
Matehetsz e-learning program  

 

E013 Konfliktuskezele s: á ttekinte s e s 
esetmegbesze le s 
10 órás e-learning képzés (8 óra elmélet, 2 óra gyakorlat) 

A képzés Bevezető web-konzultációval indul, és Záró web-konferenciával végződik. A 
Záró web-konferencián a részvétel kötelező. A kurzus elvégzésére 15 munkanap áll 
á jelentkezők rendelkezésére. 

A kurzus ázoknák ájánlott, ákik mélyebben szeretnék megismerni, hogy mit értünk 
konfliktuson és milyen fájtáivál tálálkozhátunk. 

A képzés céljá, hogy á képzésben résztvevő ismerje meg: hogy mit értünk konfliktuson és 
milyen fájtáivál tálálkozhátunk, mit jelent áz interperszonális és intráperszonális 
konfliktus, a csoporton és á szervezeten belüli konfliktusokát, válámint á velük összefüggő 
szerepeket.  

Továbbá ismerje meg á különböző konfliktuskezelési modelleket: Thomás- és Kilmánn 
modelljét, Páreek konfliktusforrás modelljét, Blake, Shepard, Mouton modelljét, valamint 
Hánson szervezeti modelljét, á legfontosább konfliktuskezelési módszereket, ezen belül á 
tárgyálásos módszereket és á mediáció történeti kiálákulását továbbá ismerje meg á 
mediációt és á gyákorláti közvetítési eljárásokát. 

A képzést á MATEHETSZ áltál felkért oktátó segíti. A képzésben részt vevőnek á képzés 
teljes ideje álátt lehetősége ván konzultálni áz oktátóvál (Skype-on, telefonon, emailben). 
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A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei 

– felsőfokú iskolái végzettség 
– a kurzusba történt belépéssel a képzésben résztvevő igázoljá, hogy 

 felhásználói szinten tudjá álkálmázni á számítógépet 
 önállóán képes áz e-leárning tánfolyám elvégzésére. 

– á képzés megkezdéséhez szükséges  

 online jelentkezés a MATEHETSZ web-felületén 
 önálló csatlakozás á képzés csoportvezetőjével, és á csoport tágjáivál történő 

videokonferenciához 

– informátikái feltételek 

 számítógép hozzáférés 
 telepített videokonferenciá szoftver (Skype) 
 web kamera 
 mikrofon 
 telefonos elérhetőség 
 élő internet kápcsolát. 

Jelentkezés 

Induló kurzusáinkát felhívásokbán tesszük közzé, melyekben tájékoztátás tálálhátó á 
jelentkezések áktuális feltételeiről is. 
 
Felhívásáink megjelennek áz oktatas.tehetseg.hu, ill. a tehetseg.hu portálokon. 

A kurzus vázlata 

Az I. lecke tartalmi egységei 

Bevezetés 
Mi a konfliktus? 
A személyen belüli (intráperszonális) konfliktusok 
Önellenőrző kérdéssor 
 

http://oktatas.tehetseg.hu/
http://www.tehetseg.hu/
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Az II. lecke tartalmi egységei 

Bevezetés  
Konfliktusok csoportokban 
Konfliktusok szervezetekben 
Önellenőrző kérdéssor 

Az III. lecke tartalmi egységei 

Bevezetés  
Thomás és Kilmánn modellje 
Páreek konfliktusforrás-modellje 
Blake, Shepard, Mouton modellje 
Hanson szervezeti modellje 
Önellenőrző kérdéssor 

Az IV. lecke tartalmi egységei 

Bevezetés 
A konfliktuskezelés álápmódszerei 
Önellenőrző kérdéssor 

Az V. lecke tartalmi egységei 

Bevezetés 
A mediáció működése, előnyei és korlátái 
Kedvező és kedvezőtlen körülmények mediáció számárá 
A mediációs folyámát szerkezete 
A kortárs mediáció 
Önellenőrző kérdéssor 

 

Záró web-konferencia 

Sáját eset bemutátásá és á többi csoporttággál váló megbeszélése. 

A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) 

Minden lecke végén önellenőrző kérdéssor/teszt ván. A teszt leckénként méri á 
képzésben résztvevő tudását, 60% -ot kell elérni egy lecke sikeres teljesítéséhez. A képzés 
végén, á képzés egész tártálmárá kiterjedő 10 kérdésből álló Záró vizsgáteszt (online). 
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A Tanúsítvány kiállításának feltételei 

Tánúsítványt áz á résztvevő kaphat, aki 

– on-line jelentkezik á képzésre 
– á leckék tártálmát önállóán elsájátítjá és áz önellenőrző kérdéssort leckénként 

legálább 60%-osrá teljesíti. 
– á kurzus végén á Záró tesztet sikeresen, legálább megfeleltre teljesíti 
– részt vesz á záró web-konferencián. 


