
 
 
 

    
 
 

 
„És akkor egymásnak estünk” 

 
A konfliktusok mindennapjaink részei, rajtunk múlik, hogy energiát nyerünk belőlük, 

vagy mérgezzük magunkat és környezetünket 
 

 
  
 
 

Szociális és életviteli kompetenciák 
 

9. évfolyam 
Programcsomag: 

 
Felkészítés a felnőtt szerepekre 

 
A modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva 
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MODULLEÍRÁS 

 
Ajánlott korosztály 14-15 évesek 
Ajánlott időkeret 3 × 45 perc 
A modul közvetlen célja Tudatosítani a tanulókban, hogy a konfliktusok kezelhetők, és a konfliktusokon keresztül sokat tanulhatunk magunkról 

és másokról. A konfliktusok békés, erőszakmentes kezelésének technikái megtanulhatók, fejleszthetők. A 
konfliktuskezelés és mediáció alapjainak ismertetése és gyakorlása hozzájárul a békés, erőszakmentes 
osztály-, illetve iskolai kultúra megteremtéséhez. 

A modul témái, tartalma Témák: 
Kapcsolatok: együttműködés, kommunikáció 
Konfliktus: érdekellentét, dilemmahelyzet 
Demokrácia: érdekérvényesítés, szabályalkotás, véleménynyilvánítás 
Erkölcs és jog: szabályok, normák, döntés 
Tartalom: 
Konfliktuskezelési módok megismerése történetek feldolgozásával, valamint egyéni és csoportmunkában 
szerzett élmények alapján. 

Megelőző tapasztalat Haverod vagy barátod? (7. évfolyam), Hogyan mondjam el? (8. évfolyam), Kell egy csapat! I. (9. évfolyam) 
Ajánlott továbbhaladási irány Kell egy csapat! II., Ki nevet a végén? (10. évfolyam) 
A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 
 

Önismerettel összefüggő kompetenciák: érzelmek tudatosítása, hitelesség 
Önszabályozás: kudarctűrés, sikerkezelés, tolerancia 
Énhatékonyság-érzés: belső kontroll 
A szociális kompetenciához szükséges kognitív készségek: információkezelés, problémakezelés, 
rugalmasság 
Társas kompetenciák: együttműködés, konfliktuskezelés 
A NAT-hoz: Társadalomismeret (fogalmazza meg saját véleményét, társadalmi, történelmi eseményekről, 
jelenségekről és személyekről; legyen tudatában annak, hogy különbséget tud tenni a „jó” és a „rossz” 
között; értse, hogy a személyek és csoportok cselekedeteit helyzetük, érdekük és az adott szituáció hogyan 
befolyásolja; legyen képes megfelelő formában érvelni, vitatkozni, társai beszámolóit objektíven értékelni, 
bírálni) 

Kapcsolódási pontok 

Tantárgyakhoz: magyar irodalom és nyelvtan (beszédkészség, szóbeli és írásbeli szövegalkotás fejlesztése; 
ítélőképesség, az erkölcsi érzék fejlesztése) 



Modulokhoz: „Már megint ő?” – kapcsolati konfliktusok; Ki nevet a végén?  
Támogató rendszer David, W., Johnson – Roger, T., Johnson: Our mediation Notebook. Interaction Book Company, Third 

Edition. (1995) 7208 Cornelia Drive, Edina, MN 55435 
Antoine de Saint-Exupery: A Kis herceg. Móra Könyvkiadó. Budapest, 1970 (45. o.)  
Göncz Kinga – Geskó Sándor – Herbai István: Konfliktus-kezelés civil szervezetek számára. Partners 
Hungary Alapítvány. Budapest, 1998 
Education for Conflict Resolution. A training for trainers Manual. UNICEFF united Nation Chidren’s Fund. 
Education for Development, 1997 
 

 
 
Módszertani ajánlás 
 
Időfelhasználás: ajánlott a modult egy délelőtt lebonyolítani, vagy két alkalomra: bevezetésre (45 perc) és feldolgozásra (2×45 perc) bontani. A 
modul több részletben is feldolgozható, nagyon szétdarabolni azonban nem célszerű.  
Tér-terem elrendezés:  a tanulók számára lehetséges legyen a teremben körben ülni, illetve kis csoportokban (4-5 fő) elhelyezkedni. 
 
Eszközök: írószerek: filctollak, tollak. Papír: A4-es és A3-as lapok, csomagolópapír plakátnak. Ragasztószalag. Osztozkodásra alkalmas tárgyak: 
édesség, lemezek vagy egyéb a tanulók számára fontos eszközök. 
 
Csoportok: a csoportok alakításánál használjunk többféle módszert, ezzel is elősegítve, hogy a konfliktus megoldási feladatokon különböző 
összetételű kiscsoportokban dolgozhassanak a tanulók. Ezáltal eltérő csoportdinamikai helyzeteket idézhetünk elő, ami fokozhatja a gyerekek 
lehetőségeit és tapasztalatait konfliktuskezelő képességeik megismerésében.  
 

  
Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok  
 
Mivel a téma önismereti jellegű is, fontos, hogy elfogadó légkörben folyjon a munka. A kialakuló viták élesedése esetén szükséges, hogy a 
pedagógus moderálja az eseményeket. Vigyázzunk arra, hogy ne értékítéletek megfogalmazására, ne egymás és önmaguk beskatulyázására 
törekedjenek a tanulók, egymás és saját konfliktuskezelési módjaik felismerése során. A saját példák felidézésénél figyelmeztessük a gyerekeket 
az intimitás megőrzésére 
 



Speciális javaslatok a fejlesztendő kompetenciával kapcsolatban   
 
A modul feldolgozása során az elvégzett gyakorlatokkal lehet a tudatosságot és a készségeket fejleszteni. A rendelkezésünkre álló időben a 
megadott gyakorlatok közül annyit és úgy érdemes feldolgozni, amennyi az adott osztály sajátosságainak a leginkább megfelel. Például 
osztozkodási feladatként olyan téma megjelölése célszerű az adott osztályban, ami valóban alkalmas a kilencedik osztályos serdülők 
motivációjának felkeltésére. A példában szereplő édesség helyett tehát választhatnak más, az osztozkodás, a döntés súlyát számukra aktuálisan 
életszerűen megjelenítő tárgyat.   
 
Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban  
 
A gyerekek által felidézett és megírt konfliktustörténetek tartalma, megoldási javaslataik alkalmasak arra, hogy felmérjük, mennyire ismerték fel 
a konfliktuskezelés különböző módjainak sajátosságait.   
 
Az értékelési mód és a tartalom összefüggésének megvilágítása: 
Törekedjünk arra, hogy az értékelés az összefüggések felismerésében, a közös élményekben fejeződjön ki. A közös megbeszélésben való 
részvétel, érzelmi töltés megjelenése jó jelzése a feladatokba való aktív bevonódásnak, illetve a passzivitás jelzi a kívülmaradást. Amennyiben 
vállalkoznak a konfliktuskezelési módok bemutatására, számíthatunk arra, hogy a megjelenítésben a gyerekek kreativitása előhívja a humort. A 
humoros feldolgozás segítheti az esetleges feszültségek feloldását. 
 
A modul mellékletei  
 
Tanári mellékletek 
 
P1 − Mit jelent számomra a konfliktus?  
P2 − A történetek, és a történetek feldolgozása 
P3 − Osztozkodás  
P4 − A konfliktusok keletkezése és lehetséges okai 
P5 − És akkor egymásnak estünk 
 
Diákmellékletek 
 
D1 − Mit jelent számomra a konfliktus? 



D2 − A történetek 
D3 − Osztozkodási feladat 
D4 − Én hogyan kezelem a konfliktust?  
D5 − Egy konfliktustörténet elemzése 
D6 − Kártyák 
 


