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Ciele projektu vzdelávania:
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Finálne produkty projektu vzdelávania:

pochopiť konflikt a to, ako sa rozvíja,
spoznať typy a dôvody vzniku konfliktu v multikultúrnom
svete,
získať skúsenosti ako riešiť konflikt v multikultúrnych
skupinách,
získať skúsenosti s cieľom prezentovať informácie
prostredníctvom vizuálnych metód, napr. interaktívnej
grafiky.

pojmové mapy,
diagramy v tvare,
rybej kosti,
vizuálne práce, napr. interaktívna grafika, komiksy,
comics, nástenky s príbehmi, koláže.

NAVRHOVANÝ PLÁN HODINY
FÁZA PROJEKTU

NAVRHOVANÁ AKTIVITA

ČAS

DEŇ/
PRAC.
FÁZA

1
1.
a.
b.
c.

Úvod:
od konfliktu ku konsenzu – skupinová práca,
pojmové mapy,
ako pochopiť konflikt - diskusia.

1

1. pribl. 1.5 h
a. 45 min.
b. 30 min.
c. 20 min.

2
1.

Rozhodnutie realizovať projekt.

2

2. 10 min.

1.
3

Zjednotení prežijeme, rozdelení zahynieme –
skup. práca:
kartičky s konfliktmi-príprava,
analýza kartičiek,
zhrnutie kartičiek.

3

3. pribl. 1 h
a. 30 min.
b. 20 min.
c. 15 min.

4
1.
a.
b.

Okruh- cyklus konfliktu:
diagramy rybej kosti,
modus vivendi – ako sa vysporiadať s
konfliktom.

4

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

5
1.
a.
b.
c.

Medzi konfliktom a konsenzom:
plánovanie a organizovanie práce,
príprava materiálov,
preskúšanie materiálov.

5

5. pribl. 1.5 h
a. 30 min.
b. 45 min.
c. 20 min.

3) PREZENTÁCIA
PROJEKTU

1.
6

Prezentovanie prác.

6

6. 45 min.

4) VYHODNOTENIE
PROJEKTU

7
1.

Záver projektu a konsolidácia informácií.

7

7. 30 min.

1) VÝBER TÉMY A
URČENIE CIEĽOV
PROJEKTU

a.
b.
c.

2) REALIZÁCIA
PROJEKTU

SPOLU
DOPLNKOVÝ KOMENTÁR

približne 7vyučovacích hodín + čas pre prácu študentov mimo školy
*** značky s hviezdičkou naznačujú rozdiel medzi dňami
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ÚVOD

a
od konfliktu ku konsenzu
skupinová práca

b
pojmové mapy
skupinová práca

3
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Učiteľ navrhne zahrať si integračnú – spoločnú hru, ktorá bude obsahovať
situácie, v ktorých môže nastať možný konflikt. Učiteľ pripraví súbor
konfliktných situácií, s ktorými sa študenti môžu stretnúť v bežnom živote
(Príloha 1 – vzorové situácie konfliktov).
Učiteľ rozdelí triedu do skupín po štyroch. Každá skupina dostane hrací
súbor, ktorý obsahuje konfliktnú situáciu (Príloha 1 – vzorové situácie
konfliktov) a kartičku konfliktu (Príloha 2 – kartičky konfliktov). Učiteľ
potom študentov oboznámi s pravidlami hry (Príloha 3 – pravidlá hry).
Po hre sa učiteľ opýta študentov, či majú nejaké poznámky, pripomienky
týkajúce sa priebehu hry:
❖ Stávajú sa takéto situácie v ich každodenných životoch?
❖ Ako sa tieto situácie jedna od druhej odlišujú? Vedeli by ich
kategorizovať?
❖ Vedeli by sami uviesť nejakú vzorovú konfliktnú situáciu na základe
svojich skúseností?
❖ Ako sa vedia vysporiadať s ťažkými situáciami, s ktorými sa denne
stretávajú?
❖ Boli všetky situácie uvedené na kartičkách pre nich zrozumiteľné? Je
konflikt nevyhnutným prvkom každodennej reality? Atď.
Učiteľ sumarizuje prácu každej skupiny študentova potom triedu rozdelí do
nových skupín. Každá skupina dostane kresliarsky kartón a zvýrazňovače.
Do stredu kartónu študenti napíšu kľúčovú frázu TYPY KONFLIKTOV V
MULTIKULTÚRNOM SVETE. Úlohou každej skupiny je poznačiť alebo vypísať
toľko konfliktov, koľko im napadne. Vytvárajú tak kategórie pre pojem
konflikt.
Pojmové mapy si ponecháme až do konca projektu, použijeme ich vo
finálnej fáze, kedy študenti budú tvoriť vlastné databázy dôvodov konfliktov
v multikultúrnom svete. Budú vytvorené na základe pojmových máp a na
základe skúseností, ktoré študenti získajú počas realizácie projektu. Tieto
databázy budú študenti používať aj počas záverečnej diskusie týkajúcej sa
projektu.

c
ako rozumieť konfliktu?
diskusia

Vychádzajúc z informácií uvedených na pojmových mapách, ktoré
vytvorili študenti, učiteľ otvorí diskusiu týkajúcu sa typov konfliktov.
Môže to byť debata, počas ktorej učiteľ pridelí každej skupine body – na
základe vyhodnocovacieho hárku pre diskusiu (Príloha 4 –
vyhodnocovací hárok diskusie). Skupiny sú rovnaké ako boli pri príprave
pojmových máp. Študenti môžu prísť s vlastnými nápadmi udeľovania
bodov počas diskusie.
Učiteľ z času na čas diskusiu preruší a na tabuľu zaznamená nové
informácie, napr. koľko ľudí súhlasí s nejakou hypotézou. Debata sa
končí jej súhrnom, počas ktorého sú vyhlásení víťazi: skupina s najvyšším
počtom bodov. Učiteľ sa tiež podelí o svoje pozorovania týkajúce sa
cvičenia, ktoré s triedou realizoval, napr. aké boli silné a slabé stránky
diskusie, čo by bolo potrebné zlepšiť.
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Následne učiteľ dá študentom hárky s definíciami konfliktu študentom
(Príloha 5 – definície). Po ich prečítaní a analýze o nich trieda diskutuje.
Spoločne študenti rozhodnú o tom, s ktorými súhlasia a čo by na nich
zmenili. Informácie týkajúce sa konfliktov, s ktorými všetci študenti
súhlasia sa napíšu na tabuľu.
Napokon študenti spolu s učiteľom prichádzajú s ich vlastnou definíciou
konfliktu – na základe tých, ktoré si už predtým prečítali a na základe
informácií, ktoré sú uvedené na tabuli. Následne sa na tabuľu napíše ich
definícia. Ak by trieda chcela na definícii niečo zmeniť, musí uviesť
argumenty, prečo to chce urobiť. Ak s úpravami definície súhlasia všetci
študenti, učiteľ zmeny zaznačí a napokon napíše konečnú definíciu na
tabuľu a požiada triedu, aby urobila to isté – poznačila definíciu konfliktu
na hárky pre definíciu konfliktu, ktoré už dostali.

Učiteľ sa spolu so študentmi rozhodne pre realizáciu projektu týkajúceho
sa konfliktov v multikultúrnom svete. Spolu rozhodnú o názve projektu.

ROZHODNUTIE
REALIZOVAŤ PROJEKT

3
ZJEDNOTENÍ PREŽIJEME,
ROZDELENÍ ZAHYNIEME
– skupinová práca

a
príprava kartičiek
konfliktu

Učiteľ na tabuľu napíše “Zjednotení prežijeme, rozdelení zahynieme” a spýta
sa študentov, ako tomuto výroku rozumejú a či s ním súhlasia. Učiteľ požiada
študentov, aby sa s ostatnými podelili o svoje životné skúsenosti, ktoré by
boli dokladom pravdivosti danej myšlienky. Trieda je následne rozdelená do
skupín po štyroch a každá skupina je vyzvaná, aby uviedla vlastné konfliktné
situácie.
Učiteľ následne upozorní študentov na to, čo má byť uvedené pri opise
konfliktných situácií a poznačí to aj na tabuľu:
❖
❖
❖
❖

opis situácie,
účastníci situácie a ich postoje ku problému,
účastníci situácie a ich potreby, ktoré vyústia v konflikt,
účastníci situácie a ich obavy súvisiace s konfliktom. .

Následne každá skupina pripraví opis konfliktnej situácie, podobnej
situácii, ktorej sa venovali na začiatku projektu, vo fáze „lámania ľadov“.
Konfliktné situácie poznačia na kúsky papiera a dajú ich ďalším
skupinám na analýzu.

b
analýza kartičiek konfliktu

Každá skupina dostane od učiteľa akýsi zoznam - tabuľku postojov, potrieb
a obáv, ktorá je nevyhnutná pre plnenie úlohy (Príloha 6 – tabuľka
postojov, potrieb a obáv). Študenti analyzujú prezentované konfliktné
situácie a zameriavajú sa na postoje, potreby a obavy účastníkov konfliktu
a vyplnia pracovné hárky, ktoré im dal učiteľ.
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konfliktu

4
CYKLUS KONFLIKTU
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Na konci cvičenia každá skupina stručne prezentuje konfliktnú situáciu,
ktorú analyzovala. Skupina tiež uvedie, čo upútalo ich pozornosť počas
analýzy a tiež počas prípravy ich vlastnej konfliktnej situácie.

Učiteľ oboznámi študentov s témou týkajúcou sa riešenia konfliktov, tak, že
jednotlivé stupne procesu riešenia konfliktu napíše v náhodnom poradí na
tabuľu.. Úlohou študentov, ktorí pracujú vo dvojiciach alebo v skupinách po
štyroch, je usporiadať tieto stupne logickým spôsobom (Príloha 7 –
doplnkový materiál). Nižšie uvádzame správne/navrhované poradie:
1. vytvorenie kontaktu (začiatok dialógu/konverzácie),
2. definovanie problému a toho, ako sa prejavuje,
3. určenie zdroja konfliktu a typu konfliktu,
4. každý účastník konfliktu prezentuje svoje postoje, potreby a očakávania,
5. pokus pozrieť sa na konflikt z inej než vlastnej perspektívy,
6. účastníci hľadajú niečo, čo ich spája – „spoločnú pôdu“ (porovnanie
perspektív),,
7. určenie výhod, ktoré vyplynú z vyriešenia konfliktu,
8. určenie výhod a nevýhod vyplývajúcich z konfliktu – ak takéto existujú, ,
9. spracovanie nápadov ako riešiť konflikt,
10. výber riešenia s ktorým bude spokojný každý účastník konfliktu
(hľadajúci konsenzus),
11. pokus o vyriešenie konfliktu.
Po splnení úlohy sa začne diskusia, počas ktorej každá dvojica alebo
skupina sa podelí o to, aké poradie bodov riešenia konfliktu napísaných na
tabuli vytvorili. Učiteľ požiada študentov, aby svoje rozhodnutie zdôvodnili.
Cieľom diskusie je vytvoriť poradie jednotlivých fáz riešenia konfliktu, ktoré
by každý rešpektoval. Cieľom diskusie nie je len zoznámiť študentov s
problematikou riešenia konfliktov ale pracovať na tom, aby sa študenti
naučili schopnosti rokovať, jednať a argumentovať.

a
diagramy vo forme
rybej kosti

Učiteľ vysvetlí študentom, čo je cieľom úlohy. V skupinách budú vypĺňať
DIAGRAMY RYBEJ KOSTI, odkazujúce na/nadväzujúce na tému TYPOV A
ZDROJOV KONFLIKTU.
Učiteľ začína s vysvetlením, čo to vlastne diagram rybej kosti je. Následne
rozdelí triedu do skupín po troch alebo štyroch, každá skupina dostane
prázdny diagram v podobe rybej kosti (Príloha 8 – diagram v podobe rybej
kosti). Študentov požiada, aby ho vyplnili. Po 5 minútach učiteľ rozdá
študentom hárky s modelom akéhosi kruhu konfliktu podľa Moora (Príloha 9
– Moorov kruh konfliktu).
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rybej kosti
časť 2

b
návod: ako riešiť konflikt
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Po tom, čo študenti vyplnili diagramy, nastáva krátka diskusia. Učiteľ
kladie nasledujúce otázky:
❖ Aké typy konfliktov sú najbežnejšie v multikultúrnych skupinách a
prečo?
❖ Ktoré typy konfliktov sa riešia najťažšie?
❖ Aké sú najbežnejšie typy konfliktov v ich každodennom živote?
❖ Aký je ich názor na kategorizáciu konfliktov podľa Moora?
❖ Bolo pre nich náročné vyplniť diagram rybej kosti?
❖ Pomohol pri jeho vypĺňaní Moorov kruh týkajúci sa konfliktu?

Učiteľ sa pýta študentov, aké metódy používajú, aby sa konfliktu vyhli. Po
krátkej diskusii si študenti prečítajú 2 texty, ktoré sa týkajú dôvodov vzniku
konfliktu, metód ako im predchádzať a metód ako ich riešiť, a tiež
jednotlivých fáz riešenia konfliktu (Príloha 10 – texty na analýzu).
Keď si študenti prečítali texty, učiteľ otvorí diskusiu a kladie otázky ako:
❖ Je konflikt vždy iba zlá vec? Prečo/prečo nie?
❖ Čo sa z konfliktu vieme a môžeme naučiť?
❖ Ktorý z dôvodov konfliktu, ktoré sú spomenuté v texte je najbežnejší v
multikultúrnych skupinách?
❖ Znamená predchádzanie konfliktu a vyhýbanie sa konfliktu to isté?
Prečo áno/prečo nie?
❖ Čo sa dá urobiť, aby sa konfliktu predišlo?
❖ Z textu vyberte čo najviac príkladov – vytvorte ich zoznam. Ktoré z
metód zameraných na predchádzanie konfliktu sú najúspešnejšie?
❖ Ktoré aspekty sa pri riešení konfliktu považujú za najdôležitejšie?
❖ Ktoré z krokov zameraných na riešenie konfliktu sa v texte spomínajú?
❖ Čo sa dá podľa textu urobiť, aby sme vedeli ovládať svoj hne?
❖ Poznajú študenti nejaké iné metódy na ovládanie – zvládnutie hnevu?
Učiteľ zhrnie diskusiu tým, že spolu so študentmi rozhodnú o tom, aký je
vzťah medzi dôvodmi a zdrojmi konfliktu, ktoré boli uvedené v texte a tými,
ktoré spoznali na základe Moorovho kruhu konfliktu a tiež tri najdôležitejšie
fázy procesu riešenia konfliktu.

5
Medzi konsenzom
a konfliktom
– prípravné práce

Učiteľ rozdelí študentov do skupín v počte 3 – 5 študentov a prezentuje
tému ich prác, využitím vizuálnych metód, čo to vlastne konflikt je a aké sú
jeho príčiny/zdroje. Materiály môžu byť doplnené o dodatočné prvky, napr.
ako sa dá konfliktom predchádzať.

OD KONFLIKTU K DOHODE

SCENÁR 6

„Multiculturalism in the face cultural identity
- youth educational project”

5
Medzi konsenzom
a konfliktom časť 2 –
prípravné práce

a
plánovanie
a organizácia práce

b
príprava
materiálov

c
verifikácia
materiálov
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Študenti spolu s učiteľom diskutujú o forme, ktorú by mal mať ich
projekt.
Môžu si vybrať z rôznych metód, od komiksov, cez tabuľu/nástenku
príbehov, informačnú grafiku až po metódu Vizuálneho rozmýšľania.
Každá skupina si vyberie jednu metódu, ktorú bude vo svojom projekte
využívať.

Študenti, v skupinách si podelia úlohy a práce. Naplánujú si formu
projektu. Rozhodnú sa o konkrétnej téme, ktorú budú spracovávať.
Zbierajú potrebný materiál, informácie a vytvoria náčrt toho, čo majú v
pláne robiť.

Študenti spolu s učiteľom sa stotožnia s návrhom a začínajú pracovať na
ich projekte. Je dôležité aby bol projekt urobený úhľadne a esteticky.
Študenti môžu konzultovať následné elementy/fázy svojej práce na
pravidelnej báze so svojim učiteľom.

Po príprave všetkých materiálov, sa medzi skupinami vykoná interná
evalvácia materiálov.
❖ Sú všetky práce zrozumiteľné?
❖ Dajú sa niektoré práce zlepšiť?
❖ Ktorá z prác sa zdá byť najzaujímavejšia?
Potom sa študenti spolu s učiteľom pripravujú na prezentáciu projektu. Ak
je potrebné, pripravia si aj dodatočné opisy svojich prác.

6
PREDSTAVENIE
PRÁCE

Materiály, ktoré študenti pripravili, sú zobrazené na viditeľnom mieste,
kde ich môžu vidieť aj ľudia, ktorí sa na projekte nezúčastnili. Každá
práca môže byť sprevádzaná doplnkovými informáciami, ktoré vysvetľujú
ciele a nápady autorov.
Navyše vedúci skupín môžu prediskutovať detaily pripravovaných
materiálov a odpovedať na otázky študentov z iných skupín. Práce môžu
byť tiež vystavené na miestach, ktoré sú dostupné aj iným ľuďom zo
školy, napr. na školských chodbách, spoločenských miestnostiach a
knižniciach.
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Počas finálnej fázy projektu sa študenti môžu vrátiť ku svojim pojmovým
mapám, a diagramom rybej kosti. Vypĺňajú ich a modifikujú podľa
informácií, ktoré získali počas práce na projekte. Takýmto spôsobom
vytvárajú svoje vlastné databázy týkajúce sa témy konfliktu. Učiteľ im
môže položiť otázky:
❖ Čo sa vám páčilo najviac? Čo ste sa naučili?
❖ Je to niečo, čo využijete v bežnom živote?
❖ Čo bolo pre vás najťažšie?
❖ Myslíte si, že téma konfliktu a metód jeho riešenia a predchádzania by
mala byť diskutovaná častejšie?
❖ Ako by ste vyhodnotili výsledky projektu?
Študenti môžu klásť ďalšie otázky.

ZOZNAM PRÍLOH
PROJEKTU

PRÍLOHA 1

VZOROVÉ KONFLIKTNÉ SITUÁCIE

PRÍLOHA 2

KARTIČKY KONFLIKTOV

PRÍLOHA 3

PRAVIDLÁ HRY

PRÍLOHA 4

HODNOTIACI HÁROK DISKUSIE

PRÍLOHA 5

DEFINÍCIE

PRÍLOHA 6

TABUĽKA POSTOJOV, POTRIEB A OBÁV

PRÍLOHA 7

DOPLNKOVÉ MATERIÁLY

PRÍLOHA 8

DIAGRAM – RYBIA KOSŤ

PRÍLOHA 9

MOOROV KRUH KONFLIKTU

PRÍLOHA 10

TEXTY NA ANALÝZU
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PRÍLOHA 1

VZOROVÉ KONFLIKTNÉ SITUÁCIE
NIEKOĽKO SLOV
NA ÚVOD

Konfliktné situácie sú nanešťastie nevyhnutnou súčasťou našich
každodenných životov. S určitým typom konfliktu sa stretávame nech
ideme kamkoľvek, aj keď si to niekedy ani neuvedomujeme. Konflikty
nemusia byť veľké a vážne. Môžu byť malé, niekedy sotva viditeľné, čo ale
neznamená, že neexistujú.
Odkiaľ konflikty pochádzajú? Aké typy konfliktov existujú? Konflikt je
zložitý spoločenský fenomén a je nemožné nájsť jednoduchú odpoveď na
otázky, ktoré sme vyššie uviedli. Sú konflikty negatívnym javom? Bez
pochyby je v nich možné nájsť aj veľa dobrého. Vďaka konfliktom sa na
svet naučíme pozerať aj z pohľadu iného človeka. Môžeme sa naučiť
umeniu jednať, rokovať, rovnako tak vedieť nájsť kompromis, čo mnohí z
nás považujú za veľmi náročné, ak to majú urobiť.
Výsledok – dosiahnutie dohody, ktorá sa označuje tiež ako konsenzus, je
tiež niečo čomu sa treba naučiť – stojí to za to. Akým spôsobom? Keďže
najlepšia je v tejto situácii prax, stojí za to, vedieť si predstaviť seba v
konfliktnej situácii a skúsiť problém vyriešiť? Práve na tom sa zakladá
integračná hra OD KONFLIKTU KU KONSENZU. Slúži ako úvod hodiny k
téme konflikt v multikultúrnom svete.
Už od mlada sa mnohí z nás dostávali do problémových, nepríjemných
situácií, konfliktov, ktoré bolo náročné vyriešiť. Je dôležité vedieť zvládnuť
takéto situácie: schopnosť vyriešiť konflikt je extrémne dôležitá.
Vďaka tomuto cvičeniu, si študenti budú vedieť predstaviť samých seba v
takej konfliktnej situácii, ktorá ich priamo a emočne netýka, avšak s ktorou
sa môžu neskôr stretnúť v bežnom živote. Týmto spôsobom sa môžu
pokúsiť vyriešiť konflikt v priateľskom prostredí, a vďaka spolupráci so
svojimi spolužiakmi sa na problém môžu pozrieť z rôznych uhlov a zistiť
nové veci sami o sebe ale ak o druhých, o svete a o možnom konflikte,
ktorý sa snažia vyriešiť.
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PRÍLOHA 1

VZOROVÉ KONFLIKTNÉ SITUÁCIE
KARTIČKA S OPISOM Č. 1
Skupina priateľov ide do kina. Paul a Caroline chcú vidieť horor a nič iné. Kate
chce vidieť romantickú komédiu, pretože z hororov má strach. Tomovi a
Adamovi vôbec nezáleží na tom, na aký film pôjdu. Priatelia chcú ísť do kina
spolu, ale môžu si dovoliť vidieť len jeden film.
Ako vyriešiť tento konflikt?

KARTIČKA S OPISOM Č. 2
Mark a Paul sú priatelia už mnoho rokov. Robia všetko spolu, majú aj
spoločné hobby. Do triedy príde nový spolužiak Michael. Okamžite sa
skamaráti s Paulom. Oboch fascinuje IT. Mark, naopak nenávidí IT a nemá
veľmi rád a tiež veľmi nemusí Michaela. Myslí si, že nový spolužiak je otravný.
Paul nevie, čo má robiť. Chce aby Mark a Michael spolu dobre vychádzali.
Ako vyriešiť tento konflikt?

KARTIČKA S OPISOM Č. 3
Annina mama ju požiadala, aby si upratala svoju izbu. Anna sľúbila, že to
okamžite urobí. Prešli 3 dni ale stále si izbu neupratala. Anna sa chystá ku
svojej kamarátke, aby spolu pracovali na projekte z angličtiny. Annina mama
je nahnevaná, pretože dcéra nedodržala svoj sľub. Anna hovorí svojej mame,
že si izbu neskôr uprace, a hoci mama nechce nasilu ukazovať svoju moc,
nechce nechať odísť, až kým si izbu neuprace.
Ako vyriešiť tento konflikt?
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PRÍLOHA 2

KARTIČKY KONFLIKTOV

KARTIČKA KONFLIKTU Č.1
Paul a Caroline – chcú vidieť horor, nič iné, majú radi aj iné žánre ale horor už dlho nevideli
a je to ich obľúbený žáner. Nanešťastie si môžu dovoliť vidieť len jeden film a tvrdia, že keď
sa horor pozerá doma, už to nie je ono, ako keď ho vidia v kine.
Kate – chce vidieť romantickú komédiu, pretože z hororov má strach. Je veľmi citlivá čo sa
týka nepríjemných a drastických scén, hoci nemá nič voči hororom ako takým. Nosí
okuliare.
Tom and Adam – nezáleží im na tom, aký film uvidia. Neakceptujú ale myšlienku, žeby si
skupina nešla pozrieť film spolu.

KARTIČKA KONFLIKTU Č.2
Mark – priatelí sa s Paulom mnoho rokov. Majú veľa spoločných koníčkov, ale Mark nemá
rád IT, čo je naopak veľmi obľúbené u Paula. Mark považuje Michaela za veľmi
odmeraného a nudného a nemá záujem spoznať ho bližšie.
Paul – už dlhé roky sa priatelí s Markom. Má s ním veľa spoločných koníčkov ale jeho
kamarát s ním nezdieľa jeho nadšenie pre IT. Paul sa skamaráti s Michaelom, ktorý je tiež
veľkým nadšencom IT. Paul si myslí, že Mark a Michael by mohli spolu vychádzať, pretože
oboch zaujíma futbal. Paul nemá rád futbal ale rád robí rôzne filmy, ktoré si môže
upravovať na počítači.
Michael – skamaráti sa s Paulom. Obaja sú nadšencami IT. Michael vie, že Mark ho nemá
rád. On osobne nemá nič voči Markovi ale vyhýba sa mu, aby nespôsoboval zbytočné
problémy. Jeho ďalšou vášňou je futbal.

KARTIČKA KONFLIKTU Č.3
Annina mama – dôveruje svojej dcére a verí, že keď dievča povie, že niečo urobí, tak to tak
naozaj bude. Je sklamaná Anniným správaním. Myslí si, že škola a vzdelanie sú dôležité,
ale rovnako tak sú aj domáce práce a plnenie sľubov. Vie, že upratať si izbu by dcére
netrvalo dlho.
Anna – nechala si projekt z angličtiny na poslednú chvíľu a výsledkom bolo to, že si
neupratala izbu, keď ju o to mama požiadala. Bolo pre ňu náročné spolupracovať so svojim
partnerom na projekte, pretože on nič neberie vážne. Anne záleží na jej známkach a
následkom problémov, ktoré mala s projektom, zabudla na sľub upratať si izbu.
Nanešťastie teraz nemá na výber a musí čo najskôr ku kamarátovi s ktorým spolupracuje
na projekte, lebo inak projekt nepripravia. Jej spolužiak práve teraz nerobí nič dôležité,
pozerá TV. Býva asi 30 minút od Anny.
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PRÍLOHA 3

PRAVIDLÁ HRY
PRAVIDLÁ HRY

Hra je zameraná študentov, ktorí si predstavujú samých seba vo vzorovej
situácii konfliktu v akej sa môžu ocitnúť v bežnom živote.
Každá skupina dostane súbor materiálov ku hre, ktorý obsahuje kartičku s
opisom konfliktu (Príloha 1 – vzorové konfliktné situácie konfliktov) a
kartičku konfliktu (Príloha 2 – kartičky konfliktov). Jeden súbor obsahuje
jednu vzorovú konfliktnú kartičku a jednu kartičku konfliktu (Očíslované
jednotlivo ako 1 a 1, 2 a 2, atď.)
Študenti pracujú v skupinách. Začínajú tým, že si prečítajú vzorové situácie
a následne kartičku s konfliktom. Kartička s opisom informuje o konflikte,
ako vznikol, v čom konflikt spočíva, a kto sú jeho účastníci. Kartičky s
opisom konfliktu tiež informujú o očakávaniach, potrebách a obavách, atď.
všetkých účastníkov tohto konfliktu.
Po analýze všetkých materiálov – kartičiek, každá skupina diskutuje o tom,
ako by sa mal konflikt riešiť. Ideálnym riešením bude také riešenie, s
ktorým budú spokojní všetci, ktorých sa konflikt týka.
Následne každá skupina prezentuje konfliktnú situáciu, ktorú analyzovala,
a s ostatnými sa podelí o nápady, ako konflikt riešiť, tak, aby s riešením
boli všetci, ktorých sa konflikt týka spokojní.
V závere tohto cvičenia každá skupina vyberie jednu skupinu, ktorá podľa
nej prišla s najúčinnejším alebo s najzaujímavejším riešením konfliktu.
Svoj výber odôvodnia presvedčivými argumentmi.
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PRÍLOHA 4

HODNOTIACI HÁROK DISKUSIE

KRITÉRIUM

SKUPINY

BODY
A

poskytnutie nových
informácií, ktoré sú pre
diskusiu signifikantné

0-3

vysvetlenie svojho
pohľadu a postojov

0-3

presný a s kultúrou
súvisiaci komentár
informácií, ktoré
poskytli iné skupiny

0-3

zapojenie do diskusie
(celej skupiny)

0-2

kultúrne správanie
počas debaty

0-1

B

C

D

E

F

celkový počet bodov
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PRÍLOHA 5

DEFINÍCIE
KONFLIKT

Slovníková definícia:
1. vážna nezhoda a hádka o niečom dôležitom. Ak sú dvaja ľudia v
konflikte alebo panuje medzi nimi silný nesúlad, alebo ak sa ešte
nedohodli,
2. stav mysle, kedy si myslíte, že prijať nejaké rozhodnutie je nemožné,
3. boj medzi krajinami alebo skupinami ľudí,
4. vážny rozdiel medzi dvomi alebo viacerými presvedčeniami, nápadmi
alebo záujmami. Ak sa presvedčenia, nápady alebo záujmu dostanú do
konfliktu sú v tomto prípade veľmi odlišné,
5. ak sú nápady, presvedčenia alebo správy v konflikte, veľmi sa od seba
líšia a zdá sa byť nemožné aby existovali spolu alebo aby len jedna bola
správna – pravdivá.
*definícia podľa Collins Online English Dictionary: collinsdictionary.com

Vedecké definície:
1. Definovať konflikt je ťažké, pretože sa vyskytuje v rôznych situáciách.
Podstatou konfliktu sa zdá by nezhoda, protirečenie alebo vzájomný
nesúlad. Takto KONFLIKT sa vzťahuje na akúkoľvek situáciu v ktorej sa
vyskytnú nezlučiteľné ciele, poznatky alebo emócie medzi jednotlivcami
alebo skupinami, ktoré vedú ku protikladnej alebo antagonistickej
interakcii.
2. Konflikt sa prejavuje ako rozdiel medzi dvomi alebo viacerými osobami
alebo skupinami a je charakterizovaný napätím, nezhodou, emóciami
alebo polarizáciou, kde chýba nejaká väzba alebo spojivo.
Najdôležitejšie konflikty – tie, ktoré aj sa správne zvládnu – a vedú k
pozitívnym výsledkom u tímov – sú tie v ktorých ľudia cítia osobne
zainteresovaní a práve to im ako ľudským bytostiam prináša niečo do
vzájomnej interakcie.
*G. Kohlrieser, Six Essential Skills for Managing Conflict. Perspectives for Managers.
No. 149. 2007

3.

Konflikt je všeobecne definovaný ako situácia v ktorej sa dve alebo viac
strán snaží, bojuje získať rovnaké vzácne zdroje v rovnakom čase.

*M. Leonhardt. Conflict analysis for project planning and implementation.
Conflict-sensitive approaches to development, humanitarian assistance and
peace building: tools for peace and conflict impact assessment. 2002
4.

Konflikt je boj alebo súťaž medzi ľuďmi majúcimi protichodné potreby,
idey, presvedčenia, hodnoty alebo ciele. Definovaný zo širokého
pohľadu konflikt znamená vzájomný nesúlad, nezlučiteľnosť pozícií
subjektu.
*T. Diez. The Paradoxes of Europe’s Borders. Comparative European
Politicis, VOL. 3, NO. 2. 2006
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PRÍLOHA 6

TABUĽKA POSTOJOV, POTRIEB A OBÁV
OSOBA

POTREBXY

POSTOJE

OBAVY
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PRÍLOHA 7

DOPLNKOVÉ MATERIÁLY
STUPNE PROCESU
RIEŠENIA KONFLIKTU

Riešenie konfliktu by malo byť v prvom rade založené na analýze a
pochopení situácie. Odporúča sa začať hľadaním niečoho čo je spoločné,
na čom sa vedia dohodnúť obe strany. Je dobré definovať rôzne aspekty a
pozrieť sa, či im všetci účastníci konfliktu rozumejú rovnako.

STUPNE RIEŠENIA KONFLIKTU
1

VZNIK KONFLIKTU, ZAČIATOK DIALÓGU/KONVERZÁCIE

2

DEFINOVANIE PROBLÉMU A TOHO, AKO SA PREJAVUJE

3

URČENIE ZDROJA A TYPU KONFLIKTU

4

KAŽDÝ KOHO SA KONFLIKT TÝKA, PREZENTUJE SVOJE POSTOJE, POŽIADAVKY A OČAKÁVANIA

5

SNAHA POZRIEŤ SA KONFLIKT Z INÉHO NEŽ VLASTNÉHO POHĽADU

6

TÍ, KTORÝCH SA KONFLIKT TÝKA HĽADAJÚ NIEČO SPOLOČNÉ (POROVNANIE POHĽADOV,
PERSPEKTÍV)

7

URČENIE VÝHOD VYPLÝVAJÚCICH Z VYRIEŠENIA KONFLIKTU

8

URČENIE VÝHOD A NEVÝHOD, AK EXISTUJÚ, VYPLÝVAJÚCICH Z EXISTENCIE KONFLIKTU

9

VYPRACOVANIE NÁPADOV NA RIEŠENIE KONFLIKTU

10

VÝBER RIEŠENIE, KTORÉ BUDE USPOKOJIVÉ PRE KAŽDÉHO KOHO SA KONFLIKT TÝKA (HĽADANIE
KONSENZU)

11

SNAHA KONFLIKT VYRIEŠIŤ
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PRÍLOHA 8

DIAGRAM RYBEJ KOSTI
DIAGRAM
RYBEJ KOSTI

Spomedzi rôznych metód analýzy problému, si pozornosť zaslúži
Ishikawov diagram. Ide o metódu príčina – dôsledok, a jej známe meno
bolo prebraté podľa toho, že jej tvar pripomína rybiu kostru. Táto metóda
je vhodná na analýzu procesov, ktoré nie sú príliš komplikované: v prípade
komplikovanejších prípadov, s viacerými faktormi sa táto metóda môže
ukázať ako neúčinná.
Analýza pomocou tohto diagramu sa začína s následkom, dôsledkom,
ktorý je vlastne neželateľný – niečo čo nechceme. V prvom rade, problém,
ktorý chceme znázorniť prostredníctvom diagramu musí byť správne
diagnostikovaný. Tento problém je vlastne to, na čo sa chceme detailnejšie
pozrieť pomocou diagramu. Následne prejdeme ku kategóriám dôvodov,
alebo inými slovami faktorom ktorých výsledkom je problém.
Zaznamenáme tieto dôvody alebo faktory do jednotlivých kategórií.
Vďaka tomuto diagramu vieme naznačiť mnoho signifikantných spojení
medzi rôznymi dôvodmi a objaviť príčiny zlyhaní, problémov alebo
nesprávne sa vyvíjajúcich procesov.

hlavné faktory
(kategórie príčin)
dôvody

hlavné faktory
(kategórie príčin)
dôvody

dôvody

dôvody

dôvody
dôvody

HLAVNÝ
PROBLÉM
(dôsledok)

dôvody
dôvody
dôvody

hlavné faktory
(kategórie príčin)

dôvody
dôvody
dôvody

hlavné faktory
(kategórie príčin)

Ako pracovať s touto metódou?
❖ Hlavný problém zapíšte do hlavy ryby, napr. ZNEČISTENIE HYDROSFÉRY,
❖ Pomocou brain stroming metódy študenti uvádzajú hlavné faktory, príčiny
znečistenia hydrosféry.
❖ Tieto sú zaznamenávané na jednotlivé veľké rybie kosti. Ďalším krokom je
nájsť dôvody, príčiny, ktoré vplývajú na daný faktor. Tieto budú
zaznamenané na malé rybie kosti.
Táto metóda sa môže použiť pri riešení tematicky rôznych problémov.
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PRÍLOHA 9

MOOROV KRUH KONFLIKTU
MOOROV KRUH
KONFLIKTU

Konflikty majú rôzne príčiny a sú rôznej podstaty. Christopher Moore
navrhol klasifikáciu konfliktov do 5 typov a táto klasifikácia je známa ako
Moorov kruh konfliktu.
Rôzne typy konfliktov sa môže vzájomne prepletať, alebo prejsť do iného
typu. Napríklad informačný – dátový konflikt môže prerásť do vzťahového
konfliktu, a žiadne hľadanie spoločného základu, ktoré je nevyhnutné pre
vyriešenie problému môže vyústiť do konfliktu hodnôt.

▪ Rozdiely v uznávaných systémoch
hodnôt, napr. náboženstvo,
tradície, atď.
▪ Hodnoty každodenného života,
napr. zvyky/rutiny, sociálne
konvencie.
▪ Hodnoty týkajúce sa vlastného ja.

▪
▪
▪
▪
▪

vzťahový
konflikt

konflikt
hodnôt

situačný
konflikt
▪ Nerovnomerné rozdelenie
moci
▪ Nerovnomerná kontrola
zdrojov
▪ Príliš veľa povinností a inej
námahy
▪ Rôzne sociálne roly
▪ Časové obmedzenia

Zlé pochopenie
Silné emócie
Chyby v komunikácii
Riadenie sa stereotypmi
Odvetné opatrenia

informačný
konflikt

konflikt
záujmov

▪ Nedostatok dát, informácií
▪ Mylné chápanie informácií
▪ Interpretácia neúplných
informácií
▪ Rozdiely v procese
získavania informácií

▪ Rôzne, nesúrodé materiálne
záujmy, napr. peniaze,
rozdelenie práce, atď.
▪ Rôzne spôsoby práce, napr.
spôsoby akými sa vedie
konverzácia
▪ Psychologické záujmy, napr.
sebaúcta, rešpekt a dôvera
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PRÍLOHA 9

VZŤAHOVÝ KONFLIKT

Tento typ konfliktu sa zakladá na silnom emočnom postoji priamo ku
danej osobe alebo skupine. Tento postoj sa prejavuje slovami, napr.
Nemám ho rád. Konflikt môže podporovať používanie a riadenie sa
stereotypmi a rozdiely vyplývajúce z chýb – nedorozumení v komunikácii.

INFORMAČNÝ KONFLIKT

O tomto type konfliktu môžeme hovoriť v prípade kedy obe strany
konfliktu nedisponujú s dostatkom dát alebo informácií potrebných na
porozumenie situácii, majú odlišné informácie alebo ich odlišne
interpretujú. Obe strany konfliktu sa často obviňujú z manipulácie s
údajmi, účelovej neinformovanosti, alebo vynechania dôležitých aspektov
danej situácie.

KONFLIKT ZÁUJMOV

Tento typ konfliktu vzniká v situácii kedy sa jedna strana snaží získať tak
veľa zdrojov ako sa len dá, napr. peňazí, pôdy, prístupu k vodným
zdrojom, alebo chce rozhodovať v danej veci. Deje sa to v neprospech
iných strán. Tento typ konfliktu sa dá ešte deliť do troch pod-typov:
❖ materiálové záujmy: peniaze, čas, rozdelenie práce,
❖ procedurálne záujmy: spôsoby vedenia a riadenia diskusie, rokovaní,
❖ psychologické záujmy: pocit bezpečnosti, slušnosť, úcta.

ŠTRUKTÚRNY/
SITUAČNÝ KONFLIKT

Tento typ konfliktu zvyčajne vyplynie zo štruktúry situácie, napr.
obmedzené zdroje – žiadna tlačiareň, obmedzený prístup ku počítaču,
ďalej zo štruktúry danej organizácie, napr. nesprávne definované
kompetencie danej pozície, nezhody zadelenia práce v tíme, zadelenie
funkcií/vykonávaných úloh, časové obmedzenia.
Dôvody na vznik tohto typu konfliktu vyplývajú z povahy daného človeka,
nesprávnej komunikácie, a hoci tieto aspekty majú vplyv na eskalovanie
pocitov, vyplývajú z prvkov danej situácie. Napr. niekoľko ľudí potrebuje
poslať odkaz alebo správu urgentne v rovnakom čase, ale existuje len
jeden počítač s prístupom na Internet.

KONFLIKT HODNÔT

Tento typ konfliktu je zvyčajne založený na rozdielnych hodnotách
účastníkov konfliktu, zvyčajne ide o rôzne systémy hodnôt, rozdielne
pohľady na svet, a tiež rozdielne vnímanie a chápanie konkrétnych
záležitostí, napr. postoje k práci, pracovná etika.
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TEXTY NA ANALÝZU
TEXT 1
riešenia konfliktov

Konflikt je normálnou a prirodzenou súčasťou vzťahov medzi ľuďmi. Ľudia
sa nie vždy na všetkom dohodnú. Navyše konflikt nemusí byť vždy iba
negatívnym javom. Keď sa k nemu pristupuje správne, môže pomôcť
ľuďom naučiť sa obhájiť svoje postoje alebo postoje iných, spolupracovať
s cieľom dosiahnuť riešenie s ktorým sú všetci spokojní. Ale ak sa konflikt
rieši nesprávne vyvoláva hnev, pocit krivdy, ublíženia, hurt, rozdeľuje a
spôsobuje aj vážnejšie problémy.
Zdroje konfliktu
Osobné rozdiely, ako sú hodnoty, etika, charakter osobnosti, vek, vzdelanie,
pohlavie, sociálny a ekonomický status, kultúrne zázemie, temperament,
zdravie, náboženstvo, politické presvedčenie, atď.
Konflikt záujmov, volieb alebo činností. Napríklad konflikt vzniká keď ľudia
nemajú spoločné ciele, keď sú si priamymi konkurentmi, keď majú odlišný
štýl práce.
Napokon zlá komunikácia alebo nedorozumenia v komunikácii sú jedným z
najväčších príčin konfliktu.
Predchádzanie konfliktu
Aj keď sa nedá konfliktom úplne zabrániť, existujú kroky, ktorých
dodržiavaním sa dajú konflikty udržať na minime. Jedným zo spôsobov je
konfliktom predchádzať. Predchádzanie konfliktom neznamená to isté ako
vyhýbanie sa konfliktom. Predchádzanie konfliktu znamená správať a sa a
komunikovať takým spôsobom, ktorý zamedzuje zbytočný konflikt.

Text. Riešenie konfliktu.
Dostupné na:
http://www.wfm.noaa.gov/workplac
e/ConflictResolution_Handout_3.pdf

Zvážte nasledujúce typy:
❖ Rešpektujte rozdiely: Mnoho konfliktov vzniká na základe rozdielov
pohlaví, generačných rozdielov, kultúrnych, hodnotových a pod. Žijeme
vo svete, ktorý sa viac a viac stáva rozličným. Naučme sa rešpektovať
a chváliť rozdiely medzi ľuďmi a ich názormi.
❖ Zaobchádzajte s inými tak, ako chcete aby iní zaobchádzali s vami: Bez
ohľadu na váš osobný názor na niekoho, buďte profesionálni, zdvorilý,
úctivý a tolerantný, aj keď máte pocit frustrácie.
❖ Negatívne názory si nechajte pre seba: Veľa ľudí otáľa s odpoveďou ak
počuje negatívne komentáre o iných, najmä o svojich blízkych alebo
známych. Priatelia a známi by ich ani nemali počúvať, najmä ak majú
pocit, že sa ich niekto snaží vtiahnuť do konfliktu alebo majú niekomu
držať stranu.
❖ Udržte si svoj odstup: Nanešťastie toto sa ľahšie povie, ako vykoná.
Najčastejšie sa do konfliktu dostávame s ľuďmi, ktorí sú k nám
najbližšie. Lepšie s nimi budeme vychádzať ak budeme rešpektovať
vzájomné súkromie a hranice.
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TEXT 1
ČASŤ 2

Riešenie konfliktu:
❖ Snažte sa konflikt riešiť čo najskôr: Čím dlhšie necháte konflikt
dozrievať, tým viac času stratíte a tým vyššia je šanca, že prerastie do
ďalších problémov.
❖ Snažte sa ho riešiť v súkromí: Nájdite si čas v súkromí, kde vás nikto
nebude vyrušovať. Rozprávajte sa s človekom s ktorý máte konflikt a
snažte sa vyriešiť sami, predtým kým do neho zapojíte iných.
❖ Buďte konkrétni a objektívni: Identifikujte konkrétny problém a jeho
vplyv, ktorý by mohol mať. Držte sa danej veci a neodbočujte od témy,
nevracajte sa do minulosti.
❖ Zamerajte sa na výsledok: nezaoberajte sa problémom zbytočne,
nepitvajte ho. Snažte sa hľadať riešenia a tiež spôsob ako k nim
dôjdete.
❖ Buďte otvorení: Ak to robíte, vytvárate atmosféru vzájomného rešpektu
a spolupráce. Počúvajte a zvažujte názory, myšlienky a postoje iných.
Vážte a oceňte, že rozmýšľajú inak ako vy, čo môže v konečnom
dôsledku priniesť lepšie alebo iné porozumenie a problém vyriešite
rýchlejšie a lepšie.
❖ Reagujte konštruktívne: Nech druhá osoba pozná, že si vážite, čo
hovorí aj keď s tým nesúhlasíte.
❖ Poznajte svoje spúšťače hnevu: naučte sa poznať vlastné spúšťače
hnevu a naučte sa čo máte v daných situáciách robiť, aby ste hnev
dokázali ovládať.
❖ Uchovajte si zmysel pre humor: Buďte ochotní sa smiať, a tolerujte aj
keď sa smejú z vás. Uchovanie si zmyslu pre humor zmierňuje stres a
napätie a pomáha vám aj iným prekonávať náročné obdobia.
❖ Naučte sa robiť kompromisy: Kompromisy sú dôležité v každom
vzťahu. Ak sa na niečom nevite dohodnúť, o probléme diskutujte
kľudne, nechajte aj druhého aby vysvetlil svoj názor, a hľadajte
spôsoby ako sa strnúť kdesi uprostred.
❖ Nesnažte sa vyriešiť konflikt s horúcou hlavou: Počas hádky je
málokedy ochotný súhlasiť s rozumným riešením. V takejto situácii si
urobte prestávku a vráťte sa ku problému neskôr, keď ste už mali
nejaký čas na ukľudnenie a čas porozmýšľať o danej záležitosti.
❖ Poznajte kedy treba ustúpiť: Proces riešenia konfliktov nefunguje vždy.
❖ Cvičte sa v odpúšťaní: Nastane situácia, kedy niekto urobí chybu, alebo
povie niečo zraňujúce, či už zámerne alebo nie. Aj keď teda je dôvod
hnevať sa, je tiež dôležité niekedy na hnev zabudnúť a ísť ďalej.
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ČASŤ 2

Spoločné riešenie konfliktu
Krok jeden:
Identifikujte dôvod a dôležitosť konfliktu a vašu spoločnú túžbu ho vyriešiť.
Krok dva:
Vypočujte jeden druhého. Ide o veľmi dôležitý krok a vyžaduje si dobrú
schopnosť načúvať.
Krok tri:
Hneď ako všetko prediskutujete, zopakujte a zosumarizujte, čo bolo
povedané.
Krok štyri:
Klaďte otázky a povzbudzujte aj iných, aby sa pýtali. Rozumiete ich
postojom? A ste si si istí, že oni rozumejú vašim postojom? V prípade, že
nie, všetko si vyjasnite.
Krok päť:
Nech je už konflikt akokoľvek vážny, vždy by ste mali nájsť nejaké body na
ktorých sa viete dohodnúť.
Krok šesť:
V ďalšom kroku, urobte zoznam všetkých riešení, aj tých, ktoré by sa vám
mohli zdať nereálne, neopodstatnené alebo nesprávne.
Krok sedem:
Posúďte všetky možné riešenia a zvýraznite tie, ktoré považujete za
vzájomne akceptovateľné. Dúfajme, že ste dospeli aspoň jednému alebo
dvom na ktorých sa viete dohodnúť..
Krok osem:
Vyberte jedno alebo niekoľko, o ktorých si myslíte, že budú fungovať
najlepšie.
Krok deväť:
Riešenie realizujte.
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TEXT 2

Ak si vytvoríte akýsi postupný, krok za krokom návod a tiež riešenia, s
ktorými navzájom súhlasíte a tiež aj plán aktivít, mali by ste vedieť
minimalizovať konflikt a dosiahnuť požadované ciele.
S hnevom zaobchádzať konštruktívne
Konflikt môže prerásť do hnevu. Hnev je bežná ľudská emócia v rozsahu
od zlosti až po absolútnu zúrivosť. Spúšťače hnevu sú u každého iné, u
niekoho to môže byť správanie priateľov, iné príčiny môžu byť vážnejšie,
napríklad osobné problémy alebo predošlá traumatizujúca skúsenosť. Sám
o sebe hnev nemusí byť nevyhnutne problém, ak je jeho zameranie
správne, dokážeme sa zastať samých seba alebo iných. Ale ak sa hnev
zmení len na negatívum nevhodným spôsobom môže spôsobiť problémy.
Hnev je silná emócia a nie je ľahké ho vždy ovládať. Dve dôležité zručnosti
nám v tom môžu pomôcť, ide of uvedomovanie si samého seba a
sebaovládanie. Snažte sa rozpoznať a identifikovať svoje pocity, najmä
hnev. Ak viete identifikovať svoje pocity, viete rozmýšľať aj o primeranej
reakcii na nich.
Relax: Skúste relaxačné cvičenia, ako je hlboké dýchanie, pomalé
opakovanie upokojujúcich slov a fráz, napr. nerob si z toho ťažkú hlavu.
Alebo si predstavte zážitok, ktorý vyvoláva pocit pohody, ako sú sedenie na
pláži alebo prechádzka v lese.
Mysli pozitívne. Pripomínajte si, že nikto nemá v úmysle vám ublížiť, len
zažívate nepriaznivé okamihy bežného života.
Riešenie problému:
Identifikujte konkrétny problém, ktorý vo vás vyvoláva hnev a postavte sa
mu priamo, aj keď ten problém nemusí mať rýchle alebo okamžité riešenie.
Komunikujte s ostatnými:
Nahnevaní ľudia majú tendenciu rýchlo prísť s nejakým záverom alebo
riešením, ale neuvedomujú si následky toho, čo hovoria. Spomaľte a
poriadne si premyslite, čo chcete povedať. Pozorne počúvajte, čo hovoria
ostatní.
Zvládajte stres:
Nájdite si čas len sami pre seba, aby ste sa vyrovnali so stresom, ktorý
prináša práca, každodenné činnosti alebo rodina. Medzi dobré nápady
možno zaradiť: počúvanie hudby, písanie do časopisu, cvičenie, meditácia
alebo rozprávanie o svojich pocitoch s niekým, komu dôverujete.
Zmeňte prostredie: Zmena prostredia môže pomôcť znížiť pocity hnevu.
Ak sa nedokážete zbaviť pocitu hnevu, pomôcť môže, ak začnete robiť
niečo, čo odpúta vašu pozornosť, napríklad čítať alebo pozerať film.
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