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MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

MODUŁ:  KOMUNIKACJA I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW 

TEMAT 5:  ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM 

MANUAL TRENERA 

CZAS TRWANIA SESJI: 120 MINUT  

 

Czas Spis treści W jaki sposób 

5’ Wprowadzenie do szkolenia 

Prezentacja Trenera i uczestników  

Cel: przełamanie lodów między uczestnikami i Trenerem  
oraz poznanie wzajemne uczestników szkolenia. 

 

Prezentacja Trenera: 

Przedstawienie się / 

Opracowanie 

prezentacji zajęć. 

 

30’ Prezentacja tematu 

Zarządzanie konfliktami 

Indeks i cele 

Koncepcja teoretyczna 

Rozwiązywanie pytań 

 

Nadmuchać jak balony: 

Czas:  

Materiał: Brak 

Cel: Zachować spokój w konflikcie 

Opis: Uczestnicy zostaną ustawieni w kręgu, tak aby wszyscy mogli się 

widzieć. 

Trener wyjaśnia, jak ważne jest zachowanie spokoju w sytuacjach 

konfliktowych. W tym celu przeprowadzane jest ćwiczenie 

relaksacyjne, które można wykonać w dowolnym momencie, kiedy 

emocje nas przytłaczają. 

Dzisiaj 

porozmawiamy  

o zarządzaniu 

konfliktem, jego  

cechach 

charakterystycznych 

i wskazówkach, jak 

stawić czoła 

konfliktowi 

z gwarancjami, 

zapoznając się  

z indeksem modułu  

i celami. 
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Najpierw należy wziąć głęboki oddech, stojąc z zamkniętymi oczami. 

Gdy płuca wypełniają się powietrzem, uniesie się ramiona. Ten krok 

jest powtarzany kilka razy, tyle, by wszyscy nauczyli się poprawnie 

wykonywać ćwiczenie. 

Następnie uczestnicy wypuszczają powietrze i zaczynają udawać, że 

marszczą się niczym balony, wypuszczając powietrze, aż opadną na 

ziemię. To ćwiczenie jest powtarzane kilka razy. 

Po kilku minutach i rozluźnieniu się uczestników pyta się, czy sądzą, że 

mogą wykonywać to ćwiczenie, kiedy są zdenerwowani. 

Rozwiązanie: Nie ma jednoznacznej odpowiedzi.  

 

Mój punkt widzenia 

Czas: 

Materiał: kserokopie, obrazki lub zdjęcia 

Cel: Pokazanie, że każda osoba ma inny punkt widzenia w pozornie 

prostej sytuacji. 

Opis: Każdy z uczestników otrzymuje identyczną kartkę z fotografią, 

wycinkiem z gazety lub dowolnym obrazem. Następnie proszeni są o 

obserwację i narysowanie, co ten obrazek im sugeruje. 

Kiedy każdy zrobi to na osobnej kartce, każdy pokazuje swój rysunek, 

wyjaśniając, co go skłoniło  do narysowania go w ten sposób.  

W międzyczasie prowadzący zwraca uwagę na różne sposoby 

postrzegania fotografii przez uczestników. 

Po tym, jak wszyscy wyjaśnią swoje interpretacje, nadchodzi czas na 

dyskusję i zastanowienie się nad wynikami, uświadamiając 

uczestnikom, że każdy ma swój własny sposób postrzegania rzeczy. 

 

40’ Rodzaje konfliktów 

W zależności od jego prawdziwości. 

W tym rozdziale 

wyjaśnimy, czym są 
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W zależności od liczby uczestników. 

W zależności od tematu. 

Rozwiązywanie pytań 

 

Tak czy nie: 

Czas:  

Materiał: Znaki TAK i NIE. 

Cel: promowanie zbliżenia między różnymi stanowiskami w danej 

kwestii i zachęcanie do elastyczności poglądów. 

Opis: Kartki z napisami "TAK" i "NIE" zostają umieszczone w sali, 

naprzeciwko siebie. 

Wszyscy uczestnicy stają na środku sali. Prowadzący wypowiada 

zdanie, a każda osoba powinna udać się do wybranego punktu  

w sali, w zależności od tego, czy zgadza się z wypowiedzianym 

zdaniem, czy nie. 

Kiedy osoby znajdują się już na swoich miejscach, muszą po kolei 

wypowiedzieć powody, dla których poszły na "TAK" lub "NIE", 

argumentując je. 

Trener ponownie wypowiada kolejne zdanie, a uczestnicy wracają na 

miejsce, gdzie znajdują się karteczki zgodnie z ich punktem widzenia. 

Rozwiązanie: Nie ma dobrego rozwiązania, ponieważ ćwiczenie jest 

tak skonstruowane, że nie ma prawdziwej odpowiedzi. 

 

Gra fabularna: 

Czas:  

Materiał: Kartki z opisem postaci. 

 

Cel: przedstawienie sytuacji, rzeczywistej lub hipotetycznej,  

z jednoczesnym rozwijaniem empatii. 

różne rodzaje 

kreatywności, jakie 

znaczenie ma ich 

rozróżnianie, jak 

wpływają one na 

liczbę osób 

zaangażowanych w 

zarządzanie 

konfliktami, 

prawdziwość tych 

konfliktów, główne 

tematy konfliktów... 
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Opis: Uczestnicy będą musieli odegrać rolę, w związku z czym 

otrzymają postać, którą będą musieli reprezentować - będą mieli kilka 

minut na poznanie postaci, którą będą grać, i wczucie się w jej rolę. 

Odgrywają swoją rolę w konflikcie, prawdziwym lub fikcyjnym. Po jego 

zakończeniu przystępują do debaty, aby osiągnąć wspólne 

porozumienie. 

Rozwiązanie: Nie ma dobrego rozwiązania, ponieważ zadanie jest tak 

skonstruowane, że nie ma prawdziwej odpowiedzi. 

 

40’ Techniki i strategie zarządzania konfliktami 

Oznaki konfliktu 

Model CCST 

Metoda harwardzka 

Mediator 

Rozwiązywanie pytań 

 

Mediator:  

Czas:  

Materiały: Brak. 

Cel: Rozwiązać sytuację konfliktową wśród wszystkich członków grupy, 

promując jednocześnie zrozumienie i empatię. 

Opis: To ćwiczenie jest idealne do wykonania, gdy w grupie zaistniała 

sytuacja problemowa, która wpływa na rozwój grupy. Trener porusza 

tę sytuację na forum, a następnie próbuje ją wspólnie rozwiązać. 

Jedna z zaangażowanych osób wyjaśnia sytuację. W razie potrzeby 

Trener zapisuje na tablicy wydarzenia i osoby, które brały w nich 

udział, aby móc później wrócić do tych kwestii. 

W miarę pojawiania się osób trener będzie musiał zachęcać 

zaangażowane osoby do interwencji i wyjaśniania swojego punktu 

Wyjaśnimy, jak 

ważne jest jak 

najszybsze 

rozwiązywanie 

konfliktów, zwracanie 

uwagi na oznaki 

konfliktu, 

przedstawianie 

różnych technik 

zarządzania 

konfliktami ... 
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widzenia. Chodzi o to, by wspólnie, na podstawie różnych opinii  

wypracować rozwiązanie. 

Należy zauważyć, że trener lub moderator odgrywa tu ważną rolę, 

ponieważ musi poprowadzić debatę i zachęcić do udziału w niej całą 

grupę, a przynajmniej osoby, które brały udział w zdarzeniu. 

Rozwiązanie: Rozwiązanie jest otwarte. 

 

Bariery do rozwiązania: 

Czas: 

Materiał: Brak. 

Cel: Ocenić możliwości grupy w obliczu sytuacji problemowej i opisać 

alternatywne sposoby znalezienia rozwiązania. 

Opis: Każdy członek grupy otrzymuje kartkę papieru, na której zapisuje 

problem, z jakim się ostatnio zetknął. Kartki są składane  

i przechowywane w torbie. 

Po kolei każdy z uczestników wyjmuje kartkę z torby i czyta ją na głos, 

a inny członek grupy zapisuje to, co zostało powiedziane, na tablicy.  

Po zanotowaniu wszystkich problemów wybiera się jeden z nich  

do rozwiązania w drodze głosowania. 

Po wybraniu tematu dyskutuje się o tym, co się wydarzyło, a następnie 

pod wybranym tematem na tablicy rysuje się dwie kolumny. W jednej 

z nich wskazuje się siły funkcjonalne, czyli zalety lub pozytywne 

aspekty omawianego zagadnienia, a w drugiej siły dysfunkcjonalne, 

czyli wady lub aspekty negatywne. 

Po zaobserwowaniu tego wszystkiego należy przedyskutować 

wiarygodność samego problemu - czy można go przeformułować  

w coś produktywnego dla grupy, czy też jest to kwestia, którą należy 

rozwiązać pokojowo poprzez inne działania. 

Rozwiązanie: Rozwiązanie dowolne. 
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5’ Podsumowanie sesji  

Podsumowanie całej sesji. 

 

Na zakończenie zajęć 

podsumujemy 

wszystko, co zostało 

powiedziane w tym 

module. 

 

 


