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A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 
1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 
1.2 Kar  Pszichológia és Neveléstudományok 
1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 
1.4 Szakterület Neveléstudományok 
1.5 Képzési szint Alapképzés (BA) - licensz 
1.6 Szak / Képesítés Óvodapedagógia és Elemi Oktatás Pedagógiája 
2. A tantárgy adatai 
2.1 A tantárgy neve Konfliktuskezelés a nevelési folyamatban 
2.2 Az előadásért felelős tanár neve  
2.3 A szemináriumért felelős tanár 
neve 

Szabó-Thalmeiner Noémi 

2.4 Tanulmányi év 3 2.5 Félév 5 2.6. Értékelés módja Kollokvium 2.7 Tantárgy 
típusa 

szaktantárgy 
(DS) 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 
3.1 Heti óraszám 2 melyből: 3.2 előadás - 3.3 szeminárium/labor 2 
3.4 Tantervben szereplő össz-
óraszám 

7o melyből: 3.5 előadás - 3.6 szeminárium/labor 28 

A tanulmányi idő elosztása: óra 
A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 1o 
Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 16 
Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portfóliók, referátumok, esszék kidolgozása 1o 
Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 3 
Vizsgák 3 
Más tevékenységek: .................. - 
3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 42 
3.8 A félév össz-óraszáma 7o 
3.9 Kreditszám 3 
 

4. Előfeltételek (ha vannak) 
4.1 Tantervi - 
4.2 Kompetenciabeli - 
5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 
lebonyolításának feltételei 

 

5.2 A szeminárium / labor 
lebonyolításának feltételei 

• Mozgatható berendezéssel ellátott tanterem, kivetítő, laptop, a tréning 
megtartásához szükséges eszközök: flipchart, filcek, tárgyak, 
feladatlapok, nevelési helyzetek szöveggyűjteménye. 
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6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
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K4. Az óvodai/kisiskolai csoport, az oktatási folyamat és a célcsoport sajátos szociális tanulási/ 
integrálási tevékenységének menedzserszemléletű kezelése (szervezése). 

K5. Különböző személyek és nevelési csoportok (óvodások, kisiskolások, tanulók, családok, 
tanárok, alkalmazottak, stb.) számára nevelési tanácsadás és irányítás, pszicho-pedagógiai 
segítségnyújtás. 

K6. Önértékelés a szakmai gyakorlatban és karrierépítésben, e folyamat állandó javítása, 
optimalizálása. 
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 TK1. Neveléstudományi szakértelmet tükröző, egyértelmű értékválasztásra alapozott szaketikai 

normák és elvek alkalmazása. 

 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

 

8. A tantárgy tartalma 
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 
 
8.2. Szeminárium Didaktikai módszerek, 

szervezési formák 
Megjegyzések 

1. Csoportszabályok felállítása. A konfliktus 
fogalma. 

Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
ötletbörze. 

2. Konfliktuskezelési stratégiák (Thomas-
Kilmann modell) 

Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
előadás, feladatlapos 
munka. 

3. Kié a probléma? Beszélgetés, szemléltetés, 

A szemináriumokat 
tréning formájában 
szervezzük meg. 
Ajánlott a 
tömbösített 
szervezési forma. 
 
 

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

• Az óvodában és iskolában jelentkező konfliktusos nevelési helyzetek 
hátterének megismerése. 

• Hatékony konfliktuskezelési stratégiák elsajátítása. 
7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 
 
 
 
 
 

• A konfliktus fogalmának és típusainak tisztázása. 
• A konfliktusok mögött álló okok és érzelmek feltérképezése. 
• Konfliktushelyzetekben alkalmazható technikák kialakítása és 

fejlesztése. 
• A különböző konfliktuskezelési stratégiák megismerése, alkalmazásuk 

következményeinek tudatosítása. 
• Konfliktusos nevelési helyzetek elemzése. 
• Az erőszakmentes konfliktuskezelési stratégia alkalmazása konkrét 

nevelési helyzetekben. 
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megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
feladatlapos munka. 

4. Kommunikációs gátak.  Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, egyéni 
munka. 

5. Aktív hallgatás. Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, páros munka, 
gyakorlás. 

6. Kommunikációs stílusok 
problémahelyzetekben. 

Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
ötletbörze. 

7. Az asszertív viselkedés nonverbális és verbális 
jellemzői. 

Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
ötletbörze. 

8. Válaszadás segélykérő levelekre. Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
ötletbörze. 

9. Konfliktusok elemzése: konfliktust kiváltó 
okok, szükségletek, érzelmek. 

Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
ötletbörze. 

10. A problémamegoldás folyamata (Gordon 
alapján) 

Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
ötletbörze. 

11. Problémamegoldást elősegítő készségek és 
képességek. A jéghegy alapelv. 

Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék. 

12. Ön- és társismeret. Az előítéletek. Beszélgetés, megbeszélés, 
játék, csoportmunka, 
ötletbörze. 

13. Kommunikációs és együttműködés. Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
ötletbörze. 

14. Problémamegoldás nevelési helyzetekben. Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
ötletbörze. 

Könyvészet: 
Bagdy Emőke, Családi szocializáció és személyiségzavarok, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,  1994 

Bagdy Emőke – Telkes József, Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 

1995 

Buda Béla, A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986 
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Faber, Adele – Mazlish, Elaine, Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje, Reneszánsz Könyvkiadó 

Kft, Budapest, 2006 

Gordon, Thomas, Tanítsd a gyermeked önfegyelemre! – A „kézi vezérlés” helyett otthon és az iskolában, Studium 

Effektive, Budapest, 1994 

Gordon, Thomas, T.E.T. – a tanári hatékonyság fejlesztése, Studium Effektive, 1996 

Horváth-Szabó Katalin, Az iskolai konfliktusokról, in: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága – egyetemi és 

főiskolai tankönyv, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1997 

Így is lehet! – problémamegoldást elősegítő játékok és gyakorlatok kézikönyve, Szolnok, 1995 

Ranschburg Jenő, Félelem, harag agresszió, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995 

Rudas János, Delfi örökösei, Kairosz Kiadó, 1997 

Sallai Éva, A pedagógus mesterség tartalma és tanulhatósága, különös tekintettel a pedagógusszemélyiség 

kialakulásásra, Bölcsészdoktori disszertáció, 1994 

Stoica-Constantin, Ana – Neculau, Adrian, Psihosociologia rezolvării conflictului, Polirom, Iaşi, 1998 

Székely György, Győzelem vesztesek nélkül, 3K Alapítvány, 1995 

Szekszárdi Ferencné, Konfliktusok az osztályban, Tankönyvkiadó, Budapest, 1987 

Szekszárdi Ferencné, Gyerekek – Tanítók – Szülők. A kisiskoláskor konfliktusai, IFA-MKM-BTF, Tanítók 

Kiskönyvtára sorozat, 1992 

Szekszárdi Júlia, Utak és módok – Pedagógiai kézikönyv a konfliktuskezelésről, Iskolafejlesztési Alapítvány – Magyar 

Encore, 1995 

Walker, Jamie, Feszültségoldás az iskolában – Játékok és gyakorlatok, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997 
  

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 

•  A tantárgy tartalma és kivitelezésének módja összhangban áll a nemzetközi törekvésekkel és a 
társadalmi igényekkel: korunk társadalmában olyan szakképzett pedagógusokra van szükség, akik 
erőszakmentesen, mély szakértelemmel kezelik munkahelyi konfliktusaikat, megfelelően 
kommunikálnak a gyermek nevelésében érdekelt személyekkel. A tartalom feldolgozása során 
nemcsak ismereteket közlünk, hanem attitűdöket, készségeket, képességeket is formálunk, s ehhez 
interaktív, a tapasztalati tanuláson alapuló módszereket alkalmazunk. 

 

10. Értékelés 
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

jegyben 
   10.4 Előadás  

   
10.5 Szeminárium / Labor A szöveggyűjteményben 

található 10 nevelési 
helyzet elemzése, illetve 
10 nevelési helyzet 
megoldása. 
Az elemzés a tanult minta 
alapján történik, a 
helyzetekre adott 
megoldások 
erőszakmentesek. 

Portfólió bemutatása és 
megvédése 

70% 
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A konfliktuskezelés 
tantárgyhoz kapcsolódó 
fogalom illetve jelenség 
plakát formájában való 
bemutatása. 
Aktívan részt vesz a 
tréningen, tiszteletben 
tartja társait, megfelelőn 
kommunikál, nyitott a 
tréning tartalma iránt. 

Szemináriumokon való 
jelenlét. 

30% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 
• Legalább 80%-os részvétel az órákon. 
• Helyesen elemzi a nevelési helyzeteket, feltüntetve a konfliktust kiváltó okokat, a 

konfliktusban résztvevő szereplőket, a szereplők szükségleteit, félelmeit, elvárásait, illetve 
érzelmeit az adott konfliktushelyzetben. 

• Erőszakmentes megoldást javasol az adott konfliktushelyzetekre, figyelembe véve a 
konfliktust kiváltó okokat és a konfliktusban résztvevő szereplők szükségleteit. 

• A plakát esztétikusan összeállított, áttekinthető és szemléletesen tükrözi a megjelentetni 
kívánt fogalom vagy jelenség lényegét.  

 

Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

29.09.2012.                                                                          dr Szabó Th. Noémi 

Az intézeti jóváhagyás dátuma    Intézetigazgató  

2012.10.01.              dr. Demény Piroska  

 

 


