
Konfliktuskezelés szülőknek 

 

Tisztelt Szülők! 

 

Mindannyian hirtelen kerültünk bele ebbe az új helyzetbe, ami eddigi 

életvezetésünktől szinte teljes mértékben eltér. 

Sok lett a napi teendő, talán (lényegesen) több, mint eddig, mindenesetre, ha a 

mennyisége nem is változott jelentősen, a minősége igen: a megszokott, reflexes, 

más helyzetben működő megoldásmódjaink nem biztos, hogy erre az új helyzetre 

is alkalmazhatók! 

Rövid kis írásom abban kíván segíteni, hogy az előállt új helyzet elemzésével 

hogyan alakíthatunk ki saját magunk és családunk számára egy jól működő, 

kényelmes és hatékony életmódot a karantén idejére. 

 

Jó egészséget és sikeres konfliktuskezelést kívánok: 

Kálócz Katalin pszichológus, iskolapszichológus 

VMPSZ Szombathelyi Tagintézménye 

 

Nézzük meg, honnan is indulunk! 

I. A probléma beazonosítása: 

 

1. Ha a probléma maga a koronavírus: 

Gondoljuk végig, és azonosítsuk be, hogy pontosan mi az, ami feszültséget, vagy 

félelmet, dühöt, csalódottságot vagy haragot kelt bennünk! 

Nézzük a konkrét helyzetet, mint példát: 

Adott most a Földön egy nagyon gyorsan és könnyen terjedő vírus, amely nagyon 

komoly betegséget okoz, sokaknál halálos. 

Gondoljunk bele! Félelmet kelt bennünk ez a tény? Melyik része? Az erőteljes 

fertőzési ráta? Vagy a betegség tünetei? Az esetleges elkülönültség a 



családtagoktól bármelyikük megfertőződése esetén? A kapcsolattartás, a 

kommunikáció hiánya előző eset esetében? Esetleg a halálos kimenetel esélye? 

Idős szüleink, hozzátartozónk, esetleg barátaink, ismerőseink egészsége miatti 

aggódás? 

Ezek közül sok kérdésre a hivatalos egészségügyi tájékoztatás választ ad: a 

fertőzés elkerülésére javasolt higiénés előírások betartásával, az otthonunkban 

tartózkodással elejét vehetjük ennek. 

Az aggodalom, a félelem, a rettegés semmiképpen sem jó! Semmilyen 

jólértesültséget vagy többletinformációt nem ad egy idő után a járványról szóló 

híradások folyamatos követése! 

Irányítsuk figyelmünket inkább ehelyett arra, hogy ebben a kényszerű otthoni 

karanténban mi az, amit meg tudunk tenni saját magunk és családtagjaink fizikai 

és lelki egészsége érdekében! 

 

Mi okozhat még problémát? 

 

2. Az otthoni működésmódból fakadó megnövekedett feladatmennyiség 

Ez bizony sok családban probléma, minél több gyerek van, és minél kevésbé 

önjárók a gyerekek, hiszen a szülő feladata lett most az ő tanulásuk menedzselése 

is (a szülő saját, „home-office”-os teendői, a háztartás, a bevásárlás, az étkeztetés 

feladatán felül). Sokszor osztozni kell egyetlen, vagy a családtagok számánál 

mindenképpen kevesebb számú elektronikai eszközön. 

A hatékony működés ebben az esetben egy jól összehangolt családi időbeosztást 

igényel. Ehhez segítség és ötletek találhatók feltöltött anyagaink között. 

 Saját írásaim közül a NAPIRENDEZŐ című az idevágó anyag. 

Természetesen minden családnak saját magára kell szabnia a számára 

legmegfelelőbb időbeosztást, ami egyszerre nyújt minden családtag számára 

elfogadható napirendet! 

 

 



3. Aki nem tud mit kezdeni a kötelező otthontartózkodásból fakadó 

többletidejével 

 

Akinek nem kell home-office-ban dolgoznia és a gyerekek tanulásának 

menedzselése és az egyéb háztartási teendői elvégzésén túl marad szabad ideje és 

energiája, most megtehet olyan dolgokat, amit eddig halogatott! 

 Lehet ez lomtalanítás, selejtezés, rendszerezés, rendrakás szekrényekben, 

fiókokban, polcokon. Ha van kertje, kertészkedhet! 

Lehet olvasni! Sok könyv most az internetről ingyenesen letölthető, épp a 

járványhelyzet miatti kötelező otthon tartózkodást megkönnyítendő. 

Ugyanígy filmek, zenék elérhetők! A televízió is megoldás, nyilván nem célszerű 

egész napi háttérzajként működtetni, de egy-egy film, tematikus műsor jól jöhet! 

Akárcsak DVD, CD gyűjteményünk darabjai újranézve-hallgatva. 

Ha még van hozzá lejátszásra alkalmas eszközünk, egyáltalán tárgyaink 

(hanglemezek, magnókazetták, diafilmek gyerekeknek) igazán kellemes retro 

hangulatot hozhatnak alkalmanként. 

Lehet nyelvet tanulni, zenélni, vagy bármi olyan hobbinak átadni napjaink egy 

részét, amit szeretnénk csinálni, vagy amit régebben szerettünk volna, de eddig a 

„nincs rá időm” miatt elmaradt! 

 

4. A családtagok érdekeinek ütközéséből fakadó konfliktusok 

 

Ebben az esetben arról van szó, hogy egy, vagy több családtag csak a saját 

érdekeit, kényelmét tekinti, azonban ez a család szintjén óhatatlan ütközésekhez 

vezet: pl. a gyerek(ek) nem akarnak tanulni  … 

Ebben az esetben is ki kell alakítani egy közös megegyezést, amelyben kerüljön 

elfogadásra egy közösen kialakított napirend, amely minden családtag kötelező 

feladatát tartalmazza! 

 Beszéljék meg azt is, miért fontos, hogy mindenki betartsa saját vállalását, illetve 

mi legyen a mulasztások szankciója! 

 



 

5. A bezártságból, a mozgás hiányából fakadó problémák 

 

Amikor ezen sorokat gépelem, már tudható, hogy a Kormány hamarosan 

korlátozni fogja a szabad kijárást. Az nem tudható milyen mértékben teszi, de 

remélhetőleg a séta lehetősége továbbra is adott lesz!  

Saját érdekünkben természetesen csakis a többi embertől biztonságos távolságból, 

természetközeli helyen (erdőben), elhagyatott helyen érdemes sort keríteni a 

szabad mozgásra! 

Akinek van udvara, szerencsés, főleg ha csakis a család használja (nem társasházi 

udvar), hiszen ott nagyobb lehetőség adódik a mozgásra, mint a lakásban. 

 Akinek udvara nincs, de van egy bármilyen kicsi erkélye, oda ő is ki tud lépni, 

friss levegőt szívni. Akinek nincs erkélye, ugyanezt a levegőzést a nyitott ablakon 

keresztül tudja megtenni. 

Interneten nagyon sok, mozgásgyakorlatot bemutató videó is elérhető, érdemes 

ezeket végezni fittségünk megőrzése érdekében. 

 

6. Szociális izoláció 

Szerencsénkre a kommunikáció lehetősége továbbra is adott!   

Távolabbi családtagjainkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel, munkatársainkkal 

való kapcsolattartásra ma már nagyon sok internetes és egyéb lehetőség 

rendelkezésünkre áll. (Telefon, e-mail, facebook, messenger, viber, Skype, hogy 

csak a legismertebbeket említsem.) 

Tudatosítsuk magunkban, hogy mindannyiunk egészsége érdekében szükséges 

most a közvetlen találkozás mellőzése, de a kapcsolattartás ilyen formái 

lehetségesek! 

 

Fentiekben arra gyűjtöttünk példákat, hogy rendszerezzük, konkrétan milyen 

problémáink adódhatnak a járvány miatti otthoni karantén során, illetve, hogy mit 

tudunk tenni ezek kezelése érdekében. 

 



 

7. Egyéni fáradtság kezelése, töltődés, elvonulás igénye 

Vannak, akiknek igénye van elvonulásra, relaxációra, meditációra, vagy 

szimplán csak magukban átgondolni dolgokat, olvasgatni, stb.  

Ehhez joga van, nézze át napirendjét, hova tudná beilleszteni az önmagával 

töltött időt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szeretnék átadni még egy módszert, amelynek a pontjain végighaladva 

tulajdonképpen minden konfliktuózus helyzet megoldható, de legalábbis 

nagymértékben csillapítható! 

 

Ez „A konfliktuskezelés tízparancsolata” nevet viseli. 

(Forrás: Tamás Kata, Asszertív Akadémia, internet) 

 

A. Probléma feltérképezése 

 

1. Higgye el, hogy van valamilyen, eddig még fel nem fedezett megoldás! 

/Akkor is, ha ez elsőre hihetetlennek tűnik  …/ 

2. Ismerje be, hogy nehéz helyzet állt elő! Találja meg azt az embert, akivel 

a valódi problémát meg tudja megbeszélni és találjanak megfelelő 

időt/helyet hozzá! 

/Ez jelen esetben a családtagjai közül kerül ki (=megfelelő ember). 

Ne a délelőtti tanulásidőben, gyermeke támogatása helyett beszéljék meg 

pl. a társával kapcsolatos problémáikat, hanem este, amikor a gyerekek már 

lefeküdtek (=megfelelő idő)!/ 

 

3. Különböztesse meg az értékítéletet az objektív megfigyeléstől! 

/Maradjon tudatos, ne vetítse rá félelmeit, elvárásait, előzetes tapasztalatait 

a jelen helyzetre, szorítkozzon a tényekre!/ 

B. Kapcsolatba lépés 

4. Hallgassa meg a másikat! 

 

      5. Mondja el, mi van Önben, használjon  úgynevezett „én-közléseket”! 

A „…mert te mindig/soha/bezzeg én,” stb. HELYETT azt fogalmazzuk meg, 

hogy hat ránk a másik tette/tettének a hiánya! 

(Pl.:Te soha nem figyelsz rám HELYETT: Úgy érzem, nem figyelsz rám, és 

ez rosszul esik!  

Talán csak árnyalatnyinak tűnik a különbség, mégis, próbálják ki és meglátják, 

mennyi veszekedésnek, vitának veszik majd elejét, vagy tompítják az élét! 

 

6. Maradjon kíváncsi – saját magára és a másikra is! 
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C. Megoldások keresése 

 

7. Vázoljanak fel megoldási lehetőségeket! 

 

8. Válasszanak közülük egyet, aminek a megvalósítását elkezdik!  

 

9. Legyenek nyitottak a változtatásra! 

 

/10. Készüljenek fel az elkövetkezendő konfliktusokra  !/ 

 

 

Tehát, ha probléma felmerülése esetén annak  

 

-tényszerű megfogalmazására törekednek,  

-majd elkezdenek kommunikálni róla, egymás támogatása révén  

-megoldásra jutnak!  

 

Ez minden esetre alkalmazható! 
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