
Konfliktų valdymo svarba 
 

Iš visų didžiųjų pavojų, šiais laikais gresiančių  žmonijai, tik vienas gali lemti žmonijos 

pražūtį - tai šiuolaikinis karas. Kol nebuvo branduolinių, cheminių ir biologinių ginklų, nuolatiniai 

konfliktai negrėsė žmogaus išlikimui ir netgi paskatindavo mokslo bei technologijos proveržius, 

sąlygojusius visuomenės pažangą, nors už tai ir būdavo mokama žmonių gyvybėmis bei kančiomis. 

Atsiradus ginklams, kuriais galima sunaikinti visą pasaulį, bet koks 

šiuolaikinių pramoninių valstybių sukeltas karas jau grėstų žmonijai ir 

netgi visai gyvybei. 

Užbėgti už akių šiai neregėtai grėsmei stengiamasi siekiant dviejų tarpusavyje susijusių 

tikslų: visuotinio kontroliuojamo nusiginklavimo ir kad smurtiniai konfliktų sprendimo būdai būtų 

pakeisti nesmurtiniais. 

Tie, kas tai suvokia ir kam rūpi žmonijos išlikimas, ieško veiksmingų nesmurtinių būdų 

konfliktams tarp žmonių grupių spręsti. Didžiausia kliūtis, iškylanti kelyje į šį tikslą, yra susijusi su 

žmonių tikėjimu smurtinės jėgos pranašumu. Mat žmonės aukščiausiu gėriu laiko grupės, o ne 

pavienių jos narių išlikimą. Tai liudija visame pasaulyje paplitęs garbinimas didvyrių, paaukojusių 

gyvybę kovoje už savo draugus ar šalį. 

Konfliktų valdymas padėtų sušvelninti, o galiausiai įveikti tarptautinius, 

grupinius, asmeninius susidūrimus. Žinoma, tai tolima viltis, bet 

prisiminkime išmintingą indų filosofo Krišnamurčio posakį: 

“Akmenėlis gali pakeisti upės tėkmę”. 

 

Kaip valdyti konfliktus 
 

Peštynės. Neryžtingumas. Pyktis. Nepripažinimas. 

 

Konfliktai - tai tokia natūrali, tokia neatsiejama mūsų kasdieninio gyvenimo ir santykių 

su kitais dalis, kad labai retai juos imamės nagrinėti. 

Ypač mokiniams kone kasdien tenka konfliktuoti ne tik su klasės draugais, mokytojais, 

šeimos nariais, bet ir su pačiais savimi. Nors dauguma žmonių konfliktus laiko neigiama, griaunančia 

jėga, jie gali suteikti impulsų tobulėti ir mokytis. Įgiję konfliktų valdymo įgūdžių, mokiniai gebės 

analizuoti gyvenimo situacijas, pasirinkti išmintingą elgesio būdą ir prisiimti atsakomybę už savo 

veiksmus 

Konfliktų valdymo programa padeda: 

*  išmokti kritiškai vertinti savo požiūrį į daugelį dalykų 

*  išsiugdyti konfliktų valdymo įgūdžių 

*  suprasti bendravimo svarbą 

*  išmokti bendrauti sušvelninant konfliktus.  

 

Trumpiausias kelias tarp dviejų taškų yra tiesė - tinkamiausias bendravimo būdas yra 

aiškus pokalbis tarp žmonių. 


