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KAS YRA KONFLIKTAS? 
   

 

TAI PRIEŠINGŲ, NESUDERINAMŲ 

POŽIŪRIŲ SUSIDŪRIMAS, 

SUKELIANTIS STIPRIUS 

NEMALONIUS IŠGYVENIMUS 

 



AR GALIME IŠVENGTI KONFLIKTŲ ? 

 Konfliktai vyksta net ir tarp pačių 
laimingiausių, geriausiai sutariančių 
žmonių. Tai natūralus ir 
neišvengiamas reiškinys 

    Labai svarbu suprasti konfliktų 
neišvengiamumą, nes priešingu 
atveju, kilus konfliktui, dėl to tuščiai ir 
be reikalo išgyvensime 

   Svajoti apie gyvenimą be konfliktų – tai 
tas pats, kas svajoti apie amžinai gerą 
orą be lietaus, vėjo ir pūgų 



Ar visada konfliktas - blogai ? 

 Kasdieniniame gyvenime dažnai 

susiduriame su įsitikinimu, kad 

konfliktas – tai būtinai kažkas blogo 

   Tačiau iš tiesų konfliktai gali būti 

naudingi ir nenaudingi 

   Kaip bakterijos, kurios gali būti 

žalingos, sukeliančios ligas ir 

naudingos, padedančios organizmui 



Kilus konfliktui tarp dviejų ar 

daugiau žmonių, galimi keli 

konflikto baigties variantai: 



PIRMAS SPRENDIMO BŪDAS: 

 

VIENA PUSĖ LAIMI, 

KITA – PRALAIMI 



Šiuo būdu konfliktas sprendžiamas jėga, 

kas stipresnis, tas ir laimi. Tai gali būti ir 

fizinė jėga, ir psichologinis spaudimas. 

Galima taip pat panaudoti autoritetą, 

valdžią ar užimamą padėtį. Pvz. bendras 

renginys, sporto varžybos, mokytojo, 

mokinio ir tėvų (globėjų)santykiai ir kt. 



AR TOKS KONFLIKTO SPRENDIMO 

BŪDAS GERAS ? 

  Konflikto sprendimas pagal principą       

“arba – arba” kartais gali būti 

vienintelis galimas kelias, nes tik 

vienos iš konfliktuojančių pusių norus 

galima patenkinti. Toks konflikto 

sprendimo būdas pasitaiko nedažnai, 

nors iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad 

viena pusė būtinai turi pralaimėti. 



ANTRAS  SPRENDIMO 

BŪDAS: 

 

PRALAIMI ABI PUSĖS 

. 



Nors šis variantas niekam nėra 

patrauklus, deja, ne toks jau 

retas konfliktų sprendimo 

būdas.  

Šiuo atveju abi pusės sutinka 

bent iš dalies atsisakyti 

trokštamų tikslų. 

Kartais tai iš tiesų būna pats 

geriausias iš visų galimų atvejų, 

tačiau gana dažnai abi pusės 

turi galimybių pasiekti daug 

naudingesnį susitarimą ir daug 

mažiau prarasti ar atsisakyti. 



Pvz. Jei du draugai susipyko 

aplinkiniams matant, tai negalėdami 

įveikti savo įžeistų ambicijų ir 

susitaikyti, jie abu praranda tam tikrą 

pagarbos ir autoriteto dalį kitų akyse. 

 Tuo tarpu susivaldę ir parodę vienas 

kitam gerą valią, jie abu galėtų tik 

laimėti. 



TREČIAS SPRENDIMO BŪDAS: 

 

LAIMI ABI PUSĖS 



Pagrindinis 

konfliktuojančių uždavinys 

yra rasti sprendimą, kuris 

patenkintų abi puses 



 

 

 

 

 

Pvz. Šeima gyvena 

nepakankamai pasiturinčiai, 

todėl tėvai(globėjai) priversti 

kruopščiai skaičiuoti pinigus ir 

planuoti išlaidas. O vaikai 

nuolatos prašo nupirkti gana 

brangių ir tėvų nuomone, nelabai 

praktiškų daiktų 



Kaip tokiu atveju pasielgti ? 

 Po ilgų diskusijų šeima priėmė 

sprendimą skirti nedidelį, tačiau 

nuolatinį piniginį fondą tokiems 

pirkiniams. Tėvams(globėjams) 

nesunku ir toliau planuoti šeimos 

išlaidas, nebesibijant netikėtų vaikų 

reikalavimų ir kylančių konfliktų. 



Vaikams aišku, jog jiems 

prieinama iš esmės dauguma jų 

norimų pirkinių, 

tačiau priklausomai nuo jų kainos, 

gali tekti ilgiau ar trumpiau 

pataupyti šeimos fondo pinigus. 



Nors tokie sprendimai atrodo 

gana paprasti ir aiškūs, rasti 

juos toli gražu nėra lengva, nes 

kiti sprendimo būdai  patogesni 

ir akivaizdesni, todėl pirmiausia 

krinta į akis 



Tam, kad konfliktas būtų 

išspręstas abi puses tenkinančiu 

būdu, paprastai siūlomas 

septynių žingsnių planas:  



Pirmas žingsnis: 

  

IŠSIAIŠKINKITE PATYS , KO 

JŪS NORITE IR SIEKIATE 



Kartais tai pakankamai 

paprasta, o kartais tenka 

pagalvoti, nes norai gali būti 

migloti ir neapibrėžti. Kai 

patys gerai nežinome, ko 

norime, sunku tikėtis, kad 

mūsų norus supras antroji 

konfliktuojančioji pusė. 



Antrasis žingsnis: 

 

IŠSAKYKITE AIŠKIAI 

SAVO NORUS KITAI 

PUSEI 



Tam labai svarbu parinkti tinkamą 

vietą ir laiką. Jeigu vaikas 

pavargęs, blogos nuotaikos arba 

užsiėmęs, geriau luktelėti. Jei jūs 

pats suirzęs, piktas ar įsižeidęs, 

verčiau pirma nusiraminti. Jūsų 

norai neturi nuskambėti kaip 

kaltinimai.  



Trečiasis žingsnis: 

 

IŠKLAUSYKITE 

KITOS PUSĖS 

NORUS 

 



Geriausiai išklausyti 

nepertraukiant, nekritikuojant 

ir nesileidžiant į ankstyvas 

diskusijas. 



Ketvirtas žingsnis: 

 

IEŠKOKITE GALIMŲ 

SPRENDIMŲ 



Svarbu, kad 

sprendimus siūlytų abi 

pusės ir kad jų būtų 

kuo daugiau, nes 

tuomet yra didesnė 

galimybė surasti 

geriausią. 

 Neskubėkite vertinti 

galimų sprendimų – 

pirma įsitikinkite, ar 

visi variantai išsakyti. 



Penktasis žingsnis : 

 

 

ĮVERTINKITE GALIMUS 

SPRENDIMUS IR IŠRINKITE 

GERIAUSIĄ 



Tai atlikite drauge.  

Nereikia skubėti pernelyg 

greitai atmesti galimų 

variantų: galbūt atidžiau 

panagrinėjus, kaip tik jie 

pasirodys tinkami 



Šeštasis žingsnis : 

 

ĮGYVENDINKITE PASIRINKTĄ 

SPRENDIMĄ 



Dabar pats laikas įsitikinti ar iš 

tiesų Jūsų pasirinktas 

sprendimas buvo geriausias ir 

ar jis tenkina abi puses. 



Septintasis 

žingsnis: 

 

TOLIAU TIKRINKITE 

PASIRINKTO 

SPRENDIMO 

TINKAMUMĄ 



Sprendimai, tegu ir tinkamai 

parinkti, nėra amžini. Kintant 

sąlygoms nuolatos išlieka 

tikimybė koreguoti 

sprendimus. 



SĖKMĖS SPRENDŽIANT 

IŠKILUSIUS KONFLIKTUS KUO  

POZITYVIAU !!! 

SVARBU KALBĖTIS IR 

IŠSIKALBĖTI, IŠGIRSTI KITĄ. 

 TIK GERBDAMI VIENI KITUS 

PASIEKSIME POZITYVIŲ POKYČIŲ  

 


