
A továbbképzés megnevezése: Konfliktuskezelés a köznevelési intézményekben 

Szervezõ neve: InfoBest Kft.  
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01068-2008  
Alapítási engedély szám: 957/141/2013  
Alapító neve: Innovatív Műhely Szolgáltató Bt.  

 
Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2018. 08. 15. 

Foglalkozási órák száma: 30  
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami 

A továbbképzés célja:  
A továbbképzés a konstruktív konfliktuskezelésben nélkülözhetetlen ismeretek, módszerek és ezen 
keresztül képességek alapjainak megteremtését, jártasságok gyakorlati elsajátítását célozza meg. 
Cél, hogy a résztvevők fejlesszék kommunikációs és problémamegoldó képességüket, kreativitásukat, 

hatékonnyá és minden fél számára kielégítővé tegyék döntéshozó megbeszéléseiket. Gyakorlati 
tevékenységeken keresztül megismerhessék azokat a módszerek, technikákat, amelyek hozzájárulnak a 
demokratikus intézményi működéshez. 
 

A program tartalmának rövid ismertetése:  
A továbbképzés a konstruktív konfliktuskezelésben nélkülözhetetlen ismeretek, módszerek és ezen 
keresztül képességek alapjainak megteremtését, jártasságok gyakorlati elsajátítását célozza meg. Ennek 
során a résztvevők fejlesztik kommunikációs és problémamegoldó képességüket, kreativitásukat, 
hatékonnyá és gyakorolják, hogy döntéshozó megbeszéléseiket kielégítővé tegyék minden fél számára . 
Mindezek a módszerek, képességek és jártasságok hozzájárulnak a demokratikus intézményi 
működéshez. 
A tanfolyam végére a pedagógusok 
 
-megismerik a konfliktusok alapjait, kialakulásaiknak valódi és mélyebb okait, saját konfliktuskezelői 
stílusokat 
-tapasztalatot szereznek a kommunikációs technikák elsajátításával a hatékony konfliktusmegoldásról 

-kiegyensúlyozottabb, magabiztosabb személyekké válhatnak 
-képessé válnak azonosítani a másik fél állapotát, értelmezni konfliktusaikat, és megfelelően kezelni 
-felelősséget vállalnak önmagukért, s egy-egy problémás helyzet megoldásánál a saját érzéseiket fogják 
először keresni, 
-képesek lesznek a konfliktusokat megelőzni, a kommunikációs gátakat leküzdeni, a konfliktusokat 
együttműködéssé alakítani, az asszertivitást gyakorlatban alkalmazni, és a konfliktusok rövid és hosszú 
távú megoldási technikáját a mindennapokban is használni. 
 
A tanfolyam során  
-bepillantást nyernek a konfliktusok alapjaiba, bővítik ismereteiket önmagukról és másokról 
-gyakorlatot szereznek a hatékony kommunikáció és a konfliktuskezelés sokféle technikája 

alkalmazásában  
-képessé válnak személyiségükkel – mint tudatosan használt „eszközzel” - indirekt, közvetlen módon 
olyan nevelő munkát végezni, mellyel csökkenthetik konfliktusaikat, jobb tanácsadókká 
válhatnak,segítve ezáltal a köznevelési intézményekben dolgozó tanulók és nevelők munkáját. 
 
A tanfolyam főbb egységei: 
1. A konfliktus alapjai 
2. Ön- és emberismeret 
3. Konfliktusfeldolgozó- és megoldó stratégiák 
4. Összefoglalás, az ismeretek alkalmazása 
 
A gyakorlat és elmélet aránya: 80 – 20%. 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:  
1. Záró ellenőrzés reflexiós levél 
a) Minden résztvevő megír egy reflexiós levelet. Számot ad megszerzett elméleti ismereteiről, 
megfogalmazza a tanult módszerekkel kapcsolatos saját élményeit, véleményét és tapasztalatait. 
A reflexiós levél térjen ki a következőkre: 
1. Milyen új ismereteket szerzett önmagáról (kompetencia, főbb jellemvonások, kommunikációs készség, 
problémamegoldás stb.)? 
2. Hogyan kívánja az így megszerzett ismereteit “kamatoztatni” a jövőben, pályája és magánélete során 
(tudatosság, hatékony kommunikáció, empátia, odafigyelés.)?  
 



Értékelési szempontok:  

1.A résztvevő ismeri-e a konfliktus alapjait;  
felismeri-e a valódi konfliktust;  
tisztában van-e annak kialakulásának okaival. 
2. A résztvevő mutat-e jártasságot a konfliktusmegoldáshoz nélkülözhetetlen kompetencia terén, tudja- 
e értelmezni és irányítani tudatosan a magatartásformákat.  
3. A tréning ideje alatt fejlődött -e a résztvevő kommunikációja, problémamegoldó képessége, a 
gyakorlati megvalósítás terén mutat-e pozitív előrelépést, tudja- e hasznosítani a tanult kommunikációs 
technikákat. 
 
2. Formai követelmények 
A reflexiós levél terjedelme maximum 4 oldal A/4-es lapon, melynek leadási határideje a tréning 
lezárását követő 10. nap. 

A munkaformákon való részvétel: az összóraszám 90%-a.  
 

Az elõírt tartalmi követelmények:  
Ismerje a konfliktusok alapjait, kialakulásaiknak valódi és mélyebb okait. 

Tudja meghatározni saját konfliktuskezelői stílusát. 
Legyen képes azonosítani a másik fél állapotát, értelmezni konfliktusait, és megfelelően, eredményesen 
kezelni azt. 
Legyen jártas a konfliktusok megelőzésében, a kommunikációs gátak leküzdésében, a konfliktusok 
együttműködéssé alakításában, az asszertivitás gyakorlatában, és a konfliktusok rövid és hosszú távú 
megoldási technikájában. 
Hozza be személyes tapasztalatait a tréning megvalósulási folyamatába. 
Az új információkat integrálja saját tapasztalataiba. 
Legyen képes visszajelzést adni saját és mások működéséről egyéni és csoportszinten. 
 

Az ismeretek számonkérésének módja:  
Záró ellenőrzés: reflexiós levél 
Minden résztvevő megír egy reflexiós levelet. Számot ad megszerzett elméleti ismereteiről, 
megfogalmazza a tanult módszerekkel kapcsolatos saját élményeit, véleményét és tapasztalatait. 
A reflexiós levél térjen ki a következőkre: 

1. Milyen új ismereteket szerzett önmagáról (kompetencia, főbb jellemvonások, kommunikációs készség, 
problémamegoldás stb.)? 
2. Hogyan kívánja az így megszerzett ismereteit “kamatoztatni” a jövőben, pályája és magánélete során 
(tudatosság, hatékony kommunikáció, empátia, odafigyelés.)?  
Értékelési szempontok:  
1.A résztvevő ismeri-e a konfliktus alapjait;  
felismeri-e a valódi konfliktust;  
tisztában van-e annak kialakulásának okaival. 
2. A résztvevő mutat-e jártasságot a konfliktusmegoldáshoz nélkülözhetetlen kompetencia terén, tudja- 
e értelmezni és irányítani tudatosan a magatartásformákat.  
3. A tréning ideje alatt fejlődött -e a résztvevő kommunikációja, problémamegoldó képessége, a 
gyakorlati megvalósítás terén mutat-e pozitív előrelépést, tudja- e hasznosítani a tanult kommunikációs 

technikákat. 
 
A jelentkezés feltételei:  
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Óvodapedagógus, tanító, bármely szakos tanár; 
Óvodapedagógus, tanító, általános- és középiskolai tanár.  
– megelõzõ szakmai gyakorlat:  
– egyéb, éspedig: 

Javasolt munkakörök:  
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár 
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):  
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi 
felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai 
szakvezető 

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: - 

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?  
nem jellemző 



A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?  
nem jellemző 

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: délelőtt, délutén, pihenőnapokon 

Részvételi díj összege:  
– Minimum: 30000 Ft  
– Maximum: 100000 Ft  
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: nincs 

 


