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Élménypedagógia 

4. 

 

Az előző cikkünkben a programtervezés szakaszain keresztül haladva elérkeztünk a legfontosabb szakasz, a tényleges munka, 

a produktivitás időszakához, és az ezzel kapcsolatos kérdéseket tárgyaltuk. Bemutattunk néhány nagyfeladatot is, amelyek 

alkalmasak az élménypedagógia hatásának megismerésére, átélésére. 

Most továbbhaladva a konfliktusok, valamint a visszajelzések témakörét taglaljuk részletesen. Erre nagy szükség van, mert a 

nagyfeladatok során az élménypedagógia működési mechanizmusából következően erőteljes reakciók, érzelmek jelentkeznek. 

Ezeket megfelelő módon kell kezelni ahhoz, hogy elérjük a kívánt hatást. 

Korcsoport: 5-14. évfolyam 

Fejleszthető kompetencia, képes-

ség: 

ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 

 konstruktív kommunikáció 

 érvelés 

SZEMÉLYKÖZI, INTERKULTURÁLIS ÉS SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK 

 szenzibilitás, empátia, érdeklődés, tisztelet, együttérzés 

 akaratérvényesítés, öntudatosság, identitástudat 

 helyzetfelismerés 

 döntéshozási képesség 

 asszertivitás, konszenzuskeresés, kompromisszumkészség 

 együttműködési készség, kooperáció 

 konfliktuskezelés, agressziókezelés, tárgyalókészség 

 kudarc- és frusztrációtűrés 

ÁLLAMPOLGÁRI KOMPETENCIÁK 

 felelősségtudat, tisztesség 

 szolidaritás 

 sztereotípiák, előítéletek leküzdése, tolerancia 

 környezettudatosság 

 demokratikus értékek, emberi és állampolgári jogok tisztelete 

Ajánlott időszükséglet: változó 

Eszközszükséglet: változó 

A módszer célja: 
 közösségteremtés 

 szociális és proszociális kompetencia-fejlesztés 

 bűnmegelőzés 

Munkaforma: 
indoor: egyéni, páros, csoportos, frontális 

projekt 

outdoor 
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A MŰKÖDÉS FOLYAMATA 2. 

 

1 Emlékeztető 

Cikksorozatunk előző részeiben a projektfázisokon keresztül mutattuk be az élménypedagógia módszerét, és a produktivitás 

szakaszáig jutottunk el. Most haladjunk tovább, és nézzük meg az ehhez szorosan kapcsolódó konfliktusok és reflexiók téma-

köreit. 

1. Előkészítés 

Az információgyűjtés és programtervezés időszaka, a megfelelő eszközök beszerzése és a felmerülő problémák kezelése. 

2. Tájékozódás 

A tréner(ek) és a csoport ismerkedése, a célok kitűzése. 

3. Identitásképzés 

A kohézió és a bizalom kiépítése a csoportban, a közös célok és az összetartozás érzésének kialakítása. 

4. Produktivitás 

A kooperáció és a problémamegoldás folyamata. A  csapat elé komplex nagyfeladatok segítségével testre szabott kihívásokat 

állítunk. A kiritikus pillanatokban mellettük állva segítjük az attitüdváltozás kialakulását.  

5. Konfliktusok 

A konfliktusok felismerése, tudatosítása és kezelése. A tréner(ek) és a csoport közös feladata, hogy meghatározzák, mik okoz-

zák a csoport problémáit, kríziseit, és hogyan bánjanak ezekkel. 

6. Reflexiók 

Feladata az értékelés, tudatosítás és elemzés. Ez a megfelelő metodikai segédeszközök nyújtásának időszaka. 

7. Újraszerveződés 

A szerzett tapasztalatok felülvizsgálata és hatásának tudatosítása, a mindennapokra vonatkozó következmények feltárása, va-

lamint új célok meghatározása. 

8. Búcsúzás 

A tréner(ek) projektzárással és elválással kapcsolatos feladatai, a kötődés megerősítése 

9. Értékelés 

Az eredmények elmélyítésének lehetőségei. 

10. Utómunkálatok 

A projekt eredményeinek elmélyítése és értékelése. 

 

2 Konfliktusok 

Az együttélés alaptétele a nagy közösségben, a társadalomban és a kisebb közösségekben is az, hogy az eltérő egyéni igénye-

ket és célokat egyeztetni kell a közös érdekek figyelembevételével. Ez az egyeztetés azonban természetesen összeütközések-

hez, konfliktusokhoz vezet. 

A konfliktusok felismerése, tudatosítása és kezelése, megoldása a csapatmunka egyik legfontosabb feladata. 

Ha a konfliktusokat jobban megvizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy az általunk konfliktusnak értékelt eseményeknek 

valójában csak kis része igazán fontos. A konfliktusok egy része nem is történt meg valójában, csak félreértés következménye, 

más része apróságnak számít vagy régen elmúlt. Az a helyzet sem nevezhető konfliktusnak, amelyet nem befolyásolhatunk. Ha 

ezt átgondoljuk, az általunk konfliktusnak értékelt szituációk körülbelül egy tizede az, ami ténylegesen fontos és valóságos. 

A feltételezett konfliktusokat megkülönböztethetjük annak alapján, hogy valóságos alapjuk van, vagy tévedésen, esetleg meg-

tévesztésen alapulnak. Az első lépés, hogy felismerjük, mi a feltételezett konfliktus lényege. 

Néhány jellemző konfliktus: 

 Kommunikációs zavar: a felek eltérő kommunikációs kódjából ered. 

 Az „egyetlen igazság”-ból eredő konfliktus: a felek saját álláspontjukat megváltoztathatatlannak tartják. 

 Önmegvalósítási konfliktus: az önmegvalósítási szükséglet valamely részét érinti a konfliktus. 

 Erőforrás konfliktus: a rendelkezésre álló erőforrások korlátozottsága miatt alakul ki. 

 Kompetencia konfliktus: nem tisztázott a felek rendelkezési jogköre. 

A helyzetelemzés azért fontos, hogy megakadályozza a „téves”, feltételezésen alapuló konfliktusok felvállalását. Téves konf-

liktusokhoz vezethet például a bizalmatlanság vagy az előítéletek. Előfordulhat, hogy rosszindulatot vagy valamilyen előre 

várható magatartást feltételezünk valakiről, ezért nem helyesen ítéljük meg a cselekedeteit. A téves konfliktusok megfelelő 

kommunikációval, a szükséges információk beszerzésével megelőzhetők vagy kezelhetők. 
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2.1 A konfliktusok típusai 

A konfliktusok többsége az egymással kapcsolatban lévő emberek között, a természetes versengés és az együttműködés körül 

keletkezik. A konfliktusok leggyakrabban arra vezethetők vissza, hogy a résztvevők egymással versengenek, akkor is, amikor 

az együttműködés lenne célravezető mindenki számára. Nem tudnak lépéseket tenni az együttműködés felé, és nem fogadják el 

az együttműködésre irányuló kezdeményezést sem. Nem ismerik fel, hogy egymásra vannak utalva, és saját céljaikat is csak 

hatékony együttműködésen keresztül tudják elérni. 

Az eltérő konfliktus típusok sokszor eltérő eszközökkel kezelhetők. Egy-egy konfliktus ok mögött további, mélyebb okok 

húzódnak, ezért érdemes ezeket is feltárni. 

 információs – a túl sok, túl kevés vagy téves információ hiedelmeket táplál 

 kapcsolati alapú – a rossz kommunikáció, erős érzelmek, negatív viselkedés, sztereotípiák eredményezik 

 szükségletalapú – az alapvető érzelmi szükségletekkel kapcsolatos (pl. elismerés, megbecsülés, tisztelet, bizalom, 

odafigyelés) 

 érték-alapú – a mindennapi értékek, alapértékek különbözőségéből adódik 

 strukturális – az egyenlőtlen hatalom-megoszlás, időhiány, nehéz kooperáció, a források feletti egyenlőtlen rendelke-

zés, földrajzi adottságok különbségei okozzák 

 szituatív - a felek nem ismerik egymást, de valamilyen élethelyzetben konfliktusba keverednek, a konfliktus csak „itt 

és most” létezik 

 érdekalapú - a pozíciók mögött meghúzódó érdekek látszólagos, vagy tényleges ütközése eredményezi 

2.2 A konfliktusok eszkalációjának fázisai
1
 

A konfliktusoknak - a felek konfliktusban való viselkedése szerint - hat fázisát különböztethetjük meg: 

1. Jelzés 

A felek valamilyen módon egymás tudomására hozzák, hogy konfliktusuk van egymással. 

2. Vita, érdekartikuláció 

A felek közvetlen kommunikáció révén konkrétan megfogalmazzák álláspontjukat, érdekeiket, szükségleteiket. 

3. Polarizáció – elkülönülés 

A konfliktusnak ebben a fázisában a pozíciók megmerevednek, a felek a másik álláspontjából már csak azt hajlandóak ész-

revenni, hangsúlyozni, ami eltér saját álláspontjuktól. 

4. Szegregáció, szeparáció - elzárkózás 

Ebben a fázisban a felek már nem hajlandóak, vagy képtelenek közvetlen kommunikációra (nem állnak szóba egymással). 

5. Destrukciós vagy gyűlöletalapú fázis - „Együtt a szakadékba!” 

Ebben a fázisban már a kapcsolat, illetve szélsőséges esetben a másik fél rombolására, megsemmisítésére törekszenek. 

Akár azon az áron is, hogy saját maguknak is kárt okoznak. 

6. A kimerülés fázisa  

Az érintettek kifáradtak, csökken a feszültség, a romboló energia, kevesebb az egymás ellehetetlenítésére hivatott interak-

ció. Gyakran előfordul, hogy ebben a fázisban újra meg lehet próbálkozni a konfliktus megoldásával. 

A következő grafikon azt szemlélteti, hogy a konfliktusok különböző fázisaiban hogyan nő a feszültség (hogyan romlik a vi-

szony) az érintettek között. 

                                                 
1
 Partners Hungary Alapítvány - Mediáció, Az egységteremtés művészete; Interaktív tréningprogram, Budapest 2011. 



5 

 

A konfliktusok eszkalációs fázisainak grafikonja
2
 

 
 

A konfliktusok során a harmadik és negyedik, azaz a polarizációs és szegregációs fázis teszi feltétlenül szükségessé külső 

közvetítő segítségét. Ezeket a konfliktusokat a csoport már nem tudja önállóan megoldani. Ez élménypedagógiában ezekben a 

fázisokban a tréner beavatkozása szükséges oly módon, hogy a konfliktust a csoport képes legyen megoldani. 

 

A konfliktus-megoldó viselkedés öt kategóriája
3
 

 

A konfliktus megoldási stratégiájának kiválasztásához fontos tudni, hogy a fejleszteni kívánt közösség tagjai milyen 

személyiségtípusba  tartoznak. Ebben nyújt segítséget a Thomas – Kilman kérdőív (Melléklet). Ez a teszt nem gyerekeknek 

készült, de véleményünk szerint a korcsoporthoz igazítva a kérdéseket, fiataloknál is alkalmazható. 

                                                 
2
 Partners Hungary Alapítvány - Mediáció, Az egységteremtés művészete; Interaktív tréningprogram, Budapest 2011. 

3 Grafikon - Kenneth Thomas elmélete alapján (Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Marvin C. Dunnert, Editor 

Rand-McNally, Chicago, Illinois, 1976) 
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2.3 A konfliktusok megoldása 

A konfliktus megoldásában a felek kétféle magatartást tanúsíthatnak. Ha a saját megoldásukat akarják rákényszeríteni a part-

nerre, figyelmen kívül hagyva annak törekvéseit, élesedik a konfliktus, a keletkezett konfliktus destruktív. A másik út, hogy a 

felek kölcsönösen figyelembe veszik egymás érdekeit, törekvéseit, és együtt keresik a megoldást a konfliktus feloldására, 

konstruktív javaslatokat tesznek. Ebben az esetben a konfliktus konstruktív irányba fog elmozdulni. 

A problémamegoldás folyamatának lépései: 

1. felismerés, diagnózis, analízis 

2. elvonatkoztatás, hipotézis, megoldási javaslatok 

3. szintézis, döntés, tudatosítás 

4. akciótervezés, kivitelezés 

5. értékelés 

A konfliktusok megoldásában alapvető szempont, hogy az egyén mennyire hajlandó saját érdekeit alárendelni a közös célnak, 

és hol a határ, ameddig hajlandó elmenni önmaga feladásában más érdekek szem előtt tartásával. 

Versengés (önérvényesítő, nem együttműködő) 

Az egyén a saját céljait érvényesíti, mindent felhasznál, hogy nyerő helyzetbe jusson. 

Alkalmazkodás (együttműködő, nem önérvényesítő) 

Az egyén lemond a saját szándékairól, hogy a másik szándékai érvényesülhessenek. Megfelelő megoldás lehet, amikor belát-

juk, hogy tévedtünk. Hatékonyabb a munka, ha elfogadjuk a jobb javaslatot, tanulunk valakitől. Előfordulhat, hogy a harmónia 

megőrzése fontosabb, mint az eredeti cél.  

Elkerülés (nem önérvényesítő, nem együttműködő) 

Az egyén nem követi közvetlenül sem a saját, sem a másik személy szándékát. Abban az esetben alkalmazzuk, ha egy problé-

mát jelentéktelennek vagy átmenetinek gondolunk. Előfordulhat akkor is, ha nem látunk esélyt a szándékaink érvényesülésére. 

Problémamegoldás (önérvényesítés és együttműködés) 

Arra törekszünk, hogy a másik személlyel együtt találjunk valamilyen megoldást, amely teljesen megfelel mindkettőnk szán-

dékainak. Egy olyan alternatíva keresése, amely mindkét félnek a másik sérelme nélkül megfelel. 

Kompromisszumkeresés (osztozás a várható kimenetelen) 

A cél valamilyen kivitelezhető és kölcsönösen elfogadható megoldás találása, amely mind a két felet kielégíti. Természetesen a 

kompromisszum megszületéséhez a résztvevőknek hajlandónak kell mutatkozni saját elképzeléseik megváltoztatására. 

2.4 Döntéshozás konfliktushelyzetben 

A csoportban különböző módszerek valósulhatnak meg egy konfliktushelyzetben a többségi és a kisebbségi vélemények kép-

viseletével, a döntés végrehajtásával kapcsolatban. 

 Autokratikus - Egyetlen ember határozza meg a döntést. 

 Demokratikus - A többségi akaratot kifejező döntési me- chanizmus, a kisebbség érdekeinek sérelmével járhat. 

 Liberális - A kisebbség jogait hangsúlyozó döntési elv, mely a többség érdekeinek esetleges sérelmével is a kisebbség, az 

egyén szempontjait veszi figyelembe. 

A leggyakrabban alkalmazott megoldás a demokratikus döntési mechanizmus. Előnye, hogy a döntés viszonylag gyorsan meg-

születik és kifejezi a többség akaratát, de a kisebbségben maradók általában nem nyugszanak bele a döntésbe, ami a csoportot 

destruktív irányba befolyásolhatja. A konszenzusos döntés minden jelenlévő számára elfogadható és támogatható, viszont 

elérése igen időigényes. 

A tárgyalás olyan kommunikációs technika, amely azt a célt szolgálja, hogy a benne részt vevő felek közös problémájuk meg-

oldására megtalálják a számukra megfelelő megoldást, közös álláspontot. A problémamegoldás sikeressége a tárgyalópartnerek 

személyes tulajdonságaitól és az adott helyzetben kitűzött céljaiktól függ. Fontos előre megjelölni, hogy mi az elérendő opti-

mális cél, és mi az a minimális cél, amelynek elérése még megfelelő. Ennek érdekében kialakítható a tárgyalási stratégia. 

A kritikus tárgyalási helyzetek elkerülése és átfordítása szintén fontos része az eredményes munkának. Ennek meghatározó 

elemei a következők: 

 a pozíció megvédése,  

 a halogatás elkerülése, erőfeszítések a megállapodások megkötése érdekében,  

 az indulatok kezelése, 

 az eredeti célok szem előtt tartása a személyes küzdelem helyett,  

 a lényegtelen kérdések helyett a kulcskérdések középpontba állítása. 
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A vezető és a csoport közös feladata, hogy meghatározzák, mik okozzák a csoport problémáit, kríziseit, és hogyan bánjanak 

ezekkel. A csoportnak meg kell egyeznie például arról, hogy milyen módon adjanak a résztvevők hangot a nemtetszésüknek, 

illetve a tetszésüknek. Nagyon fontos a támogatás kifejezése, a bátorítás, a lelkesítés. 

Fontos felhívni a figyelmet arra is, hogyha nem adunk visszajelzést a másik számára, akkor az különböző spekulációkra ad 

lehetőséget. Tiszteljük meg egymást azzal, hogy őszintén, megfelelő stílusban kifejezésre juttatjuk az érzéseinket. Amennyiben 

ez elmarad, a társ úgy érezheti magát, hogy őt egyedül hagyták, nem segítik. Különösen látványos eredményeket lehet az él-

ménypedagógia segítségével ezen a téren elérni. Itt a trénereknek kell elsősorban jó példát mutatniuk. 

3 Konfliktusok a tréningen 

Nem minden tréningen alakul ki mélyre ható konfliktus, viszont előfordulása gyakori. Éppen a több napos csapatépítés hozhat 

javulást az egyének csapatemberré válásában, és a sikeres munka a régi, rossz gyakorlatokat is megváltoztathatja, helyettük új 

technikákat sajátíttathat el. 

Az összezártság, a kudarcok és sikerek oda is vezethetnek, hogy egy-egy csapatról kiderül, hogy olyan, mélyen gyökerező, 

gyakran titkolt problémák húzódnak meg a háttérben, melyeket sosem próbáltak meg megfelelően a felszínre hozni és kezelni. 

Sikert akkor érhetünk el, amikor a résztvevők hajlandóságot mutatnak, hogy a problémát egyszer s mindenkorra megoldják. Ha 

erre nem hajlandóak, akkor ne erőltessük, mert nem biztos, hogy a probléma megoldható, és ebben az esetben a későbbi 

együttműködésüket megnehezítheti a felszínre hozása. Ez elsősorban felnőtteknél és munkahelyi közösségben fordul elő. A 

gyerekek sokkal nyitottabbak a konfliktusok konstruktív megoldására, egymás megismerésére és elfogadására. 

Sokat segíthet egy osztály igazi csapattá kovácsolásában, ha tudatosan segítjük őket. Ennek egyik elengedhetetlenül fontos 

kulcsa az, hogy megtanítsuk a gyerekeket arra, hogyan ismerjék föl a konfliktust, hogyan viselkedjenek ilyen helyzetekben, és 

legfőképpen pedig arra, hogy a konfliktusok helyes megoldására törekedjenek. Nem nagy ördöngösség helyes technikákat adni 

nekik ehhez. Néhány jól megválasztott játék, átgondolt és helyesen levezetett reflexiós kör, és máris látványosan előrébb tart-

hatunk a közösségépítésben. Minden egyes belefektetett perc, ha azt megfelelően felépítve összefűzzük, egy-egy láncszem a 

fejlődés menetében. Az élménypedagógia és közösségfejlesztés itt hozhat igazi áttörést, mégpedig fenntartható fejlődéssel, 

hiszen a helyesen fejlesztett szociális kompetenciák beépülnek a személyiségbe, és akár az egyén egész életében működnek. 

Nagyon fontos tehát az élménypedagógiás projektek esetén a gyakorlott problémamegoldó technika, illetve a csoportokkal való 

munka ilyen irányú gyakorlata. 

3.1 Az egyéni reakciók  

Az élménypedagógiás gyakorlatok során sokan megtapasztalják a saját határaikat. Ilyenkor az egyéni vágyak és a saját képes-

ségek és tudás közötti különbségek feltárulnak, szembeötlővé válnak. Ezeket a határközeli élményeket egyesek frusztrációval, 

haraggal és negatív érzésekkel élik át. Éppen ezért nem egyedi a hárítás, az ellenállás és az elzárkózás. 

Egyesek a saját érdekeiket és igényeiket kívánják képviselni. Gyakran nem alakult még ki az őszinte és nyílt légkör a problé-

mák megoldására, arra, hogy kooperatív és kiegyensúlyozott legyen az együttműködés. Helyette gyanakvás és kétségbeesés 

uralkodhat, és igen gyakori a csapattárs hibáztatása is. Extrém esetben előfordulhat, hogy valaki felpattan, és elhagyja a cso-

portot, vagy valamelyik csapattársa ellen fordul, akár enyhe formában fizikai erőszak is lehetséges. 

A trénernek ebben az esetben nem szabad bizonytalanságot mutatnia. Tudnia kell, hogy a feszültség a helyzetből és nem a 

személyiségből ered, és ezért a helyzet kezelésével megoldható. Az érzelmek kontroll alatt tartása a munka során nagyon fon-

tos. Ha a tréner látja, hogy elszabadulnak az érzelmek, akkor azonnal avatkozzon közbe, és addig ne engedje folytatni a fela-

datmegoldást, ameddig mindenki meg nem nyugszik. 

3.2 A trénerek szerepe 

A trénereknek a felmerülő problémák elsimítására, megoldására gazdag tárházzal kell rendelkezniük. Tudniuk kell a problémát 

azonosítani és arra megfelelően reagálni. Meg kell őriznie a nehéz pillanatokban is a hidegvérét, és képesnek kell lennie a vita 

irányítására, a megoldás felé vezetésre, a felek megnyugtatására. Hasznos, ha a tréner korán felismeri a problémát, és rögtön el 

is kezdi annak kezelését, mielőtt az érzelmek elszabadulnának. 

A rejtett konfliktus jegyei: 

 Ellenállás 
Nem tartják be az előre rögzített szabályokat, nem sikerül közösen megoldani a problémát. Egyes résztvevők ellenállást tanú-

sítanak, a csoport pedig megreked a probléma kezelésében, nem születik előremutató megoldás. 

 Agresszió 
A résztvevők elkezdik egymást sértegetni. Ez megtörténhet érzelmi és nyelvi szinten is. Ide tartozik a vita, egymás becsmér-

lése, szidalmazása, hergelése, heccelése. De akár fizikai agresszióba is fordulhat. Extrém esetben verekedés is kitörhet. 

 Menekülés 
Egyes résztvevők mindig kihúzzák magukat a játékból, a feladatmegoldásból. Teljes elszigetelődéshez vezethet. Okozhatja a 

sorozatos késés, feltartják a munkát. A nyilvánvaló érdektelenség, kritikátlanság és hátat fordítás konfliktust sejtet. 

 Szabotázs 
A szabotőr hagyja, hogy társai „belerohanjanak a kivont kardba”, hogy ne sikerüljön a feladatot végrehajtani, és minden for-

mában bojkottálja az elismerést, a megoldást. Előfordulhat, hogy néhány csapattag ezután visszafizeti a kapott kölcsönt, és 

megbosszulják a tettét. Ez felszínre hozza a rejtett konfliktust. 
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3.3 Konfliktusanalízis 

A konfliktusanalízis feladata, hogy megvilágítsa az okokat és összefüggéseket a konfliktushelyzetben. Mivel a legtöbb 

konfliktus rejtve marad, az elsődleges feladat minél több információt szerezni, felfigyelni a jelekre. A megfigyelések alapján 

jól elkülöníthetővé válik, hogy az alábbi modell négy eleme közül melyikhez rendeljük hozzá a problémát.
4
 

 

3.3.1 Személyes konfliktusok 

Az ellenállás, illetve a hárítás a belső konfliktus jelei. Az oka az egyén valamely szükségletének nem teljesülésében rejlik. 

Lehet itt szó például az elismerés hiányáról. Ilyen esetben a trénernek gondoskodnia kell róla, hogy a csoportban megegyezés 

szülessen a visszajelzések módjáról, kifejezésének szükségességéről. 

Az ellenállás és tiltakozás azonban lehet annak a jele is, hogy a résztvevő elérte a saját tanulási zónájának határát. Ebben az 

esetben pedig támogatásra, segítségre van szüksége. A félelem ősi emberi érzés. A félelem elkerülésére védelmi mechanizmu-

sokat fejlesztünk ki. Emellett ugyancsak kellemetlen érzések az egyedüllét, a fájdalom, a zavarodottság, a kiszolgáltatottság, a 

gyász és a szerelemi bánat. 

Ilyenkor a gyerekek hallgatásba burkolóznak, a felnőttek pedig tagadják a reakciók értelmezését, hogy minél távolabbra kerül-

jenek a saját érzéseiktől. A fiatalok sokszor haragosak lesznek, és a játékot gyerekes módon elutasítják.   

A félelmet az élménypedagógiában üdvözölni kell, és mindig komolyan kell venni. Éppen úgy, mint a többi érzelmet és annak 

megnyilvánulását. Nem arra van szükség, hogy banalizáljuk a félelmet, vagy játékkal eltussoljuk, hanem arra, hogy megtanul-

juk, a félelmet tudomásul kell venni, és ennek tudatában kell dönteni. A félelem a szinonimája a rizikós, bizonytalan helyzet-

nek. Aki ebben a helyzetben nem adja fel automatikusan, vagy nem esik bele a régi, és eddig jól bevált hárítási mechanizmu-

sokba, megtanul(hat)ja a nehéz helyzetekkel való szembenézést és bánásmódot. Éppen ezt kívánja az élménypedagógia edzeni. 

A legtöbb ember a gyermekkorában olyan magatartásformákat dolgozott ki magának, melyek segítik őt az élet ellenőrzésében 

és alakításában. Ezek által képes biztos talajon érezni magát, és nem kell mindent megkérdőjeleznie. 

Egyesek például azt tanulták meg, hogy akkor szerezhetik meg mások elismerését, ha idétlenül viselkednek, bohóckodnak. 

Mások megőrzik a hidegvérüket és szakmai, intellektuális beszélgetéseket folytatnak, ha kellemetlen téma kerül szóba. Megint 

mások pedig inkább visszahúzódnak és csöndben maradnak. 

Minden ember tudatos és tudattalan védelmi mechanizmusokat fejlesztett ki, melyek félelemhelyzetekben automatikusan mű-

ködésbe lépnek. Mivel eddig viszonylag jól működtek a mechanizmusok, az egyén igyekszik ezeket megtartani. Probléma 

akkor keletkezik, ha a régi, jól bevált módszerek egyszer csak nem működnek már, mert ezek segítségével nem vagyunk képe-

sek a helyzettel megbirkózni.  

Néhány jól ismert védelmi mechanizmus: 

 tagadás (a szituáció lekicsinylése, hárítás) 

 a felelősség másra hárítása (szidalmazás, harag) 

 ellenőrzés (tökéletességre törekvés) 

 agresszivitás (bosszankodás, mások sértegetése, megbántása) 

 túlzott felelősségtudat 

 perfekcionizmus (elkerülő stratégia) 

 ugratás (elterelés a tulajdonképpeni történésekről, pozitív érzésekkel történő felülírás) 

 provokálás 

 közönségessé, mindennapivá tétel (az érzelemkifejezés elkerülése, elnyomása). 

A védelmi mechanizmusokat akkor vetjük be, ha vissza szeretnénk állítani a lelki egyensúlyunkat úgy, hogy a félelmet keltő 

érzéseket nem engedjük felerősödni. 

                                                 
4 Kispéter Andrea – Sövényházy Edit: Élménypedagógia; Bába Kiadó Szeged 2008. 
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A védelmi mechanizmus működésbe lépésekor a trénereknek nagyon érzékenyen kell bánniuk az érintett résztvevővel. Nem 

szabad a hárítást félreérteni, és személyes visszautasításként megélni. Itt nyíltságra, őszinteségre van szükség. Meg kell 

próbálni egy lépést hátralépni, és egy bizonyos távolságból szemlélni a félelmet keltő helyzetet. Így sikerülhet az érzéseket és 

magatartásmódokat felismerni, meghatározni.  

Ez a trénerek számára megvilágítja, mit kell tenniük: vagy a stratégiánál kell maradni és a szituációt közösen átvészelni, vagy 

pedig fel kell ismerni, hogy a bevett út nem kívánt eredményhez vezet, és ezért új célt kell találni. 

Az aktív odafigyelés és hallgatás az ilyen helyzetekben fontos és célravezető. 

3.3.2 Csoportkonfliktusok 

A csoporttagok közötti konfliktusokat általában tisztázatlan hatalmi struktúrák, félreérthető kommunikáció és homályos elvárá-

sok generálják. A viharzás időszakában, amíg a hatalmi viszonyok nem tisztázódnak egy csoportban, a tagok eltérő módon 

vetekszenek és harcolnak a számukra kívánatos szerepért, különösen az informális vezető szerepéért. A harc mindaddig folyta-

tódni fog, míg a csoportban nem lesz mindenki elégedett a neki szánt szereppel. A résztvevőknek meg kell kapniuk a lehetősé-

get arra, hogy a képességeiket és erősségeiket megmutathassák, és így egy általuk és a csoport által is elfogadott szerephez 

jussanak a csoportban. A kívülállók is hozzájárulhatnak a csoportegységhez, amikor felvázolják a csapat határait. 

A trénereknek kevés ráhatásuk van a csoport belső hierarchiájára. A rájuk szabott szereppel egyet nem értőket arra kell bátorí-

tani, hogy próbáljanak meg a csoporttól egy új együttműködési definíciót kialkudni. A trénernek eközben arra kell ügyelnie, 

nehogy a csoport a „lázadó” ellen forduljon és bűnbakká tegye. 

A csapattagok közötti viszályok és konfliktusok megoldásához hajlandónak kell lenniük a résztvevőknek, hogy a különbözősé-

geikről a másik véleményét, értékeit és életfelfogását tisztelve beszélni tudjanak. Eközben a trénereknek pártatlanul arra kell 

ügyelniük, hogy a csapat a lefektetett szabályokat betartsa. Itt a tréner tehet fel célzott kérdéseket a résztvevők értékítéletével, 

ötleteivel és különböző felfogásaikkal kapcsolatban, miközben hitelessé válhat az eltérő vélemények tolerálása terén. 

A csoport számára így lehetőség nyílik, hogy a fair vitatechnikát elsajátítsa, amelyhez hozzátartozik a másik kölcsönös meg-

hallgatása, a visszajelzés adása és az odafigyelés. A másik fél meghallgatása hozzásegítheti a csoportot mások megértéséhez és 

elismeréséhez. A tréner mindeközben a moderátor szerepét tölti be.  

A konfliktusokat gyakran félreértések és tisztázatlan szituációk okozzák. Léteznek úgynevezett gyilkos frázisok és gesztusok, 

melyek a beszélgető partnereket védekező pozícióba kényszeríti. 

Példák: 

 Minősítés 

„Én rendben vagyok, veled van a baj.”; „Áh, ezt te úgysem tudod”; „Lusta vagy és alkalmatlan.” ;„Neked kisebbségi 

komplexusod van”; 

 Általánosítás 

„Az a te problémád…”; „A többiek is ezt mondják…”; „Mindenki tudja, hogy…”; 

 Tanácsok 

„Neked inkább azt kéne…”; „Ha rám hallgatsz…”; „Először tapasztald meg.” 

 Elkerülés 

„A többiek is ezt gondolják…”; „Itt nincs mit tenni.” ; „Ennek semmi értelme nincs.” 

A kétértelmű és félreérthető üzenetek mögött gyakran mélyebb, kielégítetlen igények húzódnak meg. 

3.3.3 Konfliktus a trénerekkel 

A trénernek egyértelmű pozíciót kell elfoglalnia a munkafolyamatban. Ez a szerep a kívülálló támogató pozíciója, a tréner 

személyisége nem épülhet be a csoport munkájába. 

Ha konfliktus húzódik a csoport és a trénerek között, akkor először felül kell vizsgálni a (tanulmányi) szerződést. A csoport és 

a tréner közötti összeütközések pontos definiálást igényelnek, a hatalom és függetlenség elismerését követelik meg. A tréner 

feladata, hogy rákérdezzen a problémára, és annyira tisztázza, hogy ne veszélyeztesse a munka hatékony folytatását.  

Előfordulhat az is, hogy egy kudarcba fulladt feladatnál a csoport bűnbakot keres, és a trénerre támad. Ilyenkor nem 

szabad megijedni, hátrébb kell lépni, meg kell kísérelni a problémát távolabbról szemlélni. A tréner ne kövesse el azt a 

hibát, hogy felveszi a kesztyűt, védekezni kezd, és ezzel elveszíti a hitelességét. 

3.3.4 A témával kapcsolatos konfliktusok 

Probléma ezen a szinten inkább az eltérő információs helyzet és tudás miatt szokott fellépni. Ha a résztvevők más és más szán-

dékkal érkeznek, mást és más módon szeretnének elsajátítani, és a trénerek számára is eltérő célt határozott meg a megbízó, 

akkor beszélhetünk a témával kapcsolatos konfliktusról. Ilyenkor közösen újra kell definiálni a kitűzött célokat, és a csoport-

nak kompromisszumot kell kötnie, hogy mindenki elégedetten távozhasson. A pedagógiai munkában ilyen konfliktus nem 

fordulhat elő. 
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4 A visszajelzések 

A csoportmunkában és konfliktusok megoldásában is az egyik kulcstényezőt a visszajelzések adása jelenti.  

Különösen a „vak folt” területén jelenthetnek ugrásszerű fejlődést a visszajelzések. 

Vak folt
5
 

 

Ezen a területen lehet azonban a legnagyobb ellenállásra is számítani. Általában az emberek védik magukat az énképükön 

kívül eső tapasztalatoktól, felismerésektől. Az ilyen jelzéseket és visszajelzéseket elutasítják. Ezért nagyon fontos a megfelelő, 

konstruktív visszajelzést adni, elsajátítani, hogyan kell ezt tenni. 

Három visszajelzési módot különítünk el: 

 Az értékelő visszajelzés 

Ez a visszajelzés minősítést tartalmaz, ami a másik félben védekezést vált ki. Nem tanácsos használni, mert a másik fél leérté-

kelve és rosszul érzi magát ennek hatására, és harcot is indukálhat („már megint…”; „lusta vagy”). 

 Az expresszív visszajelzés 

Ez a visszajelzési forma a mások viselkedése általi saját érzelmeket juttatja kifejezésre, és nem tesz rá javaslatot, hogy az illető 

milyen magatartást vár el a többiektől, vagy az érintettől („bosszantasz”, „az idegeimre mész”). 

Ez is tiltakozást vált ki másokból. Az értékelő és az expresszív visszajelzések általában úgy kezdődnek „Te”. 

 A konstruktív visszajelzés 

A konstruktív visszajelzés azokat a konkrét cselekvéseket nevezi meg, amelyekhez a személyes érzelmi reakciók kapcsolód-

nak, és optimális esetben megoldási javaslatot is tartalmaz („Nem tudok tovább koncentrálni, ha ilyen halkan suttogsz. Beszélj, 

kérlek, hangosabban!”). 

Ez a visszajelzési forma abból a vágyból alakul ki, hogy kifejezésre juttathassuk a saját érzelmeinket és igényeinket, és bevon-

juk ezekbe a többieket is. Feltételezi a javaslat és az érzelmi reakció elismerését, elfogadását is. Csak akkor vehetek részt ben-

sőségesen egy közös munkában, ha érdekelt vagyok abban. 

4.1 A konstruktív visszajelzés szabályai 

A csoportmunka során mindig törekedjünk a konstruktív visszajelzésekre. 

Visszajelzés adása 

A visszajelzés adására minél gyorsabban, az első lehetőségnél kerüljön sor, mert ilyenkor nagyobb a sikere. Ez természetesen 

feltételezi azt, hogy az illető, akire vonatkozik, képes meghallgatni, odafigyelni.  

 Próbáld meg a helyzetet leírni, ábrázolni, ahelyett, hogy értékelnéd azt! 

Ha megpróbálod elkerülni az értékelést, akkor a másik személynek nem kell védekeznie. 

 Legyél konkrét és egyértelmű az általánosítás helyett! 

A konkrét helyzetekben és példák alapján könnyebb állást foglalni. Közben azonban szorítkozz a megfigyelt magatartásra, 

amelyet a többiek ellenőrizhetnek és megváltoztathatnak! 

 Magyarázd el, hogy hogyan érintett és befolyásolt téged mások magatartása, és milyen érzelmeket váltott ki min-

dez belőled! 

                                                 
5
 Kispéter Andrea – Sövényházy Edit: Élménypedagógia; Bába Kiadó Szeged 2008. 
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 Beszélj egyes szám első személyben! 

 Próbáld meg mások igényeit is figyelembe venni: a visszajelzés nagyon destruktív lehet, ha csak az adójának hajt 

hasznot! 

 Javasolj alternatívákat és lehetséges megoldásokat is, melyek neked és másoknak is megfelelnek! 

 Várd meg az érintett személy reakcióját! 

A válaszából láthatod, hogy értette és elfogadta-e a visszajelzést. („Magyarázd meg nekem…”, „Hogy érted ezt…?”, „Köszi, 

oké.”) 

Visszajelzés kapása 

Az is nagyon fontos, hogyan reagáljunk a mások által adott visszajelzésekre. 

 Figyelj oda a visszajelzésre! 

 Köszönd meg az értékelést! 

 Ne kezdj el spontán magyarázkodni! 

 Adj értő visszajelzést! 

 Törekedj a helyzet közös megoldására! 

4.2 Visszajelzések gyakorlása 

A visszajelzések gyakorlását már a program elején érdemes bevezetni, a résztvevőkkel elsajátíttatni. 

Feladat 

Gyakoroltathatjuk is az elején például a résztvevők létszámánál több, pozitív visszajelzést tartalmazó kártyával, melyet a csa-

pattagoknak szét kell osztaniuk egymás között. Ezeken szerepelhetnek ilyen visszajelzések: 

 Te kockáztattad a legtöbbet. 

 Te nevettél a legtöbbet. 

 Több mint megbízható vagy. 

 Te voltál a legnagyobb támasz. 

 Te gondoskodtál a többiekről a leginkább. 

Feladat 

Alkoss az expresszíven vagy negatívan megfogalmazott mondatokból konstruktív visszajelzést! 

Expresszív, negatív visszajelzés Konstruktív visszajelzés 

Mindig elkésel. 
Engem zavar, ha nem tudunk időben kezdeni. Oda tudnál figyelni rá, hogy 

időben gyere vissza? 

Veled nem lehet vitatkozni. Elveszítem a türelmemet. Ha nem figyelsz rám, nem szeretnék veled beszélni. 

Hagyd már abba a hisztizést! 
Sajnálom a helyzetedet. De úgy gondolom, törekedj rá jobban, hogy megol-

dást találj, ne csüggedj el, ne láss mindent ilyen feketén. 

Idegesítő vagy. Nem tetszik a viselkedésed, tudnád másképpen? 

Ez iszonyatos. Mindig csak morogsz. 

Látom, ahogy egyre inkább elveszítem a kedvemet és a motivációmat, amikor 

minden egyes javaslatra negatívan reagálsz. Tudnál valami pozitívval is hoz-

zájárulni a dologhoz? 

Ha nem tetszik, el is mehetsz. 
Gyere és gondoljuk át, hogyan is találhatnánk erre megoldást, amely mind-

kettőnk számára elfogadható! 

5 A verseny és hatásai a nagyfeladatokban 

A verseny és a versenyhelyzet, a nyerni akarás gyakran háttérbe szorítja az emberséget. Ilyenkor gyakran nem számít a testi 

épség, sem a magunké, sem másoké. 

Az élménypedagógia segítségével remekül megtanítható, hogy az emberélet, a biztonság nem játék, és semmilyen versenybeli 

győzelemért folytatott küzdelemben nem hagyható figyelmen kívül az az értékrend, amelynek az elsajátításáért itt pontról 

pontra dolgozunk: azaz, hogy ne felejtsük el, hogy az emberi élet, a barátság, a közösség mindennél fontosabb. A versenyben 

is akkor felelünk meg, ha betartjuk a fair play szabályait, nem gázolunk át másokon, nem sodorjuk sem magunkat, se a társain-

kat veszélybe. Ha pedig valami miatt mégis baj történne, akkor a játéknak vége, megszűnik a győzelemért folytatott küzdelem, 

és a feladat „mentésre” módosul. Tapasztalataink azt mutatják, hogy minél kisebbek a gyerekek, annál könnyebb őket erre 

megtanítani, így ne mulasszuk el ezt minél korábban elkezdeni. 

A felnőttek sokkal hamarabb hajlamosak elfelejteni egy versenyfeladatnál, hogy vannak szabályok, amiket be kell tartani, és 

hogy nem életre-halálra folyik a harc, és hogy nem gázolunk át másokon. 

Ennek gyakorlására következzen most egy nagyfeladat 
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5.1 Elveszett gyerekek (kiállítás) - citybound játék 

 

Korcsoport 6-14. évfolyam 

Fejleszthető képesség helyzetfelismerés, döntéshozási képesség 

együttműködési készség 

Ajánlott időszükséglet 150-180 perc (120 perc feladatmegoldás, 30-60 perc reflexió) 

Eszköz-szükséglet a csoportok számának megfelelő papír, toll, csoportértékelő lap, rejtvény a város egy nevezetes-

ségével kapcsolatban 

Munkaforma outdoor - csoportos 

Előkészítés 

A feladat ellenőrök nélkül remekül alkalmas osztálykiránduláson egy idegen város feltérképezésére. Ilyenkor minden csoport-

tal menjen felnőtt kísérő, aki a feladat végrehajtásában nem vehet részt („némasági fogadalmat” tegyen, amit csak veszélyhely-

zet elhárítására szeghet meg). 

A saját városunkban is játszhatjuk, mert olyan különlegességeket találhatnak a gyerekek, amelyekkel meglephetnek bennünket. 

Amennyiben az ellenőrökkel játszott változatot választjuk, akkor a feladatot körültekintően elő kell készíteni, a segítő-

ket lehetőleg előző nap be kell avatni a feladatukba. 

Megvalósítás 

Osszuk fel az osztályt legalább két csoportra. Nagy létszám esetén több csoport is alkotható a résztvevőkből. Minden csapatnak 

ugyanaz a feladata. Ne felejtsünk el minden csoporttal kijelöltetni időfelelőst, aki meghatározott időközönként bemondja az 

időt biztosítva ezzel, hogy a csapat ne késsen el. A feladatot szigorúan időre kell megoldani. Amelyik csapat késik, kiesik a 

játékból. 

A játék ismertetendő története 

A mai napon egy kiállítást kell szerveznetek a következő címmel: Városunk híres szülöttei 

A kiállításnak tartalmaznia kell: 

 legalább hat bemutatott személyt, 

 legalább 12 kiállítási darabot, 

 legalább 3 tárgyat, 

 legalább 3 fényképet, 

 egy bizonyítékot arról, hogy jártak a rejtvényben megadott helyszínen, 

 egy tárlatvezetést, 

 népszerűsítő plakátot. 

Szabályok: 

A csapatot egy ellenőr kíséri, aki figyel a szabályok betartására. 

 A csoportnak mindig együtt kell maradni. 

 A feladat megoldására két óra áll rendelkezésre. 

 Amennyiben korábban végez a csapat, azt jelezze a trénereknek. 

 A csapatok egymással nem kommunikálhatnak. 

 Az ellenőr a csapat részre, a szabályok rá is vonatkoznak. 

 A trénerek a játék közben nem elérhetők, segítséget nem adhatnak. 

 A csoportértékelő lapot
6
 ki kell tölteni, legalább három csoportszerepet ki kell osztani. Az ellenőrök is kitöltenek megfi-

gyeléseik alapján egy csoportértékelő lapot a munkáról. 

 Fizetni a tárgyakért nem lehet, a nyomtatás és kellékei kivételt jelenthetnek. 

Az ellenőrök 

A játék más jelentést kap, ha egy különleges, titkos feladatot is beépítünk. 

A játék során beépített emberek kísérik a csapatokat, akikről a résztvevők azt hiszik, hogy a szabályok betartását figyelik. A 

feladatuk valójában sokkal nehezebb, a játék során rosszullétet kell eljátszaniuk, és ha lehetőségük van rá, akkor el kell sza-

kadniuk a csapattól. 

A csapatok akkor oldják meg sikeresen a feladatot, ha felismerik, hogy az emberi élet és a biztonság védelme mindennél 

fontosabb, és segítséget nyújtanak az ellenőrnek, akkor is, ha ez akadályozza a kapott feladat, azaz a kiállítás megszervezését. 

                                                 
6
 Az M2 Csoportértékelő lapot cikksorozatunk első részének mellékletében találják. 
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Az ellenőrök feladata  

 10 perc: Keressünk egy WC-t, mert nagyon sürgős lenne. 

 Ha sikerül keresni, akkor legalább 5 percig kell bent maradni, ha kérdezik: Valamiért csikar a hasam. 

 30 perc: Kicsit álljunk meg, mert nagyon émelyeg a gyomrom. 

 45 perc: Valaki nézze meg, kérem, hogy nem vagyok-e lázas, mert furcsán érzem magam. 

 1 óra 10 perc: Üljünk le egy kicsit, nagyon elfáradtam, és jó lenne egy WC-t is keresni. 

 1 óra 30 perc: Nagyon szédülök, nem tudok tovább menni. 

 Ha ezek után sem visznek el orvoshoz, akkor hívj bennünket, hagyd ott a csoportot. 

 Ha a feladat során bármikor eszükbe jut, hogy orvoshoz menj, és valaki elkísérjen, akkor mondani kell, hogy ez volt a 

feladat, vége a játéknak, teljesítették. 

 Ha egyedül akarnak elküldeni, akkor is hívj bennünket, és menj el a csoporttól. 

A csapatok visszaérkezésekor tartsuk meg a kiállítást, amennyiben valamelyik csapat készített, gyűjtött hozzá anyagot. Az a 

csapat kezdjen, aki nem jött rá, mi is a feladat lényege. A kiállítás befejeztével üljünk le, és tartsuk meg a reflexiós kört. 

Biztonsági követelmények 

Az ellenőröknek pontosan kell követni az utasításokat, és a játék előtt meg kell beszélni velük, hogy mire vállalkoznak, és 

hogy a megbeszélés során konfliktushelyzet is kialakulhat. Csak olyan gyereket vagy felnőttet szabad választani, aki alkalmas 

a feladatra. Ha az ellenőr a közösség tagja, akkor árulásnak tekinthetik ezt a feladatot. Ezt előre tisztázni kell velük, és ha fel-

merül bennük a kétség, és nem akarják eljátszani a szerepet, ne kényszerítsük őket. Azonban ebben az esetben helyezzük kilá-

tásba, hogy a dekonspiráció elkerülése végett nem játszhatnak. Érdekesség lehet, ha felnőtt ellenőröket állítunk a csapatok 

mellé, hiszen általában a felnőttek felelősek a gyerekekért, és nem fordítva. Ám ezzel remekül elsajátíttatható, hogy bizony 

bármely embertársunknak segítséget kell nyújtanunk a magunk módján mégpedig kortól függetlenül. 

Reflexió 

Minden csapat „betege” mesélje el, hogy mi és hogyan történt, észrevették-e, hogy beteg, gondoskodtak-e róla, szemrehányó 

volt-e a csapat, hogy föltartja őket, esetlegesen érte-e bármilyen „támadás”. Ezután a csapat is mesélje el, hogy hogyan élte 

meg a szituációt. 

Tapasztalatok, tanácsok 

FIGYELEM! Ha valamely csapat(ok) nem jött(ek) rá, hogy mire megy ki a játék, akkor nagy érzelmi hullámok keletkezhet-

nek, rátámadhatnak egymásra, a betegre, de akár a trénerre is. Tipikus eset, hogy leminősítik a feladatot, mindenkit hibáztatnak 

a kudarcért. Elengedhetetlenül fontos, hogy a szituációt meg kell oldani, a felkorbácsolt érzelmeket le kell nyugtatni. A tréner 

ne essen kétségbe, ha rá támadnak. Maradjon higgadt, és csendesítse le a vihart. 

Mindenki mondhassa el a véleményét, akkor is, ha a beszélgetés hosszúra nyúlik. Mert az a cél, hogy a felfokozott érzelmi 

állapotban olyan magatartási változás következzen be, amely a későbbiekben is a személyiség szerves részévé válik, és minden 

helyzetben a segítő magatartást részesíti előnyben. 
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Melléklet 

Konfliktusteszt 

(THOMAS - KILMAN KÉRDŐÍV) 
 

1. A Néha megengedem, hogy mások vállaljanak felelősséget a probléma megoldásáért. 

 B 
Ahelyett, hogy azokról a dolgokról tárgyalnék, amelyekben nem értünk egyet, megpróbálom azokat a kérdéseket hangsúlyozni, amelyek-
ben mindketten egyetértünk. 

2. A Megpróbálok kompromisszumos megoldást találni. 

 B Megpróbálok a saját és a másik fél összes problémájával, igényével foglalkozni. 

3. A Én általában határozottan törekszem saját céljaim elérésére. 

 B Megpróbálok tekintettel lenni a másik fél érzéseire, és megőrizni a kapcsolatunkat. 

4. A Megpróbálok kompromisszumos megoldást találni. 

 B Néha feláldozom saját kívánságaimat a másik fél kívánságaiért. 

5. A Következetesen keresem a másik segítségét egy megoldás kidolgozása érdekében. 

 B Megpróbálom megtenni, ami szükséges, hogy elkerüljem a felesleges feszültségeket. 

6. A Megpróbálom elkerülni a kellemetlenségeket. 

 B Megpróbálom érvényre juttatni az álláspontomat. 

7. A Megpróbálom félretenni az ügyet addig, amíg át nem gondoltam. 

 B Néhány elképzelésemet feladom másokért cserében. 

8. A Általában határozottan követem céljaimat. 

 B Arra törekszem, hogy az összes problémát és kérdést azonnal és nyíltan tárgyaljunk meg. 

9. A Úgy érzem, hogy nem mindig éri meg aggodalmaskodni a különbségek miatt. 

 B Bizonyos erőfeszítést teszek annak érdekében, hogy a magam akarata érvényesüljön. 

10. A Határozottan követem a saját céljaimat. 

 B Kompromisszumos megoldásra törekszem. 

11. A Arra törekszem, hogy az összes problémát és kérdést azonnal és nyíltan tárgyaljunk meg. 

 B Megpróbálok tekintettel lenni a másik fél érzéseire, és megőrizni a kapcsolatunkat. 

12. A Néha megpróbálom elkerülni azokat az álláspontokat, amelyek ellentétet szülnének. 

 B Megengedem, hogy a másik fél bizonyos mértékig érvényesítse álláspontját, ha ő is engedi az enyémet érvényre jutni. 

13. A Köztes megoldást javasolok. 

 B Ragaszkodom ahhoz, hogy az én álláspontom érvényesüljön. 

14. A Közlöm a másik féllel elképzeléseimet és megkérem, hogy ő is ismertesse el az ő elképzeléseit. 

 B Megpróbálom megmutatni a másik félnek az álláspontom logikáját és előnyét. 

15 A Megpróbálok tekintettel lenni a másik fél érzéseire, és megőrizni a kapcsolatunkat. 

 B Megpróbálom megtenni, ami szükséges, hogy elkerüljem a feszültségeket. 

16. A Megpróbálom nem megsérteni mások érzéseit. 

 B Megpróbálom meggyőzni a másik személyt álláspontom értékeiről. 

17. A Határozottan követem a saját céljaimat. 

 B Megpróbálom megtenni, ami szükséges, hogy elkerüljem a felesleges feszültségeket. 

18. A Ha ez a másik felet boldoggá teszi, lehet, hogy megengedem, hogy fenntartsa saját elképzeléseit. 

 B 
Megengedem, hogy a másik fél bizonyos mértékig érvényesítse álláspontját, ha ő is megengedi, hogy én is bizonyos fokig érvényesítsem 

az enyémet. 

19. A Arra törekszem, hogy az összes problémát és kérdést azonnal és nyíltan tárgyaljunk meg. 

 B Megpróbálom félretenni az ügyet addig, amíg át nem gondoltam. 

20. A Azonnal megpróbálom átbeszélni a különbségeket. 

 B Megpróbálom tisztességes módon kombinálni a saját és a másik fél által realizált előnyöket és veszteségeket. 

21. A A tárgyalások megközelítése során megpróbálom figyelembe venni a másik fél kívánságait. 

 B Mindig arra törekszem, hogy a problémát közvetlen módon tárgyaljuk meg. 

22. A Megpróbálok olyan pozíciót kialakítani, amely a másik fél és az én álláspontom között helyezkedik el. 

 B Érvényre juttatom a kívánságaimat. 

23. A Nagyon gyakran arra törekszem, hogy az összes kívánságunkat kielégítsük. 

 B Néha megengedem, hogy mások vállaljanak felelősséget a probléma megoldásáért. 

24. A Ha úgy tűnik, hogy a másik félnek nagyon fontos a saját álláspontja, akkor megpróbálom kielégíteni kívánságait. 

 B Megpróbálom rávenni a másik felet, hogy egyezzen bele egy kompromisszumba. 

25. A Megpróbálom megmutatni a másik félnek az álláspontom logikáját és előnyét. 

 B A tárgyalások megközelítése során megpróbálom figyelembe venni a másik fél kívánságait. 

26. A Köztes megoldást javasolok. 

 B Majdnem mindig arra törekszem, hogy az összes kívánságunkat kielégítsük. 

27. A Néha megpróbálom elkerülni azokat az álláspontokat, amelyek ellentétet szülnének. 

 B Ha ez a másik felet boldoggá teszi, lehet, hogy megengedem, hogy fenntartsa saját elképzeléseit. 

28. A Általában határozottan követem a saját céljaimat. 

 B Általában keresem a másik segítségét egy megoldás kidolgozása érdekében. 

29. A Köztes megoldást javasolok. 

 B Úgy érzem, hogy nem mindig éri meg aggodalmaskodni a különbségek miatt. 

30. A Megpróbálom nem megsérteni mások érzéseit. 

 B A megoldás érdekében mindig megosztom a problémát a másik féllel. 
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Karikázza be a kérdőív egyes pontjainál bejelölt betűket! 

 Versengő  

(erőszakos) 

Együttműködő  

(problémamegoldó) 

Kompromisszumkész 

(megosztó) 

Elkerülő  

(visszahúzódó) 

Alkalmazkodó 

(elsimító) 

1    A B 

2  B A   

3 A    B 

4   A  B 

5  A  B  

6 B   A  

7   B A  

8 A B    

9 B   A  

10 A  B   

11  A   B 

12   B A  

13 B  A   

14 B A    

15    B A 

16 B    A 

17 A   B  

18   B  A 

19  A  B  

20  A B   

21  B   A 

22 B  A   

23  A  B  

24   B  A 

25 A    B 

26  B A   

27    A B 

28 A B    

29   A B  

30  B   A 

A bekarikázott betűk száma oszloponként: 

  

 

 

    

 

A pontszámok értelmezése 

Általában az emberek, miután megkapják egy teszt eredményét, először azt akarják megtudni, hogy az egyes kérdésekre „mi 

volt a helyes válasz”. A konfliktuskezelő magatartás esetében nincsenek általános érvényű helyes válaszok. Mind az öt módo-

zat hasznosnak bizonyulhat bizonyos helyzetekben: minden egyes módozat egy sor hasznos szociális készséget jelez. A józan 

ész alapján például tudjuk azt, hogy gyakran „Ketten többre megyünk” (együttműködő). De a józan ész azt is sugallja, hogy 

„Kedvességgel fogd ki a szelet az ellenség vitorlájából” (alkalmazkodó), „Felezd meg a hasznot” (kompromisszum kész), „Ne 

keresd magadnak a bajt” (elkerülő), „Mindig az erősnek van igaza” (versengő). Az adott konfliktuskezelési módozat használa-

tának hatékonysága a specifikus konfliktushelyzet követelményeitől, valamint attól a készségtől függ, amellyel a módot hasz-

nálják. 

Mindannyian képesek vagyunk mind az öt konfliktuskezelési módozat használatára: egyikünket sem jellemez egy egyedülálló 

és merev konfliktuskezelési stílus. Ugyanakkor, minden egyes egyén néhány módot jobban alkalmaz, mint a többi ember, és 

ezért inkább ezekre, és nem más módozatokra támaszkodik nagyobb súllyal akár a temperamentuma, akár gyakorlati megfon-

tolások miatt. 

A fentiek alapján az egyén által használt konfliktuskezelési magatartások az egyéni hajlamok, valamint az adott szituáció által 

támasztott követelmények eredményeképpen alakulnak ki. A Thomas - Killman-féle konfliktusmodell célja, hogy értékelje a 

konfliktuskezelési módozatok különböző összetételű változatait. 

 


