KOMMUNIKÁCIÓS KONFLIKTUSOK 2.
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: A kommunikációs konfliktus és feloldása
Szövegértési fókusz: Központozás nélküli szöveg értése. Kommunikációs tényező-váltások értése.
	Szövegalkotási fókusz: Szövegátalakító gyakorlat adott szempontok szerint

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 verset önállóan olvassák el a diákok, majd az 1. feladat megbeszélése után olvassa fel a tanár vagy erre vállalkozó diák. 
	Az 1–4. feladat mindegyikét egyénileg oldják meg a diákok a szövegértés fejlesztése céljából. (A 3–4. feladat adható párhuzamos csoportmunkában is.) A feladatmegoldásokat követő megbeszélés egyrészt egyértelműsítse a szövegértés megoldását, másrészt értelmezze a megállapításokat.

Szervezési feladatok és eszközök: 
Az elemezendő szöveg (Horváth Elemér: a deák téren autóbuszra várva), a feladatok és a házi feladat „lyukas” szövegének megfelelő számban kinyomtatott példánya.



III. Feladatsor
Ráhangolás 
(Rövid célzott beszélgetés – 3-4 perc)

Ki hogyan viseli, ha várakoznia kell közlekedési eszközre? Előfordult-e már, hogy idegenek is megszólították egymást ilyen helyzetben? Mivel, hogyan kezdődött a beszélgetés?






Jelentésteremtés (35 perc)

Horváth Elemér
a deák téren autóbuszra várva 
a deák téren autóbuszra várva				1
egy középkorú jól öltözött asszony			2
hirtelen hozzám fordult s megjegyezte hogy		3
„ezek az autóbuszok akkor jönnek			4
amikor akarnak a vezetők				5
azt hiszik szabadok a polgármester teljesen hülye		6
nem tesz semmit vagy nem akar				7
s különben is a negyedik vagy ötödik			8
nőjénél tart” egyéb konkrétumot				9
a kritikája nem tartalmazott				10
s nagyon mérges se lehetett mert mosolygott		11
inkább a társalgás kedvéért mint meggyőződésből		12
s legkevésbé a polgármestert védeni			13
azt mondtam udvariasan					14
„aki a nőket szereti rossz ember nem lehet”		15
a meglepetéstől torkán akadt a szó			16
de most egész lényéből mosolygott			17
mint egy kislány az első bók után				18
és máris jött a busz					19
Élet és Irodalom  XLV. 24.
1. feladat: Szövegtagolás
(Önálló olvasás és megoldás után közös megbeszélés)
A versből hiányzik a központozás. Tedd ki az írásjeleket a vers szövegében, és jelöld a mondatkezdéseket nagybetűvel! 
Majd vitassátok meg közösen, hogy hova milyen írásjel szükséges!

2. feladat: Kommunikációs tényezők és funkciók
(Önálló megoldás után közös megbeszélés)
a) Állapítsd meg a szövegben idézett párbeszéd kommunikációs tényezőit és a szereplők megnyilvánulásainak funkcióit!


Helyzet
Adó → vevő
Kód
Funkció
4-9. sor




15. sor





b) Hasonlítsd össze az asszony két metakommunikatív gesztusának szerepét, funkcióját!

	s nagyon mérges se lehetett, mert mosolygott  (11)

......................................................................................................................................
	a meglepetéstől torkán akadt a szó, de most egész lényéből mosolygott  (16-17)
......................................................................................................................................


Beszéljétek meg!
Értelmezzétek, hogy hogyan jelzi a kód, a funkció és a metakommunikáció alakulása a 16-18. sorban az asszony közérzetének változását! Minek hatására történt a változás?

3. feladat: Tény és vélemény
(Önálló megoldás után közös megbeszélés)
a) „egyéb konkrétumot / a kritikája nem tartalmazott” Az asszony kritikájában 5 állítás jelenik meg. Idézd ezeket!

	......................................................................................

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
	......................................................................................

b) Állapítsd meg, hogy állítások közül melyik
lehet áttételes összefüggésben a busz késésével:  ...
fogalmaz meg semmitmondó általános minősítést:  ...
közöl személyeskedő, a helyzettel semmilyen összefüggésben nem levő tényt:  ...
van közvetlen ok-okozati viszonyban a busz késésével:  ...
	tesz a helyzetre vonatkozó, tényként közölt megállapítást:  ...

4. feladat: Konfliktusfeloldás
(Önálló megoldás után közös megbeszélés)
a) A megszólított három okát nevezi meg a válaszadásának. Minősítsd egy-egy kifejezéssel az ezekkel ellentétes hozzáállást!

inkább a társalgás kedvéért mint meggyőződésből	  ………………………………..
s legkevésbé a polgármestert védeni			  ………………………………..
azt mondtam udvariasan				  ………………………………..

b) Melyik hozzáállásra lehetne példa az alábbi három megnyilvánulás?
 Ugyan, hagyja már abba a panaszkodást!
Vállat von, elfordul.
 Mi köze a polgármester nőügyeinek a buszok késéséhez?
c) Egy-egy mondatban fogalmazd meg, hogy mit válthattak volna ki a „középkorú jólöltözött asszony”-ból ezek a válaszok!

Beszéljétek meg! 
Miért szólítja meg az asszony a férfit? Hogyan befolyásolta a megszólított válasza az asszony közérzetét?

Reflektálás: Befejezés  csattanó (5 perc)
(Rövid önálló gondolkodás után közös megbeszélés)
A szöveg vége, befejezése: „és máris jött a busz”. Próbáljátok ki a következő befejezésekkel a verset:
... és csak vártunk tovább
... és már együtt vártunk tovább
... és máris jobb kedve lett
... de a busz továbbra se jött
... de engem már nem érdekelt
Állítsátok sorba a befejezéseket a feszültségoldás, -keltés szempontjából. Beszéljétek meg, hogy miért az eredeti a leghatásosabb befejezés!

Házi feladat
Írjatok a verset egy lehetséges konfliktushelyzetről a megbeszélt vers sémájára!

A ..........................................  ............................................
HOL?			MILYEN HELYZETBEN?
egy ....................................................................................
KICSODA?
hirtelen hozzám fordult, s megjegyezte, hogy 
„.......................................................................................”
MIT?
Inkább a társalgás kedvéért, mint meggyőződésből
azt mondtam ...................................................................:
HOGYAN?
„.......................................................................................”
MIT?
A meglepetéstől torkán akadt a szó.


















IV. Javasolt megoldások:

Ráhangolás
Rövid beszélgetés
A beszélgetés célja, hogy a diákok – a szövegértést megkönnyítendő  beleéljék magukat a várakozás lelkiállapotába, felidézzék ilyen emlékeiket.

Jelentésteremtés
1. feladat: Szövegtagolás
A Deák téren, autóbuszra várva			1
egy középkorú jól öltözött asszony			2
hirtelen hozzám fordult, s megjegyezte, hogy		3
„ezek az autóbuszok akkor jönnek,			4
amikor akarnak, a vezetők				5
azt hiszik, szabadok, a polgármester teljesen hülye,	6
nem tesz semmit, vagy nem akar,			7
s különben is a negyedik vagy ötödik		8
nőjénél tart”. Egyéb konkrétumot			9
a kritikája nem tartalmazott,			10
s nagyon mérges se lehetett, mert mosolygott.		11
Inkább a társalgás kedvéért, mint meggyőződésből,	12
s legkevésbé a polgármestert védeni,			13
azt mondtam udvariasan	:			14
„Aki a nőket szereti, rossz ember nem lehet.”		15
A meglepetéstől torkán akadt a szó,			16
de most egész lényéből mosolygott,			17
mint egy kislány az első bók után.			18
És máris jött a busz				19


















A 12. sor okozhat problémát: ez a sor vezeti be a közlő személyének változását.
Az asszony szövegében (5–9.sor) lehet több helyen mondatvég is.
A 9. sor idézete után lehet gondolatjel is.
A 18. sor végén lehet vessző is.

2. feladat: Kommunikációs tényezők és funkciók
a) Állapítsd meg a szövegben idézett párbeszéd kommunikációs tényezőit és a szereplők megnyilvánulásainak funkcióit!


Helyzet
Adó → vevő
Kód
Funkció(k)
4-9. sor
deák téren autóbuszra várva
középkorú jól öltözött asszony →
én (férfi)
magyar nyelv
kapcsolat,
kifejezés
15. sor

én (férfi) →
középkorú jól öltözött asszony
magyar nyelv
kapcsolat

b) Hasonlítsd össze az asszony alábbi két metakommunikatív gesztusának szerepét, funkcióját: hogyan függnek össze a nyelvi közléssel?

	s nagyon mérges se lehetett, mert mosolygott  (11)

a nyelvi közlés kísérője a metakommunikáció, funkciója: kapcsolatteremtő
a meglepetéstől torkán akadt a szó, de most egész lényéből mosolygott  (16-17)
a nyelvi közlést felváltja a metakommunikatív, a kifejező funkció megerősödik

A 4 9. sorban az asszony megszólalása kettős funkciójú: 
	indulatközlésként ellentmondásos: a közlekedésnek szóló méltatlankodó szavait a másik félnek szóló kedélyes mosoly ellensúlyozza,
	fatikus közlésként óvatos próbálkozás.

A válasz mindkét szempontból döntő, megerősítő: az asszony kapcsolatkeresését a másik fél elfogadóan viszonozta, indulatára bókkal reagált. A beszélgetés végére tehát a metakommunikáció derűs üzenete és a fatikus funkció erősödik meg.

3. feladat: Tény és vélemény
a)
az autóbuszok akkor jönnek, amikor akarnak 
a vezetők azt hiszik, szabadok 
a polgármester teljesen hülye
(a polgármester) nem tesz semmit, vagy nem akar
(a polgármester) különben is a negyedik vagy ötödik nőjénél tart
b)
Állapítsd meg, hogy az állítások közül melyik
lehet áttételes összefüggésben a busz késésével:   D
fogalmaz meg semmitmondó általános minősítést:   C
közöl személyeskedő, a helyzettel semmilyen összefüggésben nem levő tényt:   E
van közvetlen ok-okozati viszonyban a busz késésével:   B
tesz a helyzetre vonatkozó, tényként közölt megállapítást:   A

A feladat megbeszélése során érdemes felhívni a figyelmet tény és vélemény, illetve tárgyhoz tartozó és nem tartozó közlések különbségére.

4. feladat: Konfliktusfeloldás
a)
inkább a társalgás kedvéért mint meggyőződésből		  elutasító, elzárkózó
s legkevésbé a polgármestert védeni			  polgármestert védőn
azt mondtam udvariasan					  goromba, udvariatlan
b)
 Ugyan, hagyja már abba a panaszkodást! − goromba, udvariatlan
Vállat von, elfordul. – elutasító, elzárkózó
 Mi köze a polgármester nőügyeinek a buszok késéséhez? − polgármestert védőn
c)
Az asszony kérdésére válaszoló férfi kommunikációja tudatos, szándéka a konfliktushelyzet feloldására irányul. Válasza „átkeretezi” az asszony közlésének egy mondatát, a vádból elismeréssé fordítja, és közben az asszonynak, mint nőnek is tesz egy udvarias gesztust. A másfajta válaszok a sértett indulat irányába mozdítanák a kommunikációt, és a kedvetlenséget növelnék az asszonyban.

Átkeretezés (reframing) – pszichológiai szakkifejezés: egy-egy helyzet, tapasztalat újfajta megközelítése, amellyel kilépünk a saját nézőpontunkból (keretünkből), és a tapasztalat, helyzet más jelentését fogalmazzuk meg. Azon a feltételezésen alapul, hogy minden tapasztalatnak lehet értelme és haszna valamilyen összefüggésben.







Reflektálás: Befejezés  csattanó
Az összegző-reflektáló feladat a szövegszerkezet jelentőségét tudatosítja. Lényege annak a megfogalmazása, amit a versszerkezet kimondatlanul sugall: összefüggés van a kedélyállapot és a külvilág eseményei vagy azok megítélése között.

Házi feladat
A házi feladat célja lehet a tudatos megfigyelésre késztetetés is, amennyiben konkrét élmény megírását kéri.

V.
Az óratervet készítette: Ritoók Judit 

