
 

Klasa Id  Branżowa Szkoła I Stopnia  

Zawód: kierowca mechanik/ mechanik pojazdów samochodowych 

Wychowanie do życia w rodzinie - 26.05.2020 r. 

Temat: Konflikty są nieuniknione. 

Nauczę się: rozpoznawać sytuacje potencjalnie konfliktowe; opisać emocje i uczucia uczestników 

konfliktu; zaproponować sposoby rozwiązywania konfliktów. 

Konflikt często jest rozumiany jako różnica zdań, zwyczajów czy upodobań – jest to pewnego rodzaju 

zderzenie dążeń przeciwstawnych, wykluczających się nawzajem. 

Konflikty są nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej grupy społecznej, a więc także i rodziny 

jak wspólnoty osób szczególnie sobie bliskich. 

Każdy spór, bez względu na jego rodzaj, angażuje osobę biorącą w nim udział, powodując ujemne 

napięcia uczuciowe. Wszystkie konflikty, bez względu na przyczynę i przebieg, charakteryzują się 

napięciem uczuciowym oraz mniej lub bardziej ukrytą agresją skierowaną do siebie i (lub) innych. 

Silnemu zaangażowaniu emocjonalnemu uczestników sporu towarzyszy zwykle brak dystansu do 

przeżywanej sytuacji konfliktowej oraz osłabiony krytycyzm wobec własnych zachowań. 

Przyczyny powstawania sytuacji konfliktowych między członkami danej rodziny mogą być złożone i 

różnorodne. Często wynikają one z cech osobowości, temperamentu i charakteru osób, a sprzyjają im 

liczne i niezależne od człowieka sytuacje, których nieraz nie można przewidzieć ani uniknąć. 

Przyczyny konfliktów: 

a) Powierzchowna ocena drugiego człowieka 

b) Odmienność psychiczna 

c) Równe prawa 

d) Niewłaściwa komunikacja 

Oto najczęstsze przyczyny konfliktów w małżeństwie i rodzinie: 

- różnice w podejściu do wychowania dzieci; 

- brak poczucia odpowiedzialności  

- nadmierne przejęcie się pracą 

- dążenie do dominacji 

- sposoby dysponowania pieniędzmi 

- brak dialogu i czasu dla siebie wzajemnie 



- niechęć do rozwiązywania konfliktów 

- różnice w preferencjach spędzania czasu wolnego i urlopu 

- uleganie wpływom przyjaciół 

- egoizm i brak wczuwania się w przeżycia współmałżonka 

- brak dbałości o swój wygląd 

- nadmierna zazdrość 

-brak starania o porządek lub nadmierne zamiłowanie do porządku. 

W każdej rodzinie może powstać wiele sytuacji konfliktowych, jednak świadomość tego 

zjawiska może zapobiec niepotrzebnym frustracjom. 

Najważniejszą sprawą w rozwiązywaniu konfliktów, a być może i najtrudniejszą, jest 

przyjęcie sytuacji konfliktowej jako zadania, które wymaga rozwiązania. 

Negatywnym sposobem pokonywania konfliktów małżeńskich jest próba ich przemilczania 

lub odkładania w czasie momentu rozpoczęcia ich rozwiązywania. Przemilczanie i 

niedomówienia raczej pogłębiają konflikt, natomiast otwarte mówienie o problemach 

zwiększa szanse na ich zażegnanie. W sytuacji konfliktowej zgubne w skutkach jest także 

natychmiastowe reagowanie na nią gniewem i agresją. Niepożądanym sposobem 

rozwiązywania konfliktu jest także dążenie do zwycięstwa jednej ze stron sporu, zwieńczone 

stwierdzeniem: „od razu wiedziałem, że to ja mam rację”. Dążenie do wygrania, a nie do 

znalezienia wspólnego rozwiązania, jest zawsze przegraną obydwojga małżonków. 

Niewłaściwym sposobem podejścia do zaistniałego konfliktu jest także brak wiary w 

możliwość jego rozwiązania. Jeżeli małżonkowie nie wykazują woli współpracy i wykluczają 

dojście do zgody, nie ma szans na pozytywne zakończenie sporu. 

Już samo omówienie aktualnego problemu może być początkiem dochodzenia do zgody, 

gdyż pozwala małżonkom wyciągnąć wspólne wnioski.  

Chociaż każdy konflikt ma swój indywidualny wymiar, najczęściej przy rozwiązywaniu 

konfliktów wymienia się następujące etapy: 

1. Określenie problemu (o co chodzi każdej osobie zaangażowanej w konflikt). 

2. Ustalenie wszystkich możliwych rozwiązań. 

3. Wybór takiego rozwiązania, które satysfakcjonuje wszystkie osoby zaangażowane w 

konflikt. 

4. Ustalenie sposobu realizacji wybranego rozwiązania przez każdą z osób. 

5. Określenie terminu realizacji zobowiązań. 

6. Przebaczenie. 



Prawidłowe rozwiązanie konfliktów wymaga traktowania drugiego człowieka jako osoby 

równej sobie, poszanowania jej godności osobowej. 

Sposób rozwiązania konfliktów winien uwzględniać interesy wszystkich osób 

zaangażowanych w konflikt, a ustalone w drodze negocjacji postanowienia powinny 

wszystkich zadowalać. 

Szczególnie ważnym momentem w każdym konflikcie jest przebaczenie – całkowite, zupełne, 

szczere. Przebaczenie to winno być potraktowane serio, bez wracania do wydarzeń i bez ich 

przypominania. 

Ważnym zakończeniem konfliktu jest wypełnienie postanowień przyjętych w czasie 

negocjacji. 

Brak realizacji postanowień może stać się przyczyną następnego konfliktu, może także 

podważać zaufanie co do szczerości intencji współrozmówcy.  

 

Wychowanie do życia w rodzinie - 28.05.2020 r. 

Temat: Manipulacja, presja, mobbing – radzę sobie w trudnych sytuacjach. 

Nauczę się: rozpoznawać sytuacje, w których jestem poddany presji otoczenia; asertywnie bronić 

swojego stanowiska; proponować sposoby zachowania się w sytuacji presji słownej lub manipulacji. 

Manipulacja, czyli nieetyczne sterowanie poglądami i działaniami ludzi, aby osiągnąć cele nieetyczne 

lub sprzeczne z interesami tych ludzi. Mówimy, że ktoś kimś manipuluje. Nazwanie kogoś 

manipulantem lub manipulatorem jest obraźliwe. Przejawem manipulacji jest również tendencyjne i 

nieuczciwe posługiwanie się faktami i danymi, powoływanie się na wykreowane autorytety. Zatem 

manipulowanie zakłada działanie poza świadomością i wolą odbiorcy dla osiągnięcia założonego celu.  

Wybrane zabiegi manipulacji: 

1. Użycie groźby 

2. Odwołanie się do uczucia litości 

3. Odwołanie się do próżności odbiorcy (komplement, pochlebstwo) 

4. Wykorzystywanie niewiedzy odbiorcy 

5. Powoływanie się na autorytety 

6. Użycie słów niezrozumiałych dla odbiorców 

7. Ośmieszanie odbiorcy 

8. Odwoływanie się do upodobań masowych, schlebianie popularnym poglądom 

9. Zjednywanie przez podarunek – „gratis” 

Błędy językowe mogą być sposobem manipulacji. Odbiorcę można wprowadzić w błąd za pomocą 

prawdziwego komunikatu np. 

- bankowcy są odpowiedzialni, więc to oni są odpowiedzialni za kryzys 



- iksiński roztrwonił majątek i część żony 

- taniej niż najtaniej. 

We współczesnych mediach zarówno papierowych, jak i elektronicznych wszechobecna jest reklama. 

Jest to płatna forma prezentacji określonego produktu, idei, usługi. Tekst reklamowy jest 

komunikatem zawierającym apel w formie hasła i/lub sloganu. Zadaniem tego apelu jest wpłynięcie 

na decyzję odbiorcy.  

Wybrane techniki wpływu stosowane w reklamie: 

1. Owczy pęd – wskazywanie rzeczy użytkowników 

2. Odwołanie się do autorytetu 

3. Wykładanie kart – prezentacja zalet produktu 

4. Demonstracja produktu 

5. Porównanie produktu z produktem konkurencyjnym 

6. Sprawdzian naukowy 

7. Styl życia 

8. Pozytywne skojarzenia 

9. Musical – kojarzenie produktu z melodią 

10. Historyjka. 

Niezwykle istotnym elementem reklamy jest język. Każdy tekst reklamowy zawiera slogan – czyli 

stwierdzenie jakiegoś faktu. Na przykład: „jesteś tego warta”. Hasło reklamowe to apel, w którym 

zawarta jest dyrektywa działania np. „musisz to mieć”.  

 

Mobbing to bezpodstawne, ciągłe i długotrwałe dręczenie, zastraszanie, prześladowanie, 

szykanowanie człowieka w pracy nie tylko przez przełożonego, ale czasem też przez 

współpracowników. Powoduje ono poczucie bezsilności, upokorzenia i krzywdy, prowadzące w 

konsekwencji do ogólnego złego samopoczucia i pogorszenia stanu zdrowia ofiary. 

W miejscu pracy mogą mieć miejsce trzy rodzaje mobbingu: 

- słowne 

- fizyczne 

- seksualne 

Sposoby reagowania na mobbing 

1. Powiedź „stop” – jest to możliwe w miejscu pracy. Pracownik powinien zrobić pierwszy krok i 

powiedzieć osobie, która stosuje nadużywanie i wykorzystywanie, by zaprzestała takiego 

zachowania. 

2. Ignoruj daną osobę – jest to także akceptowalny sposób do wypróbowania w miejscu pracy. 

3. Opuść to miejsce – jest to trudniejsze, ponieważ wiele prac wymaga od pracowników 

przebywania w danym miejscu. 



4. Powiedź o tej sytuacji nauczycielowi lub pracodawcy, jeśli wydarzyło się to w szkole lub 

pracy. 

Poinformowanie o aktach mobbingu sprawia, że miejsce pracy staje się bezpieczniejsze dla innych 

pracowników. 

 

 


