KOMMUNIKÁCIÓS KONFLIKTUSOK 1.
Óravázlat
9. évfolyam, MAGYAR NYELV

I. Az óraterv címe, témája: KOMMUNIKÁCIÓS KONFLIKTUSOK

II. Tudnivalók az óratervről
A feladat javasolt helye, kapcsolódásai: 9 évfolyam, kommunikáció
Tervezett idő: 1 tanóra (45 perc)

A feladat fókuszai: 
Tematikus fókusz: Mögöttes üzenet és kimondatlanság mint a kommunikációs zavar oka
	Szövegértési fókusz: Kommunikációs tényező-váltások értése. Szövegbeli hiány kiegészítése. Kommunikációs zavar értelmezése.
	Szövegalkotási fókusz: (Helyzet)értelmező magyarázat.

Módszertani javaslatok:
Az elemzés feltételezi a kommunikáció alapfogalmainak ismeretét (tényezők, funkciók). A különböző tankönyvek különböző szakkifejezéseket alkalmaznak (adó – közlő – beszélő vevő – beszélő – hallgató stb.), a feladatokat a használt tankönyvnek megfelelően kell átírni.
	A versszöveg olvasását és az 1. feladatot a diákok egyénileg és írásban oldják meg szövegértési gyakorlatként. Ezt kövesse a versszöveg felolvasása (tanár) és a feladat tárgyszerű megbeszélése.
	A 2-3. feladat végezhető páros vagy csoportmunkában (a 2.b feladat nehezebb). Ezt kövesse a közös megbeszélés, majd a táblázat utolsó oszlopainak kitöltése. 
	Az összegzés-reflektálás feladatát két önként vállalkozó diák előadásában érdemes végeztetni.

Szervezési feladatok és eszközök:
Megfelelő példányszámban kinyomatatott szöveg és feladatsor.


III. Feladatsor

Ráhangolás (3-4 perc)
(Rövid célzott beszélgetés)
Milyen jellegű (műfajú, témájú) dolgozatot szoktak írni idegen nyelvből?

Jelentésteremtés (35 perc)

1. feladat: Kommunikációs tényezők
(Önálló, írásbeli megoldás)
Szabó Lőrinc Tücsökzene című versciklusának Latin dolgozat című verse egy diákkori élményt idéz. Olvasd el a verset, és oldd meg a kapcsolódó feladatokat!

Egy hónap mulva latin dolgozat.
„Lesbia gallinis frumenta dat”,
diktálta a jólismert szöveget
Sinka tanár úr. Negyvenhat ijedt
diák körmölt. „Megvan: frumenta dat?”
„Lesbia eteti a tyúkokat”,
visszhangozta feleselő fejem
a régtudott jelentést. Tíz ilyen
mondatot kaptunk, és én szinte már
csukhattam is az irkám. A tanár
rám szólt: „Mért nem fordítasz?” „Kész vagyok.”
Ő elolvasta a dolgozatot,
s leültetett. Tízpercben azután
a tanáriba hivattak. „No lám!”
és: „Ez az!”, mondták és „Mehetsz, fiam!”
„Nagy szó!”, zengte az osztály. Sehogyan
se értettem, mi történt. Valami
baj volt, de elmult: mentem játszani.	1945-1957

a) A szövegkörnyezet alapján egy-egy szóban állapítsd meg, hogy mit jelentenek a következő szavak!

körmöl: ......................................,   irka: ......................................,   tízperc: ....................................

b) Keresd ki és idézd a szövegből, hogy mi az előzménye, oka az alábbi történéseknek!

................................................................................  Negyvenhat ijedt diák körmölt
.......................................................................................  visszhangozta fejem a régtudott jelentést
.......................................................................................  A tanár rám szólt
................................................................................  Tízpercben azután a tanáriba hivattak

c) Értelmezd a versben elhangzó közléseket: töltsd ki a kommunikációs tényezőkre és funkciókra vonatkozó táblázatot! A szöveg legpontosabb információit gyűjtsd össze! Az utolsó két oszlopba egyelőre ne írj semmit!


Adó – vevő?
Helyzet?
(tér, alkalom)


„Lesbia gallinis frumenta dat”




„Megvan: frumenta dat?”




„Lesbia eteti a tyúkokat”




„Mért nem fordítasz?”




„Kész vagyok.”




„No lám!”




„Ez az!”




„Mehetsz, fiam!”




„Nagy szó!”





2. feladat: Kommunikációs funkciók
(Páros vagy csoportmunka)
a) Fogalmazd meg az egyes közlések üzenetét, és határozd meg a kommunikációs funkciójukat!
b) Figyeld meg, hogy hol azonos az üzenet az elhangzó mondat jelentésével, és hol van többletjelentése? A többletjelentésű mondatok esetében hol egyértelműbb, hol talányosabb a jelentés? Mitől válnak egyértelműbbé az egyértelmű jelentések?

3. feladat: A nyelv zeneisége
Hányféle hangsúllyal, hanglejtéssel mondhatóak el a következő mondatok?
„No lám!”
„Ez az!”
„Mehetsz, fiam!”

Reflektálás: Nézőpont (5 perc)
„Sehogyan / se értettem, mi történt. Valami / baj volt, de elmult: mentem játszani.” Játsszátok el a következő helyzetet: a kisfiú hazamegy az iskolából, és elmeséli, mi történt. Édesapja/édesanyja elmagyarázza neki, hogy mit élt át!

Házi feladat
A következő szöveg írója több ponton is félreértette Szabó Lőrinc versét. Húzd alá a szövegben a téves részleteket! Egy-egy mondatban magyarázd, hogy mit értett félre a szövegíró!

A latin nyelv tanítását régebben nagyon komolyan vették. Havonta kellett dolgozatot írni latinból. A diákokkal egy-egy tízperces dolgozatot írattak, hogy felmérjék tudásukat. A dolgozatokban elkövetett hibákat a tanár körmössel büntette. Semmilyen fegyelmezetlenséget nem tűrtek: a feleselésért a diákot a tanáriba hívatták. A legkiválóbbak pedig dicséretben részesültek: az osztálytársaik dicsőítő éneket zengtek nekik.


IV. Javasolt megoldások:

Ráhangolás
Rövid beszélgetés
A beszélgetés során az idegennyelv-dolgozat lehetséges műfajaként hangozzék el az idegen nyelvű mondatok fordítása. A feladat célja, hogy a diákok – a szövegértést megkönnyítendő  beleéljék magukat a dolgozatíró szerepébe.

Jelentésteremtés
1. feladat: Kommunikációs tényezők

a)	körmöl: ír,	irka: füzet,	tízperc: szünet

b)	diktálta Sinka tanár úr  Negyvenhat ijedt diák körmölt
diktálta a jólismert szöveget  visszhangozta fejem a régtudott jelentést
csukhattam is az irkám  A tanár rám szólt
elolvasta, leültetett  Tízpercben azután a tanáriba hivattak

c)

Adó → vevő?
Helyzet?
(tér, alkalom)
Üzenet
Kommunikációs funkció
„Lesbia gallinis frumenta dat”
Sinka tanár úr →
46 ijedt diák
Latindolgozat-írás,
osztályterem.


„Megvan: frumenta dat?”
Sinka tanár úr →
46 ijedt diák
Latindolgozat-írás,
osztályterem.


„Lesbia eteti a tyúkokat”
a vers kisdiák énje
→ önmagának
Latindolgozat-írás,
osztályterem.


„Mért nem fordítasz?”
Sinka tanár úr →
a vers kisdiák énje
Latindolgozat-írás,
osztályterem.


„Kész vagyok.”
a vers kisdiák énje
→ Sinka tanár úr
Latindolgozat-írás,
osztályterem.


„No lám!”
Tanárok → 
a vers kisdiák énje
Tízperc, 
tanári szoba


„Ez az!”
Tanárok → 
a vers kisdiák énje
Tízperc, 
tanári szoba


„Mehetsz, fiam!”
Tanárok → 
a vers kisdiák énje
Tízperc, 
tanári szoba


„Nagy szó!”
osztály → 
a vers kisdiák énje
Tízperc (?),
osztályterem



A feladat célja a kommunikáció tényezőinek ismétlése, szövegbeli értelmezése (szereplők és helyzetek azonosítása).

2. feladat: Kommunikációs funkciók


Adó → vevő?
Helyzet?
(tér, alkalom)
Üzenet
Kommunikációs funkció
„Lesbia gallinis frumenta dat”
Sinka tanár úr →
46 ijedt diák
Latindolgozat-írás,
osztályterem.
Írjátok!
tájékoztató
felhívó
„Megvan: frumenta dat?”
Sinka tanár úr →
46 ijedt diák
Latindolgozat-írás,
osztályterem.
Leírtátok?
felhívó,
kapcsolati
„Lesbia eteti a tyúkokat”
a vers kisdiák énje
→ önmagának
Latindolgozat-írás,
osztályterem.
Értem, tudom!
tájékoztató
„Mért nem fordítasz?”
Sinka tanár úr →
a vers kisdiák énje
Latindolgozat-írás,
osztályterem.
Mért nem fordítasz? 
felhívó
kapcsolati
„Kész vagyok.”
a vers kisdiák énje
→ Sinka tanár úr
Latindolgozat-írás,
osztályterem.
Befejeztem, megoldottam.
tájékoztató
„No lám!”
Tanárok → 
a vers kisdiák énje
Tízperc, 
tanári szoba
Ez a teljesítmény nagyszerű! 
VAGY
Ez a kisfiú az, aki ezt a teljesítményt nyújtotta!
kifejező
„Ez az!”
Tanárok → 
a vers kisdiák énje
Tízperc, 
tanári szoba

kifejező
„Mehetsz, fiam!”
Tanárok → 
a vers kisdiák énje
Tízperc, 
tanári szoba
Vége az alkalomnak.
kapcsolati
„Nagy szó!”
osztály → 
a vers kisdiák énje
Tízperc (?),
osztályterem
Ez a tanári gesztus ritka elismerés!
kifejező




3. feladat: A nyelv zeneisége

„No lám!”  pl. csodálkozó, örömteli, gúnyos
„Ez az!”  pl. lekicsinylő, kétkedő, közönyös
„Mehetsz, fiam!”  pl. bátorító, unott, indulatos

A 2-3. feladat célja, hogy kiderüljön: a közléseinknek gyakran áttételes, mögöttes üzenetük van. Ezek egy részét az adott beszédhelyzet egyértelműsítheti (tanterem  dolgozatírás). Más része bizonytalan marad – pl. a helyzethez kötődő másféle asszociációk miatt (behívatás a tanári szobába = büntetés). 
A felhívó funkciójú közlések üzenetei nyilvánvalóbbak, mint a kifejező funkciójú közléseké. A jelentést egyértelműsíti a hanghordozás is.
A közös megbeszélés során tudatosodjék a kimondatlanság (hiány) és a szövegjelentést befolyásoló tényezők összefüggése a kommunikáció eredményességével/zavarával.

Reflektálás: Nézőpont
A diákok előadásában figyelni kell a szerepüknek megfelelő nyelvhasználatra és az eset pontos leírására, értelmezésére. A feladat célja a szöveg különböző nézőpontú újraalkotása. Ennek kapcsán érdemes tudatosítani: a kimondatlanság gyakori forrása a kommunikációs felek elbizonytalanodásának a nézőpontváltás segíthet ennek megelőzésében a megbeszélés segíthet a feloldásban.

Házi feladat

Félreértett részletek:
A latin nyelv tanítását régebben nagyon komolyan vették. Havonta kellett dolgozatot írni latinból. A diákokkal egy-egy tízperces dolgozatot írattak, hogy felmérjék tudásukat. A dolgozatokban elkövetett hibákat a tanár körmössel büntette. Semmilyen fegyelmezetlenséget nem tűrtek: a feleselésért a diákot a tanáriba hívatták. A legkiválóbbak pedig dicséretben részesültek, és az osztálytársaik dicsőítő éneket zengtek nekik.

A házi feladat célja a szövegértés és a szókincs fejlesztése.


V. 
Az óratervet készítette: Ritoók Judit

