészítése. 

Az előírt tartalmi követelmények:  

- A részt e ő is erje a e elési stílusá ak egfelelő, ko grue s ko u iká ió jelle zőit. Az új 
információkat integrálja saját tapasztalataiba. 

- A részt e ő is erje és értse a ko fliktusok kialakulásá ak okait, tör é szerűségeit. 
- Ismeretei révén legyen képes kontextuálisan felmérni és értelmezni a társas kapcsolatokban 

kialakuló konfliktushelyzeteket. 

- Ko fliktus eseté  is erje fel, hog  kié a pro lé a, és e ek egfelelőe  selekedje .  
- Legyen képes visszajelzést ad i saját és ások űködéséről eg é i és soportszi te . Tudatosodjo  
benne saját viselkedésének hatása másokra. 

- Tudjo  ol a  pre e tí  ko u iká iós te h ikákat alkal az i, a i el egelőzhető a ko fliktusok 
kialakulása. 

- A részt e ő leg e  képes a ko fliktushelyzeteket pozitív kommunikációs eszközökkel befolyásolni. 

- Re delkezze  a fel erülő ko fliktusok kezeléséhez szükséges széles ódszerta i repertoárral. 
 

 

Az ismeretek számonkérésének módja:  

A képzés záró elle őrzése két rész ől áll: 



1. Eesettanulmány beadása, melynek tartalmaznia kell: 

- egy konfliktushelyzet részletes leírását, 

- a probléma megjelölését, 

-a konfliktus kezelésének lehetséges módjait (a képzésen elsajátított technikák segítségével). 

Az értékelés e eleszá ít az utolsó apo  előadott beszámoló, amely az esettanulmány alapját 

képezi. Ennek részei: 

- problémafelvetés, 

- esetleírás, 

- a beszámolóra reflektáló csoporttársak javaslatainak integrálási módjai. 

 

A beszámoló formája: Word dokumentum, 2-  oldal. Ti es Ne  Ro a  etűtípus,  etű éret, ,  
sortávolság, sorkizárt szerkesztés. 

Az értékelés szempontjai (100%): 

Előadott eszá oló %  

Témához kapcsolódó problémafelvetés (20%) 

A probléma elemzésének módja (10%) 

A csoporttársak javaslatainak integrálási módja (10%) 

Helyes technikák alkalmazása (20%) 

Összesen 100% 

Elküldési határidő: a képzés zárását kö ető eg  héte  elül. 
 

2. Önreflexióként SWOT analízis készítése, mely az utolsó napon íródik meg. Ennek tartalmaznia kell a 

Részt e ő saját ko fliktuskezelési-, kommunikációs-, valamint nevelési stílusának végiggondolását, 

reflexióját. Terjedelem: 1 oldal. 

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele a jelenlét 100%-a, illet e az esetta ul á  idő e  törté ő 
beküldése, megfelelése, valamint a SWOT analízis elkészítése. 

 

A jelentkezés feltételei:  

– iskolai végzettség: eg ete  és/ ag  főiskola; pedagógus; ó odapedagógus, ta ító, ár il e  
szakos általános- és középiskolai tanár, gyakorlati oktató, szakoktató.  

– megelőző szakmai gyakorlat:  

– egyéb, éspedig: 

Javasolt munkakörök:  

Óvodapedagógus, Ta ító, Ta ár, G óg pedagógus, Kollégiu i e elő, Szakoktató, g akorlati oktató, 
Fejlesztő pedagógus 

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):  

I téz é ezető, I téz é ezető-hel ettes, Mu kaközösség ezető, Osztál fő ök, Sza adidő-

szer ező, G akorlóiskolai ezető ta ár, ó odai szak ezető 

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs 

 



A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?  

e  jelle ző 

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?  

e  jelle ző 

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Háro  eg ást kö ető apo , 9-

7 óráig, de ettől eltérő üte ezés is lehetséges. 

Részvételi díj összege:  

– Minimum: 40000 Ft  

– Maximum: 80000 Ft  

Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Felmerülhet az utazás, szállás és étkezés költsége. 

 


