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„Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości
- projekty edukacyjne młodzieży”

Cele projektu edukacyjnego:
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Produkty końcowe projektu edukacyjnego:

Zrozumienie, czym jest konflikt i jak się przejawia,
poznanie przyczyn i rodzajów konfliktów
w wielokulturowym świecie,
umiejętność rozwiązywania konfliktów w grupach
wielokulturowych,
umiejętność przedstawiania informacji poprzez metody
wizualne, np.: infografiki.

mapa myśli,
schemat ryby,
prace wizualne, np.: infografiki, komiksy, storybord,
kolaże.

PROPONOWANY PRZEBIEG ZAJĘĆ
ETAP PROJEKTU

SUGEROWANE DZIAŁANIA
1
1.
a.

ETAP

CZAS

b.
c.

Wprowadzenie:
od konfliktu do konsensusu – praca
zespołowa,
mapa myśli,
jak rozumieć konflikt – dyskusja.

I

1. około 1,5 godziny
a. 45 min.
b. 30 min.
c. 20 min.

2
1.

Podjęcie decyzji o realizacji projektu.

II

2. 10 min.

1.
3

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje – praca
w grupach:
przygotowanie kart,
analiza postaw,
podsumowanie.

III

3. około godziny
a. 30 min.
b. 20 min.
c. 15 min.

4
1.
a.
b.

Cykl konfliktu:
schemat ryby,
modus vivendi – czyli, jak radzić sobie z
konfliktami.

IV

4. 50 min.
a. 20 min.
b. 30 min.

5
1.
a.
b.
c.

Pomiędzy konfliktem a konsensusem:
przygotowanie do pracy,
tworzenie materiałów,
weryfikacja materiałów.

V

5. około 1,5 godziny
a. 30 min.
b. 45 min.
c. 20 min.

III PREZENTACJA
PROJEKTU

6
1.

Prezentacja prac.

VI

6. 45 min.

IV OCENA PROJEKTU

7
1.

Podsumowanie pracy nad projektem
i utrwalenie wiadomości.

VII

7. 30 min.

I WYBÓR ZAGADNIENIA
I OKREŚLENIE CELÓW
PROJEKTU

a.
b.
c.

II REALIZACJA
PROJEKTU

RAZEM

około 7 godzin lekcyjnych + czas na pracę poza zajęciami

UWAGI

*** gwiazdki sugerują podział na poszczególne dni

„Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości
- projekty edukacyjne młodzieży”

1
WPROWADZENIE

a
od konfliktu
do konsensusu
praca zespołowa

b
mapa myśli
praca zespołowa

3

2016-2-PL01-KA205-027375 Projekt Erasmus+

Nauczyciel proponuje uczniom zabawę integracyjną związaną
z sytuacjami, w których może dojść do nieporozumień. Przygotowuje różne
zestawy sytuacji konfliktowych, z którymi młodzież może się zetknąć
w codziennym życiu (Załącznik 1 – przykładowe sytuacje konfliktowe).
Nauczyciel dzieli uczniów na czteroosobowe grupy. Każdy z zespołów
otrzymuje zestaw z sytuacją konfliktową (Załącznik 1 – przykładowe
sytuacje konfliktowe) oraz karty konfliktu (Złącznik 2 – karty konfliktu).
Następnie prowadzący wprowadza uczestników w zasady zabawy
(Załącznik 3 – zasady gry).
Po zakończeniu zabawy nauczyciel pyta uczniów jakie mają przemyślenia
na temat jej przebiegu :
❖ czy takie sytuacje zdarzają się w ich życiu?
❖ czym różnią się od siebie te sytuacje? Czy potrafiliby je jakoś
pogrupować?
❖ czy sami potrafiliby napisać takie karty na podstawie swoich
doświadczeń?
❖ jak na co dzień radzą sobie z trudnymi komunikacyjnie sytuacjami?
❖ czy wszystkie opisane na kartach sytuacje były dla nich jasne?
❖ czy konflikt jest nieodłącznym elementem naszej codzienności? itp.
Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów, następnie dzieli klasę na nowe
grupy. Każda z nich ma do dyspozycji brystol i markery.
Na środku brystolu uczniowie zapisują hasło RODZAJE KONFLIKTÓW
W WIELOKULTUROWYM ŚWIECIE. Zadaniem każdej grupy jest zapisanie
jak największej liczby rodzajów konfliktów, które przychodzą im do
głowy. Tworzą ich różne kategorie.
Mapy myśli zachowujemy do końca projektu. W końcowej fazie zadania
uczniowie budują m.in. w oparciu o nie a także doświadczenia z projektu,
własną bazę przyczyn konfliktów w wielokulturowym świecie, która
posłuży do dyskusji podczas podsumowania projektu.

c
jak rozumieć
konflikt?
dyskusja

Na podstawie informacji, które uczniowie zawarli w mapach myśli
nauczyciel inicjuje dyskusję dotyczącą rodzajów konfliktów. Może to być
np. debata punktowana, podczas której nauczyciel rozdaje każdej grupie
punkty, na podstawie karty oceny dyskusji (Załącznik 4 – karta oceny
dyskusji). Skład grup jest taki sam jak przy tworzeniu mapy myśli.
Uczniowie mogą również zaproponować własny sposób punktowania
zachowań w trakcie rozmowy.
Nauczyciel co jakiś przerywa dyskusję i uzupełnia tablicę o nowe
informacje np. ile osób zgadza się z daną tezą. Po zakończeniu debaty
następuje podsumowanie, w którym nauczyciel ogłasza zwycięzcę
(grupa z największą liczbą punktów) i dzieli się z klasą swoimi
spostrzeżeniami odnośnie przeprowadzonego ćwiczenia (mocne i słabe
strony, nad czym trzeba jeszcze popracować, itp.).

„Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości
- projekty edukacyjne młodzieży”

c
cd. jak rozumieć
konflikt?
dyskusja

2
PODJĘCIE DECYZJI
O REALIZACJI PROJEKTU

3
ZGODA BUDUJE,
NIEZGODA RUJNUJE
praca w grupach

a
przygotowanie
kart

4
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Prowadzący rozdaje uczniom kartki z definicjami konfliktu (Załącznik 5 definicje). Po przeczytaniu i przeanalizowaniu definicji, uczniowie
dyskutują na ich temat. Wspólnie ustalają z czym się zgadzają, a z czym
nie i co by dodali. Na tablicy zapisywane są informacje dotyczące
konfliktu, z którymi wszyscy uczniowie się zgadzają.
Na koniec uczniowie wspólnie z nauczycielem tworzą wspólną definicję
konfliktu, w oparciu o wcześniejszą dyskusję i informacje umieszczone
na tablicy, a następnie ją zapisują. Gdyby uczniowie chcieli coś jeszcze
zmienić w ustalonej definicji, argumentują swoje zdanie. Jeśli poprawki
zostaną zaakceptowane przez całą grupę, prowadzący wprowadza
zmiany i zapisuje ostateczną definicję konfliktu na tablicy, a uczniów
prosi o zapisanie jej na kartkach z definicjami, które wcześniej otrzymali.

Nauczyciel wspólnie z uczniami podejmuje decyzję o realizacji projektu
dotyczącego konfliktów w wielokulturowym świecie. Wspólnie ustalają
tytuł projektu.

Nauczyciel zapisuje na tablicy przysłowie „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”.
Pyta uczniów jak rozumieją ten cytat i czy się z nim zgadzają. Prowadzący
prosi ich również o to, aby podzielili się własnymi doświadczeniami
życiowymi, które można by było zobrazować zapisanym na tablicy
przysłowiem. Następnie nauczyciel dzieli klasę na 4 osobowe grupy i prosi
uczniów o wymyślenie przykładowych sytuacji konfliktowych.

Nauczyciel zwraca uczniom uwagę na elementy, które muszą zostać
poruszone i zawarte w ich sytuacjach konfliktowych i zapisuje je na tablicy:
❖ opis sytuacji i konfliktu,
❖ uczestnicy konfliktu oraz ich postawy wobec problemu,
❖ uczestnicy konfliktu i ich potrzeby, których skutkiem jest konflikt,
❖ uczestnicy konfliktu oraz ich obawy związane z konfliktem.
Następnie każda grupa przygotowuje opisy sytuacji konfliktowych,
podobnych do tych, z którymi mieli do czynienia na początku projektu,
podczas zabawy integracyjnej. Zapisują je na kartach, a następnie dają
innym grupom do analizy.

b
analiza
postaw

Grupy analizują przedstawione sytuacje pod kątem postaw, potrzeb i obaw
uczestników konfliktu i wypełniają kartę pracy otrzymaną przez
nauczyciela. Każda grupa otrzymuje od prowadzącego tabelę postaw,
potrzeb i obaw, niezbędną do wykonania zadania (Załącznik 6 – tabela
postaw, potrzeb i obaw).

„Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości
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c
podsumowanie

4
CYKL
KONFLIKTU
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Na zakończenie ćwiczenia każda grupa krótko przedstawia sytuację
konfliktową, którą analizowała. Wskazuje na to, co zwróciło ich uwagę
podczas pracy i wcześniejszej budowy takich sytuacji.

Nauczyciel wprowadza uczniów w temat związany z rozwiązywaniem
konfliktów, zapisując w przypadkowej kolejności etapy tego procesu.
Zadaniem uczniów, dobranych w pary lub w czwórki, jest uporządkowanie
wypisanych przez prowadzącego punktów w logiczną kolejność (Załącznik
7 – materiały dodatkowe):
❖ wspólne wypracowanie pomysłów na rozwiązanie konfliktu,
❖ zdefiniowanie problemu i jego objawów,
❖ określenie źródła i rodzaju konfliktu,
❖ uczestnicy szukają wspólnej płaszczyzny porozumienia (porównanie
punktów widzenia),
❖ wybór rozwiązania satysfakcjonującego wszystkich uczestników konfliktu
(poszukiwanie konsensusu),
❖ określenie korzyści wynikających z rozwiązania konfliktu,
❖ określenie negatywnych i pozytywnych (jeśli takie są) aspektów
wynikających z konfliktu,
❖ podjęcie próby rozwiązania konfliktu,
❖ każdy uczestnik konfliktu określa swoje stanowisko, potrzeby
i oczekiwania,
❖ nawiązanie kontaktu (rozpoczęcie dialogu),
❖ próba spojrzenia na problem z perspektywy innej niż swoja.
Po wykonaniu zadania, rozpoczyna się dyskusja na forum grupy, podczas
której wszystkie pary dzielą się kolejnością, w której uporządkowały punkty
wypisane na tablicy. Nauczyciel prosi uczniów o uargumentowanie swoich
decyzji.
Celem dyskusji jest wspólne uporządkowanie etapów procesu
rozwiązywania konfliktów oraz zaakceptowanie ich przez wszystkich
uczestników. Dyskusja ta ma na celu nie tylko wprowadzić uczniów
w temat rozwiązywania konfliktów, ale również przećwiczyć zdolności
negocjacji i argumentowania.

a
schemat
ryby

Nauczyciel tłumaczy uczniom na czym będzie polegało zadanie.
W grupach będą uzupełniać SCHEMAT RYBY odnoszący się do tematu
RODZAJE I ŹRÓDŁA KONFLIKTU.
Prowadzący zaczyna od wyjaśnienia uczniom czym jest schemat ryby.
Następnie dzieli klasę na 3-4 osobowe grupy i daje każdej pusty schemat
ryby (Załącznik 8 – schemat ryby). Prosi uczniów o jego uzupełnienie. Po 5
minutach prowadzący daje każdej grupie model KOŁA KONFLIKTU
MOORE’A na kartce, na podstawie którego mają skończyć uzupełniania
swojego schematu (Załącznik 9 – koło konfliktu Moore’a).

„Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości
- projekty edukacyjne młodzieży”

a
cd. schemat
ryby

b
modus vivendi,
czyli jak radzić sobie
z konfliktami
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Po uzupełnieniu schematów przez uczniów, następuje krótka dyskusja
na forum grupy. Nauczyciel zadaje pytania, np.:
❖ jakiego rodzaju konflikty w grupach wielokulturowych występują
najczęściej i dlaczego?
❖ jakiego rodzaju konflikty są dla was najtrudniejsze do rozwiązania?
❖ jakie są najczęstsze źródła konfliktów w życiu codziennym uczniów?
❖ co myślicie o podziale konfliktów według Moore’a?
❖ czy ciężko było uzupełnić schemat ryby?
❖ czy model koła Moore’a pomógł w uzupełnieniu schematu ryby?
Nauczyciel pyta uczniów o to, jakie mają sposoby unikania konfliktów. Po
krótkiej dyskusji prowadzący rozdaje klasie do przeczytania dwa krótkie
teksty.
Pierwszy tekst dotyczy tego jak radzić sobie z konfliktem i jakie problemy
mogą się pojawić przy próbie rozwiązania konfliktu (Załącznik 10 – tekst
1). Drugi tekst dotyczy koncepcji samospełniającej się przepowiedni
(Załącznik 10 – tekst 2).
Po przeczytaniu przez uczniów tekstów nauczyciel rozpoczyna dyskusję
zadając pytania, np.:
❖ jakie problemy mogą się pojawić podczas próby rozwiązania konfliktu?
❖ co można zrobić, gdy strona przeciwna przyjmuje postawę „wszystko albo
nic”?
❖ czy uczestniczyli kiedyś w konflikcie, bądź byli świadkiem konfliktu,
którego nie udało się rozwiązać? Dlaczego?
❖ co może powodować narastanie konfliktu?
❖ czym jest samospełniająca się przepowiednia?
❖ czy zgadzają się z pomysłem samospełniającej się przepowiedni?
❖ w jaki sposób można unikać konfliktów?
❖ jakie metody unikania konfliktów podaje autor w tekście?
❖ czy zgadzają się z tym, że mają ograniczony wpływ na to, jak postępuje
ich partner, natomiast znacznie większy na własne zachowanie
w kontakcie z drugim człowiekiem?
❖ czym jest dla was asertywność?
Nauczyciel podsumowuje dyskusję ustalając wspólnie z uczniami jakie trzy
elementy są najważniejsze przy próbie zażegnania konfliktu i jakie są trzy
najczęstsze bariery, które mogą utrudniać jego rozwiązanie.

5
POMIĘDZY KONFLIKTEM
A KONSENSUSEM
przygotowanie prac

Nauczyciel dzieli klasę na zespoły, od 3 do 5 osób. Przedstawia im temat
pracy, czyli pokazanie tego, czym jest konflikt i jakie są jego źródła za
pomocą metod wizualnych. Materiałom mogą towarzyszyć dodatkowe
elementy mówiące np. o tym jak można zapobiec takim sytuacjom.

„Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości
- projekty edukacyjne młodzieży”

5
CD. POMIĘDZY
KONFLIKTEM
A KONSENSUSEM
przygotowanie prac

a
przygotowanie
do pracy

b
tworzenie
materiałów

c
weryfikacja
materiałów
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Uczniowie wspólnie z nauczycielem dyskutują na temat tego, w jakiej
formie chcieliby opracować swoje materiały.
Do wyboru mają różne metody pracy, od komiksu, przez storybordy,
infografiki, kolaże, po np. zastosowanie metody Visual Thinking. Każda
z grup decyduje się na jedną wybraną metodę, którą zamierza pracować.

Uczniowie w swoich grupach dzielą się zadaniami i pracą. Wybierają formę
projektu, oraz wymyślają jakiego zagadnienia będzie dotyczyło. Zbierają
potrzebne materiały i informacje oraz tworzą opis tego co zamierzają
wykonać.

Uczniowie akceptują z nauczycielem przygotowaną przez siebie koncepcję,
a następnie przystępują do wykonania projektu. Ważne jest, aby był on
wykonany w sposób staranny i z zachowaniem zasad estetyki. Na bieżąco
mogą konsultować kolejne elementy z prowadzącym.

Po przygotowaniu wszystkich materiałów następuje moment wewnętrznej
oceny pomiędzy grupami:
❖ czy wszystkie prace są zrozumiałe?
❖ czy warto wzmocnić któryś z przekazów?
❖ która forma wydaje się najciekawsza?
Następnie wspólnie przygotowują się do prezentacji projektu.
Przygotowują dodatkowe opisy swoich prac tam, gdzie wymagają one
objaśnienia.

6
PREZENTACJA
PRAC

Materiały przygotowane przez uczniów umieszczane są w widocznym
miejscu tak, aby mogły się z nimi zapoznać inne osoby, które nie
uczestniczyły w projekcie. Każdej z prac może towarzyszyć dodatkowa
informacja wyjaśniająca cele i ideę autorów.
Dodatkowo lider grupy może omówić szczegóły przygotowanych
materiałów i odpowiedzieć na pytania innych uczniów. Prace mogą także
zostać wystawione na ekspozycję w miejscu dostępnym dla innych osób
ze szkoły, np. na korytarzu, w świetlicy, bibliotece itd.

8
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Na zakończenie projektu uczniowie powracają do mapy myśli oraz
schematu ryby. Uzupełniają go i modyfikują zgodnie z tym, jakie
informacje uzyskali w projekcie. Nauczyciel zadaje im pytania:
❖ co najbardziej Wam się podobało?
❖ czego się nauczyliśmy? Czy jest to wiedza, która przyda się Wam
w codziennym życiu?
❖ co sprawiło Wam największą trudność?
❖ czy Waszym zdaniem temat konfliktów i sposobów ich rozwiązywania
i zapobiegania im powinien być częściej omawiany?
❖ jak oceniacie rezultaty, które osiągnęliśmy?
Uczniowie mogą zadać dodatkowe pytania.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
DO PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK 1

PRZYKŁADOWE SYTUACJE KONFLIKTOWE

ZAŁĄCZNIK 2

KARTY KONFLIKTU

ZAŁĄCZNIK 3

ZASADY GRY

ZAŁĄCZNIK 4

KARTA OCENY DYSKUSJI

ZAŁĄCZNIK 5

DEFINICJE

ZAŁĄCZNIK 6

TABELA POSTAW, POTRZEB I OBAW

ZAŁĄCZNIK 7

MATERIAŁY DODATKOWE

ZAŁĄCZNIK 8

SCHEMAT RYBY

ZAŁĄCZNIK 9

KOŁO KONFLIKTU MOORE’A

ZAŁĄCZNIK 10

TEKST 1 I TEKST 2

„Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości
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ZAŁĄCZNIK NR 1

PRZYKŁADOWE SYTUACJE KONFLIKTOWE
SŁOWO
WSTĘPU

Sytuacje konfliktowe są niestety nieodzowną częścią naszej codzienności.
Na każdym kroku spotykamy się z jakiegoś rodzaju konfliktem, nawet jeśli
nie zdajemy sobie z tego sprawy. Konflikty nie muszą być duże i poważne.
Mogą być znikome, ledwo dostrzegalne, co nie znaczy jednak, że ich nie
ma.
Skąd biorą się konflikty? Jakiego rodzaju konflikty istnieją? Konflikt to
skomplikowane zjawisko społeczne i niemożliwym jest znaleźć proste
odpowiedzi na powyższe pytania. Czy konflikty są negatywnym
zjawiskiem? Jak najbardziej, ale można z nich również czerpać wiele
korzyści. Dzięki konfliktom można nauczyć się patrzeć na świat
z perspektywy drugiego człowieka, można nauczyć się sztuki negocjacji,
a także pójścia na kompromis, co dla wielu z nas jest czymś wyjątkowo
trudnym.
Tak więc dojście do porozumienia, do tzw. konsensusu, jest czymś
ważnym i dobrze jest nad tą umiejętnością pracować. W jaki sposób?
Skoro praktyka czyni mistrza, to może warto wczuć się w wymyśloną
sytuację konfliktową i spróbować ją rozwiązać? Na tym właśnie polega
zaproponowana w scenariuszu zajęć OD KONFLIKTU DO KONSENSUSU,
zabawa integracyjna, wprowadzająca do tematu lekcji, jakim są konflikty
w wielokulturowym świecie.
Już od najmłodszych lat spotykamy się z problemami, sytuacjami
nieprzyjemnymi, trudnymi do rozwiązania, z konfliktami. Ważne jest, aby
umieć sobie z takimi sytuacjami poradzić, umiejętność rozwiązywania
konfliktów jest niezwykle ważna.
Dzięki temu ćwiczeniu uczniowie mogą, w sposób nieangażujący ich
emocjonalnie, wcielić się w sytuację konfliktową, z którą mogą spotkać się
na co dzień i podjąć próbę jego rozwiązania w przyjaznym środowisku.
Dzięki współpracy z kolegami i koleżankami mogą inaczej spojrzeć na
problem i dowiedzieć się nowych rzeczy o sobie, innych, świecie
i problemem, z którym się zmierzają.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

PRZYKŁADOWE SYTUACJE KONFLIKTOWE
KARTA OPISU NR 1
Grupa przyjaciół wybiera się do kina. Bartek i Ania koniecznie chcą iść na
jakiś horror. Ola chce iść na komedię romantyczną ponieważ boi się horrorów.
Tomkowi i Kacprowi obojętne jest to na jaki film pójdą. Przyjaciele chcą iść
do kina razem, całą paczką i stać ich tylko na jeden seans.
Jak rozwiązać ten konflikt?

KARTA OPISU NR 2
Marek i Paweł przyjaźnią się od wielu lat. Wszystko robią razem, mają
wspólne zainteresowania. Do klasy dołącza nowy uczeń, Michał. Od razu
zaprzyjaźnia się z Pawłem. Obaj chłopcy fascynują się informatyką. Marek
natomiast nie cierpi informatyki i nie przepada za Michałem. Uważa go za
nudziarza. Paweł nie wie co w tej sytuacji zrobić. Chciałby, aby Marek i Michał
się dogadali.
Jak rozwiązać ten konflikt?

KARTA OPISU NR 3
Mama Ani prosiła ją o posprzątanie pokoju. Ania obiecała to zrobić tego
samego dnia. Mijają 3 dni i wciąż nie posprzątała. Wybiera się właśnie do
kolegi przygotować projekt na polski. Mama Ani jest oburzona zachowaniem
córki i tym, że nie dotrzymała obietnicy. Ania mówi, że sprzątnie pokój
później, ale mama Ani jest nieugięta i nie pozwoli córce wyjść, jeśli nie
sprzątnie pokoju.
Jak rozwiązać ten konflikt?

„Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości
- projekty edukacyjne młodzieży”
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ZAŁĄCZNIK NR 2

KARTY KONFLIKTU

KARTA KONFLIKTU NR 1
Bartek i Ania – koniecznie chcą iść na horror, lubią też inne gatunki filmowe, ale dawno nie
byli na żadnym horrorze, a horrory są ich ulubionym gatunkiem. Niestety stać ich tylko na
jeden seans i twierdzą, że horrory oglądane w domu nie dostarczają tylu emocji co
oglądane w kinie.
Ola – chce iść na komedię romantyczną, ponieważ boi się horrorów. Ola jest bardzo
wrażliwa na nieprzyjemne i drastyczne sceny, choć do samej fabuły horrorów nie ma
większych zastrzeżeń. Ola nosi okulary.
Tomek i Kacper – jest im obojętne na jaki film pójdą. Nie akceptują możliwości
rozdzielenia się paczki.

KARTA KONFLIKTU NR 2
Marek - przyjaźni się z Pawłem od wielu lat. Ma z nim wiele wspólnych zainteresowań, ale
nie cierpi informatyki, która jest jedną z pasji Pawła. Uważa Michała za sztywniaka
i nudziarza i nie chce go bliżej poznać.
Paweł - przyjaźni się z Markiem od wielu lat. Mają wiele wspólnych zainteresowań, ale nie
dzielą pasji do informatyki. Paweł zaprzyjaźnia się z Michałem, który również pasjonuje się
informatyką. Uważa, że Marek i Michał dogadaliby się, gdyż obaj interesują się piłką nożną.
Sam Paweł nie lubi piłki nożnej, ale lubi kręcić rożne filmy, które potem obrabia na
komputerze.
Michał - zaprzyjaźnia się z Pawłem. Obaj uwielbiają informatykę. Wie, że nie jest lubiany
przez Marka. Sam nic do niego nie ma, ale unika go, aby nie stwarzać niepotrzebnych
problemów. Jego drugą największą pasją jest piłka nożna.

KARTA KONFLIKTU NR 3
Mama Ani – ma zaufanie do córki i wierzy, że jeśli powie, że coś zrobi, to to zrobi. Jest
bardzo zawiedziona jej zachowaniem i postępowaniem. Uważa, że szkoła i nauka są
ważne, ale ma takie samo zdanie o wypełnianiu obowiązków domowych i dotrzymywaniu
tajemnic. Wie, że sprzątnięcie pokoju nie zajmie córce zbyt wiele czasu.
Ania – zostawiła projekt z polskiego na ostatnią chwilę, dlatego nie sprzątnęła pokoju
kiedy mama ją o to poprosiła. Ciężko było jej umówić się z kolegą, z którym ma zrobić
pracę na polski, ponieważ nie traktuje on niczego na poważnie. Ani zależy na stopniach
w szkole i przez problem z projektem zapomniała o obietnicy, którą złożyła mamie. Nie ma
jednak wyjścia i musi jak najszybciej zrobić pracę do szkoły. Kolega ogląda właśnie
telewizję i nie robi nic ważnego. Mieszka 30 minut drogi od Ani.

„Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości
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ZAŁĄCZNIK NR 3

ZASADY GRY
ZASADY
GRY

Gra polega na przedstawieniu przez uczniów przykładowych sytuacji
konfliktowych, z którymi mogą spotkać się na co dzień.
Każda grupa otrzymuje zestaw składający się z karty opisu (Załącznik 1 –
karty opisu), oraz z karty konfliktu (Załącznik 2 – karty konfliktu). Zestaw
składa się z jednej karty opisu, i jednej karty konfliktu (odpowiednio
numerowane 1 i 1, 2 i 2, itd.).
Uczniowie w grupach współpracują ze sobą. Zaczynają od przeczytania
karty opisu, która została im przydzielona. Następnie czytają treść karty
konfliktu. W opisie zawarte są informacje dotyczące konfliktu: co się stało,
jak się przejawia konflikt, kto w nim uczestniczy. Natomiast karty konfliktu
informują o tym, jakie są oczekiwania, potrzeby, obawy, itp., każdego
uczestnika konfliktu.
Po przeanalizowaniu całego zestawu, każda grupa dyskutuje jak można
rozwiązać zaprezentowany konflikt. Zespoły powinny szukać, takiego
wyjścia z sytuacji, które nie będzie generować kolejnych sytuacji
zapalnych.
Następnie każda grupa przedstawia na forum klasy sytuację konfliktową,
którą analizowała i dzieli się swoim sposobem na jej rozwiązanie.
Informuje też o tym, czy ich pomysł na zażegnanie konfliktu
usatysfakcjonowałby wszystkich uczestników konfliktu.
W ramach podsumowania ćwiczenia każda grupa wybiera jeden zespół,
który ich zdaniem opracował najbardziej skuteczne, bądź też najciekawsze
rozwiązanie konfliktu. Argumentują swój wybór.
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ZAŁĄCZNIK NR 4

KARTA OCENY DYSKUSJI

SYSTEM
PUNKTOWANIA

GRUPY

ILOŚĆ
PUNKTÓW
A

podawanie nowych
informacji mających
znaczenie dla dyskusji

0-3

argumentacja swoich
poglądów/ stanowisk

0-3

trafne i kulturalne
komentowanie
informacji
podawanych przez
inne grupy

0-3

zaangażowanie
w dyskusję (całej
grupy)

0-2

kultura zachowania
w trakcie dyskusji

0-1

liczba punktów uzyskanych przez
każdą z grup

B

C

D

E

F

14

„Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości
- projekty edukacyjne młodzieży”

2016-2-PL01-KA205-027375 Projekt Erasmus+

ZAŁĄCZNIK NR 5

DEFINICJE
KONFLIKT

Definicje słownikowe:
1. przedłużająca się niezgoda między stronami;
2. działania zbrojne będące wynikiem takiej niezgody;
3. różnica między wartościami, postawami itp., której nie sposób
usunąć;
*definicja według internetowego słownika PWN: sjp.pwn.pl
1.

wszelkie zetknięcie się sprzecznych dążeń, niezgodność interesów,
poglądów; antagonizm, kolizja, spór zatarg.
*definicja według Słownika Wyrazów Obcych, Warszawa 1979

Definicje naukowe:
1. konflikt to zderzenie, sytuacja sprzeczności, w której uczestnicy próbują
narzucić sobie nawzajem swoją wolę;
*R. Fisher, W. Ury i B. Patton, Dochodząc do TAK.
Negocjowanie bez poddawania się. Warszawa 2000
2. konflikt w organizacji oznacza spór dwóch lub więcej członków lub grup,
wynikający z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami albo
pracami, lub zajmowania odmiennej pozycji, różnych celów, wartości lub
postrzeżeń;
*J. A. Stoner i Ch. Wankel, Kierowanie. Warszawa 1997
3. słowo konflikt pochodzi od łacińskich słów conflictus i configre.
W dosłownym tłumaczeniu oznacza to – zderzenie. W danym momencie
zderzają się dwie różne: tendencje, postawy, koncepcje, pomysły, poglądy,
przekonania, interesy, cele, wartości, uczucia, potrzeby, czy po prostu
postrzeganie rzeczywistości. Ta różnica nie jest przez strony akceptowana
i dochodzi, do kolizji, sporu;
*Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Rozwiązywanie
konfliktów materiały szkoleniowe. Projekt Kreatywny Humanista (czas
trwania 2009-2012)
4. trudna sytuacja, w której są przynajmniej dwie zależne od siebie strony
pomiędzy którymi jest jakaś różnica. Strony te dążą do różnych celów, przy
czym cele te nie mogą być osiągnięte bez udziału wszystkich stron, jednak
one blokują realizację tych dążeń.
*G. Idziak, Zarządzanie konfliktem materiały szkoleniowe. Projekt NAUKA –
Nowoczesna Administracja Uczelni i Kadra Akademicka (Competence,
Training & Coaching Institute), 2014
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ZAŁĄCZNIK NR 6

TABELA POSTAW, POTRZEB I OBAW

OSOBA

POTRZEBY

POSTAWY

OBAWY
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ZAŁĄCZNIK NR 7

MATERIAŁY DODATKOWE
ETAPY
ROZWIĄZYWANIA
KONFLIKTÓW

Wychodzenie z konfliktu powinno się opierać przede wszystkim na analizie
i zrozumieniu sytuacji. Na początku należy przede wszystkim sprowadzić
sytuację do wspólnej płaszczyzny zrozumiałej dla zainteresowanych stron.
Dobrze jest zdefiniować różne pojęcia i zobaczyć, czy tak samo są
rozumiane przez wszystkich.

ETAPY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTU
1

NAWIĄZANIE KONTAKTU, ROZPOCZĘCIE DIALOGU

2

ZDEFINIOWANIE PROBLEMU I TEGO JAK SIĘ OBJAWIA

3

OKREŚLENIE ŹRÓDŁA I RODZAJU KONFLIKTU

4

KAŻDY UCZESTNIK KONFLIKTU OKREŚLA SWOJE STANOWISKO, POTRZEBY
I OCZEKIWANIA

5

PRÓBA SPOJRZENIA NA PROBLEM Z PERSPEKTYWY INNEJ NIŻ SWOJA

6

UCZESTNICY SZUKAJĄ WSPÓLNEJ PŁASZCZYZNY POROZUMIENIA (PORÓWNANIE PUNKTÓW
WIDZENIA)

7

OKREŚLENIE KORZYŚCI WYNIKAJĄCYCH Z ROZWIĄZANIA KONFLIKTU

8

OKREŚLENIE NEGATYWNYCH I POZYTYWNYCH (JEŚLI TAKIE SĄ) ASPEKTÓW WYNIKAJĄCYCH
Z KONFLIKTU

9

WSPÓLNE WYPRACOWANIE POMYSŁÓW NA ROZWIĄZANIE KONFLIKTU

10

WYBÓR ROZWIĄZANIA SATYSFAKCJONUJĄCEGO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KONFLIKTU
(POSZUKIWANIE KONSENSUSU

11

PODJĘCIE PRÓBY ROZWIĄZANIA KONFLIKTU
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ZAŁĄCZNIK NR 8

SCHEMAT RYBY
RYBI SZKIELET

Spośród różnych metod analizy problemu, warto zwrócić uwagę na
Diagram Ishikawy. Jest to metoda przyczynowo- skutkowa, zaś swoją
popularną nazwę wzięła od kształtu, który przypomina szkielet ryby.
Można ją stosować przy analizie niezbyt złożonych procesów.
W przypadku większej liczby czynników może się nie sprawdzić.
Analiza w diagramie rozpoczyna się od skutku, jakiegoś stanu
niepożądanego. Na początek należy dobrze zdiagnozować problem, który
ma być wizualizowany poprzez taką strukturę. On jest „ogółem”, któremu
chcemy się przyjrzeć poprzez schemat.
Następnie przechodzimy do kategorii przyczyn, czy też głównych
czynników, które się na niego złożyły. Poniżej wpisujemy z kolei ich
przyczyny.
Za pomocą wykresu Ishikawy możemy wskazać wszelkie istotne związki
zachodzące pomiędzy różnymi przyczynami oraz odkryć źródło
niepowodzenia lub nieprawidłowego przebiegu procesu.

główne czynniki

główne czynniki

(kategorie przyczyn)
przyczyny

(kategorie przyczyn)
przyczyny

przyczyny

przyczyny

przyczyny
przyczyny

GŁÓWNY
PROBLEM
(SKUTEK)

przyczyny

przyczyny

przyczyny
przyczyny

główne czynniki

(kategorie przyczyn)

przyczyny
przyczyny

główne czynniki

(kategorie przyczyn)

Jak pracować tą metodą?
❖ w głowę ryby wpisujemy problem np. zanieczyszczenie hydrosfery,
❖ przy pomocy metody aktywizującej „burza mózgów” uczniowie mają za
zadanie odnaleźć tzw. główne czynniki, które powodują, że hydrosfera
jest zanieczyszczona. Należy je zapisać na dużych ościach,
❖ kolejnym etapem, jest odnalezienie przyczyn, które mają wpływ na
dany czynnik. Przyczyny zapisujemy na małych ościach.
Tą metodą można opracowywać różne tematy problemowe.

„Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości
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ZAŁĄCZNIK NR 9

KOŁO KONFLIKTU MOORE’A
KOŁO KONFLIKTU

Konflikty mogą mieć różne podłoże i charakter. Christopher Moore
zaproponował ich podział na pięć typów, zwany kołem konfliktów Moore’a.
Typy konfliktów mogą przeradzać się jeden w drugi. Na przykład konflikt
danych, może przerodzić się w konflikt relacji między stronami, a brak
poszukiwania płaszczyzny do rozwiązania sytuacji może doprowadzić do
konfliktu wartości.

▪ różnice związane
z wyznawanym systemem
wartości np. religią, tradycją itp.
▪ wartości dnia codziennego np.
zwyczaje, konwenanse
▪ wartości związane z własnym
„ja”

▪
▪
▪
▪
▪

konflikt
wartości

konflikt
relacji

konflikt
strukturalny
▪ nierówny rozkład sił
▪ nierówna kontrola zasobów
▪ nadmiar zadań lub innych
obciążeń
▪ różne role społeczne
▪ ograniczenia czasowe

błędne postrzeganie
silne emocje
błędy w komunikacji
posługiwanie się stereotypami
podejmowanie działań
odwetowych

konflikt
danych

konflikt
interesów
▪ rozbieżne interesy
rzeczowe , np. pieniądze,
podział pracy itp.
▪ Interesy proceduralne np.
sposób prowadzenia
rozmowy
▪ interesy psychologiczne np.
poczucie własnej wartości,
szacunku, zaufania

▪ brak informacji, danych
▪ błędne rozumienie
informacji
▪ rozbieżna interpretacja
danych
▪ różnice w procedurach
zbierania danych
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ZAŁĄCZNIK NR 9

KONFLIKT
RELACJI

Ten typ konfliktu bazuje na silnym nastawieniu emocjonalnym do danej
osoby lub grupy. Wyraża się to w wypowiedziach np. „nie lubię go”. Na
początku jego siłę potęguje także posługiwanie się stereotypami i różnice
wynikające z błędów komunikacyjnych

KONFLIKT
DANYCH

Możemy o nim mówić w przypadku, gdy strony konfliktu nie dysponują
wystarczającą liczbą danych potrzebnych do zrozumienia sytuacji, mają
rozbieżne informacje lub inaczej je interpretują. W takim przypadku często
dochodzi do zaostrzenia konfliktu. Strony mogą się wzajemnie oskarżać
o manipulację danymi, celowe wprowadzanie w błąd, lub pomijanie
istotnych aspektów sytuacji.

KONFLIKT
INTERESÓW

Pojawia się w sytuacji, gdy któraś ze stron dąży do uzyskania jak
największej części zasobów np. pieniędzy, ziemi, dostępu do wody, czy
podejmowania decyzji w jakimś zakresie. Odbywa się to kosztem innych
podmiotów. Można go podzielić na trzy rodzaje:
❖ interesy rzeczowe: pieniądze, czas, podział pracy,
❖ interesy proceduralne: sposób prowadzenia rozmów, negocjacji,
❖ interesy psychologiczne: poczucie bezpieczeństwa, godności,
szacunku.

KONFLIKT
STRUKTURALNY

Ten typ konfliktu związany jest zwykle ze strukturą sytuacji, przykładowo:
❖ ograniczonych zasobów – np. dostępu drukarki, do komputera,
❖ struktury danej organizacji – np. źle określone kompetencje danych
stanowisk, niezaakceptowanie podziału zadań w zespole,
❖ pełnionych ról,
❖ ograniczeń czasowych.
Przyczyny tego rodzaju konfliktów skoncentrowane są nie na cechach
danych osób, czy złej komunikacji, choć ma ona wpływ na narastanie
emocji, lecz na elementach sytuacji. Na przykład, kilka osób na raz musi
wysłać pilną wiadomość, a komputer z dostępem do Internetu jest tylko
jeden.

KONFLIKT
WARTOŚCI

Opiera się zwykle o różnice pomiędzy stronami wynikające z odmiennych
systemów wartości, różnic światopoglądowych, a także zasad i rozumienia
danych kwestii np. stosunku do pracy, czy etyka zawodu.
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ZAŁĄCZNIK NR 10

TEKSTY DO ANALIZY
TEKST 1
gdy przeciwnik
buduje mur

GDY PRZECIWNIK BUDUJE MUR...
Gdy twój oponent zajmuje ekstremalne stanowisko, stawia ultimatum
„wszystko albo nic”:
❖ obejdź „kamienny mur” – staraj się inaczej zinterpretować problem,
podkreślić aspiracje oponenta i przypomnij, że wszyscy chcecie
osiągnąć cel,
❖ zignoruj atak lub przekształć atak na siebie w atak na problem,
powiedz: „może masz rację, jak udoskonaliłbyś propozycję by była
bardziej sensowna...”,
❖ dbaj o satysfakcję – druga strona potrzebuje czuć się ważna, więc daj
szansę wycofać się z godnością, buduj „złoty most”.
PIĘĆ BARIER WSPÓŁPRACY
W trakcie każdej współpracy, negocjacji czy rozwiązywania konfliktu
zdarzają się trudniejsze chwile. W takich sytuacjach często pojawiają się
dodatkowe bariery utrudniające osiągnięcie porozumienia. Oto niektóre
z nich:
1. Twoje reakcje – bariera tkwi w tobie, kiedy działasz w stresie,
spotykasz się z odmową, czujesz się osaczony, masz naturalną
ochotę oddać cios. Takie postępowanie zwykle powoduje eskalację
konfliktu, nie udaje się przerwać cyklu akcja – reakcja, a obie strony
przegrywają.

Fragment pozycji „Rozwiązywanie
konfliktów - materiały szkoleniowe”
Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP
w Warszawie. Pełny tekst dostępny pod
adresem:
http://kreatywni.wsptwp.eu/wpcontent/uploads/2010/10/ROZWI%C4%
84ZYWANIE-KONFLIKT%C3%93Wmateria%C5%82y-szkoleniowe.pdf)

2.

Ich emocje – ich ataki mogą wynikać ze złości i wrogości, ich
nieustępliwa postawa może być powodowana strachem i brakiem
zaufania, mogą odmówić wysłuchania cię gdy są przekonani o jedynej
słuszności swoich racji – staraj się rozładować emocje.

3.

Ich stanowisko – nawyk okopywania się na swych pozycjach
i podejmowania prób zmuszenia cię do poddania świadczyć może
o braku znajomości innych technik rozwiązywania konfliktów – staraj
się przedstawić alternatywne sposoby rozwiązania problemu.

4.

Ich brak satysfakcji – mogą nie dostrzegać korzyści uzyskanych
dzięki porozumieniu, mogą obawiać się „utraty twarzy” jeżeli
rozwiązanie problemu jest twojego autorstwa (mimo, że korzyści są
obustronne odrzucą takie rozwiązanie) – staraj się przedstawić
rozwiązanie jako zainspirowane ich pomysłami

5.

Ich siła – gdy druga strona traktuje negocjacje jako wybór typu
wygrana – przegrana, może chcieć za wszelką cenę cię pokonać,
może kierować się zasadą „co moje to moje, a co twoje to podlega
negocjacji” – szukaj silnych argumentów.
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CD. TEKST 1
gdy przeciwnik
buduje mur

MECHANIZMY NAPĘDZANIA KONFLIKTÓW
Dodatkowo w trudnych sytuacjach ujawniają się również inne
mechanizmy, które nie tylko utrudniają porozumienie, ale wręcz eskalują
konflikt.
1. Lustrzane odbicie.
Zarówno ty jak i druga osoba macie poczucie, że jesteście niewinną ofiarą,
która broni prawdy i sprawiedliwości, która została złośliwie napadnięta
przez nieprzyjaciela. W większości konfliktów każda ze stron jest
przekonana o swojej racji, chce „sprawiedliwego” rozwiązania.
2. Źdźbło i belka.
Często w sytuacjach konfliktowych każda ze stron dokładnie widzi
wszystkie fałszywe czyny drugiej stronny, nie zauważając swoich.
3. Podwójne normy.
Nawet jeśli obie strony mają świadomość podejmowania przez siebie
identycznych działań, uważają, że mają prawo tak postępować, a druga
strona nie.
4. Biegunowe myślenie.
W sytuacjach konfliktowych powszechnie zdarza się, że obie strony mają
uproszczony obraz konfliktu, uznając wszystko co robią za dobre, a
wszystko co robi drugi – za złe.

Fragment pozycji „Rozwiązywanie
konfliktów - materiały szkoleniowe”
Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP
w Warszawie. Pełny tekst dostępny pod
adresem:
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TEKST 2
samospełniająca
się przepowiednia

SAMOSPEŁNIAJĄCA SIĘ PRZEPOWIEDNIA
Czegokolwiek z przekonaniem oczekujemy,
„samospełniającą się przepowiednią”.

staje

się

naszą

Jeżeli wierzysz, że coś potrafisz lub że czegoś nie potrafisz, to w obu
przypadkach masz rację!
Wiele osób jest nieufnych w stosunku do nowych pracowników, nowych
rozwiązań, osób o pewnych cechach itp. Spodziewają się jak najgorszych
rzeczy. Zachowują się więc tak, jakby ich przypuszczenia były faktem i np.:
okazują wrogość, nieufność lub unikają kontaktu. Osoba wystawiona na
takie zachowania otoczenia czuje, że coś nie jest w porządku i zaczyna
w myślach szukać przyczyn, uważnie obserwować, staje się nieufna....
i konflikt gotowy.
Obserwacja własnych nastawień i kontrolowanie ich na temat złych
intencji innych osób pozwala uniknąć konfliktów wynikających z samo
spełniających się przepowiedni. Jeżeli do tego dołożymy dbałość o jasną,
jednoznaczną i otwartą komunikację możemy uniknąć wielu niszczących
konfliktów.
Mechanizm „samospełniającej się przepowiedni” możemy odwrócić...
Myśląc pozytywnie!
Nasze samopoczucie i potencjał życiowy zależy wprost proporcjonalnie od
stopnia, w jakim czujemy, że kierujemy i mamy wpływ na własne życie.
Wówczas bierzemy odpowiedzialność i za nasze obawy, i za nasze
uprzedzenia – widzimy ludzi w lepszym świetle.
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