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Bevezető

A kommunikációs, együttműködési és konfliktuskezelési készségeknek 
nagy jelentőségük van a hétköznapi életben. A COOBA projekt társadalmi 
jelenségként vizsgálja az egyének közötti interakciót, és olyan gyakorlati taná-
csokat oszt meg, amelyek segíthetik a hátrányos helyzetű fiatalok kommuni-
kációját. Így próbáljuk elősegíteni a hátrányos helyzetű vagy/és bevándorló család-
ból származó fiatalok társadalmi és munkaerőpiaci integrálódását. 

A kommunikációs, együttműködési és konfliktuskezelési készségeket 
társadalmi szinten és személyesebb megközelítéssel is lehet értelmezni. Ezért 
a fiatalok kommunikációs készségeit a társasági érintkezés során, nyelvészeti 
szempontokat és a testbeszédet figyelembe véve mérjük fel, illetve ezekre a meg-
figyelésekre alapozzuk a készségfejlesztésre irányuló javaslatainkat. Próbáljuk 
megfogalmazni, megmagyarázni és szemléltetni a különféle jelenségeket, majd 
mindezt belehelyezzük a művészeti foglalkozások keretrendszerébe. 

A kiadványt azoknak a szakembereknek és kutatóknak ajánljuk, akik szeret-
nének többet megtudni arról, hogyan lehet összekötni a múzeumok által kínált 
lehetőségeket a kommunikációs készségek fejlesztésével. A három fő egységből 
álló szöveg első része a kommunikációt vizsgálja, a második az együttműködést,  
a harmadik pedig a konfliktuskezelésre helyezi a hangsúlyt. Minden részben 
külön taglaljuk a különböző készségek interaktív elemeit. Ezután javaslatokat 
teszünk arra, hogy a művészet és a mozgás bevonásával milyen módon fejleszt-
hetők a különböző készségek. A művészet, a kultúra és a mozgás bevonása a 
kommunikációs készségek fejlesztésébe kibővíti az eszköztárunkat és új lehető-
ségeket nyit meg a szakemberek számára mind a verbális kommunikáció, mind 
a testbeszéd területén. A kutatások ténylegesen alátámasztják, hogy a társasági 
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érintkezéshez szükséges készségek nemcsak a megismerési és gondolkodási tevé-
kenységektől függnek, hanem kapcsolatba hozhatók a mozgással is. 

Szintén fontos megközelítés, hogy a kommunikációs készségek fejlesztésére 
irányuló törekvések nem formális keretek között és részvételt elősegítő módon 
történnek. A fiatalok a különféle interakciók, viták és egyeztetések során észrevét-
lenül sajátítják el a szükséges tudást. Ezenkívül az európai kulturális örökségből 
építkező elemek növelik a célcsoport általános kulturális ismereteit, ezért a társa-
dalmi integrációjuk esélye is nagyobb lesz.
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1. Kommunikáció, együttműködés és konfliktuskezelés első pillantásra

Általános megállapításként a kommunikációs készség azt jelenti, hogy 
kompetens módon tudjuk kezelni a különféle társasági helyzeteket. A kom-
munikációs készség központi jelentőségű a mindennapi társas életben 
szükséges együttműködés és konfliktuskezelés megértéséhez. 

A beszédkészség fogalmát Dell Hymes (1972) hozta be a köztudatba: szerinte a 
nyelvhasználat nemcsak kognitív jelenség (mint ahogy az a Noam Chomsky 
által használt kompetencia és teljesítmény ellentétpárból adódik), hanem komplex  
társadalmi jelenség is. A nyelvhasználat annak megfelelően módosul, hogy ki 
(pl. anya, rendőr stb.) beszél kihez (pl. gyerekhez, másik anyához), milyen körül-
mények között (pl. hivatalos helyzetben, vacsoránál) és milyen tevékenység közben  
(pl. iskolai órán, vagy kollégákkal viccelődve). A nyelvi kommunikáció egyrészt 
magától létrejön ezekben a helyzetekben, másrészt vissza is hat rájuk, oly módon,  
hogy a verbális kommunikációnak a szituációk létrehozásában és megértésében 
is szerepe van. A társadalom tagjaként rendelkezünk kommunikációs készsé-
gekkel, ezért megfelelő módon tudunk részt venni a különféle társasági helyze-
tekben. A COOBA-ban kommunikációs kompetencián mi egyfajta kölcsönösségi 
kompetenciát értünk: a készségek széles skáláját, melyek elősegítik a társadalom-
ban való részvételt, a „mikor, hogyan, kivel” kérdések helyes megválaszolásával, 
és a közvetlen vagy hivatalos beszédstílus közötti különbségek alkalmazásával 
(Hymes 1972; Cekaite 2007). A beszédkészség magában foglal számos kom-
munikációs stílust (pl. hivatalos/nem hivatalos, irodalmi és köznyelvi), amelyet 
meghatározott összefüggésben és tudatosan kell használni. Például, a hétköznapi  
beszéd más jellegű, mint az érvelés, munkahelyi megbeszélés vagy orvos-beteg 
beszélgetés.  

1.1 Kommunikációs kompetencia és együttműködés

Speciális kommunikációs készségekre van szükségünk, ha részt akarunk venni 
két vagy kettőnél több főből álló beszélgetésekben. Ráadásul a kommunikáció 
különféle kontextusokban zajlik, úgymint világias hétköznapi (pl. barátok között  
vagy családon belül), hivatalos és professzionális (pl. oktatási intézményben tanár- 
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diák között, vagy szociális munkás-gondozott között). Míg az informális beszél-
getés menetét nem befolyásolják szigorú szabályok, a professzionális és hivatalos 
megbeszéléseken jellemzően formális a nyelvhasználat, csak releváns témákról 
beszélnek, illetve a beszédhez való jog is korlátozott (általában az intézmények 
képviselői kérdeznek és irányítják a beszélgetést). 

Kommunikációs kompetencia és konfliktuskezelés

Az is kommunikációs készség, amikor képesek vagyunk elkerülni a konflik-
tusokat, vagy a konfliktust hatékonyan és konstruktívan tudjuk kezelni. Ez a  
készség nézeteltérés vagy véleménykülönbség esetén képessé tesz bennünket 
arra, hogy mindenki számára megnyugtató módon tudjuk elsimítani a feszült-
séget. A kommunikációs készség arra is képessé tesz bennünket, hogy felismerjük 
a kommunikációs problémákat és fel tudjuk oldani a nézeteltéréseket.

A kommunikációs készségek speciális összefüggései

A kommunikációs készségek fejlesztése, azaz a társadalmi elvárásoknak meg-
felelő nyelvhasználat és viselkedés adaptálása együtt jár az udvariasságra, a történet-
mesélésre, az új témák bedobására és a beszélgetés fenntartására vonatkozó  
szabályok elsajátításával. Ezenkívül a kommunikációs kompetencia kihat az  
érvelni tudás képességére, az aktív részvételre és a felváltva beszélés és figyelés  
(bővebb kifejtése lent) képességére is. A kommunikációnknak mindig az adott 
társadalmi környezethez és társasági helyzethez kell alkalmazkodnia, például, 
formális és nem formális beszélgetés esetén. A hatékony kommunikáció mást je-
lent a magán és a hivatalos (iskola, munkahely) szférában (Blum–Kulka, 1997), 
ennek megfelelően ahhoz, hogy jól tudjunk kommunikálni, tudnunk kell alkal-
mazkodni a társadalmi környezethez.

Kommunikáció, koordináció és együttműködés 

Amikor az emberek nyelvi eszközökkel és testbeszéddel kommunikálnak, kom-
munikációjuk egymásra hangolódik. A társasági érintkezés elemei egymásra 
épülnek. Más szóval, az emberek fogékonyak egymásra, megfelelő kommuni-
káció esetén nemcsak közölnek valamit, hanem meghallgatják egymást és reagálnak 
a másikra. Fontos, hogy, mindenki, aki részt vesz a társalgásban, úgy fejezze ki 
magát, hogy a többiek megértsék. Ez úgy lehetséges, ha a másik szempontjait  
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a társalgás minden eleménél (közlés, meghallgatás, reagálás) figyelembe tudjuk 
és akarjuk venni. 

Részletesebben kifejtve, a beszédkészség magában foglalja a beszéd, a gesztu-
sok, a nézés és a testhelyzet koordinált alkalmazását. A beszédben való jártasság 
azt jelenti, hogy érzékeljük a folyamatban lévő kommunikációs helyzet jellegét 
(például művészeti foglalkozások, iskolai tevékenységek vagy baráti beszélge-
tések). A koordinációhoz és az együttműködéshez nagy figyelmet kell fordíta-
ni a beszélgetőtársakra. Mivel minden társas érintkezés dinamikusan változik, 
a résztvevőknek tudniuk kell, hogy hogyan reagáljanak a többiek felvetéseire. 
Késznek kell lenniük arra, hogy adott esetben a többiekhez igazítsák a verbális  
és nem-verbális kommunikációjukat. Az egyik legfontosabb kompetencia a fel-
váltva beszélés és figyelés képessége, amely lehetővé teszi gondolatok megfogalma-
zását és bevonását a társalgásba vagy valamilyen tevékenységbe. A továbbiakban 
részletesen leírjuk, hogyan működik különböző tevékenységek esetén a felváltva 
beszélés és figyelés, beleértve az együttműködést és a konfliktuskezelést is. 

1.2 Felváltva beszélés és figyelés a társasági érintkezésben:  
a kommunikáció és az együttműködés alapvető eszközei

A felváltva beszélés és figyelés a társalgás alapja (Sacks et al. 1974). A beszélgető-
partnerek általában felváltva beszélnek és figyelnek (verbális és nem-verbális 
megnyilvánulásaik egymást követik), és próbálják elkerülni az átfedéseket (a másik 
megzavarását, az egymás szavába vágást). A felváltva beszélés és figyelés szabá-
lyának alkalmazását alapvető kommunikációs képességnek tekintjük, amely a 
társalgás zökkenőmentességéhez feltétlenül szükséges (Cekaite 2007). Az ezzel kap-
csolatos szabály a társasági érintkezéstől és tevékenységtől függ. Például egy laza, 
hétköznapi beszélgetés folyamán a beszélgetőpartnerek követik a beszélgetés  
fonalát. Akkor veszik át a szót (felváltják a másikat), amikor úgy érzik, hogy ők 
vannak soron (akkor, amikor az aktuális beszélő valószínűsíthetően a mondani-
valója vége felé jár), és ezért megfelelőnek ítélik a pillanatot, hogy tovább fűzzék a 
gondolatot. A felváltva beszélés és figyelés keretének kialakítása a társasági szitu-
ációtól és tevékenységtől függ. A különféle intézményi kontextusok (pl. iskolák,  
egészségügyi intézmények, munkahely) különböző normákat hívnak életre.  
Általában a beszélő testbeszédétől függ, hogy eljött-e az idő a szó átvételére.  
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Ha beszélő ránéz a következő potenciális beszélőre, és abbahagyja a beszédet, 
vagy csak egyszerűen megszólítja a másikat, eljött az idő. Az oktatási intézmé-
nyekben, osztályfoglalkozásokon a tanárok választják ki, hogy kinek adják át  
a szót, és azt is meghatározzák, hogy miről szóljon a beszélgetés. Úgy történik 
a kiválasztás, hogy egyenesen megszólítják a következő beszélőt (pl. néven szó-
lítják) vagy ránéznek.  

Felváltva beszélés és figyelés formális kontextusban: szigorú struktúrájú beszélgetések

Az oktatási intézményekben általában a tanárok vagy a foglalkozások vezetői 
határozzák meg a felváltva beszélés és figyelés szabályait, amelyek behatárolják, 
hogy ki, mikor beszélhet és miről. Rendszerint az intézmény képviselője van abban 
a helyzetben, hogy beossza a beszélgetés menetét, például úgy, hogy kérdéseket 
tesz fel, kiválasztja, hogy ki beszéljen, vagy megengedi a résztvevőknek, hogy 
maguk közül válasszanak (Mehan 1979; Schegloff et al. 1977). A felváltva be-
szélés és figyelés ebben az esetben társadalmi kategóriákhoz köthető, vagy ahhoz,  
hogy a résztvevőket résztvevőkként vagy a tevékenység szervezőiként definiálják 
(közös alkotásban is részt vehetnek egy művészeti foglalkozáson). Ennek megfe-
lelően a felváltva beszélés és figyelés gyakorlata központi jelentőségű a COOBA  
által propagált „soft” kommunikációs készségek fejlesztésénél is. Az egyénnek 
ún. soft skillekre van szüksége ahhoz, hogy jól tudjon alkalmazkodni a külön-
böző társadalmi helyzetekhez, együtt tudjon működni másokkal és tudja kezelni  
a konfliktusokat.  

Olyan foglalkozásokat állítottunk össze, amelyek arra ösztönzik a résztve-
vőket, hogy a közös tevékenységek során helyezzék magukat jobban előtérbe. 
Így tudjuk jól kihasználni a nem formális oktatásban rejlő lehetőségeket, mi-
közben tudatosan figyelünk arra, hogy ne a tanár vagy a foglalkozás tartója ha-
tározza meg, hogy kinek van joga az adott szituációban beszélni. Ilyen módon a 
nem formális tanulás részeként a felváltva beszélés és figyelés gyakorlatát alkal-
mazzuk a hétköznapi beszélgetések mintájára. 

Felváltva beszélés és figyelés különböző tevékenységekhez kapcsolódóan 

A felváltva beszélés és figyelés gyakorlatát (verbális és nem-verbális kommuni-
káció), azaz hogy a csoport tagjai, mennyire tudnak vagy akarnak bekapcsolódni  
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a beszélgetésbe, folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A felváltva beszélés és figye-
lés rendszerint (a anyanyelven folytatott kommunikáció esetén is) számos kész-
séget feltételez. Fontos felismerni a tevékenységekben (a társadalmi kompetencia 
fejlesztése, társadalmi célok kitűzése) rejlő potenciált és azt, hogy mik a társa-
dalmi elvárások (beszédkészségek). Az is lényeges, hogy a csoport tagjai nyel-
vileg is ki tudják fejezni magukat (különösen abban az esetben, ha valakinek  
nem az anyanyelvén kell kommunikálnia), hiszen megfelelő nyelvi kompetencia  
nélkül nehéz konstruktívan részt venni egy társalgásban. A fent említett készségek 
fejlesztéséhez szükséges a múzeumi foglalkozásokon való aktív részvétel bátorítása. 

1.3 A kommunikációs készségek elsajátítása a társadalmi érintkezés során

CA kommunikációs készségeket a társadalmi érintkezés folyamán sajátítjuk el 
és fejlesztjük tovább. Az emberek úgy tesznek szert a különböző képességeikre,  
hogy összehangolják a beszédüket és a testbeszédüket a többiek verbális és 
nem-verbális kommunikációjával. 

Amikor az emberek a második nyelvüket használják, vagy amikor olyan beszéd-
készségeket sajátítanak el, amelyek segítik a hatékony és releváns kommunikációt  
a formális iskolai környezetben, általában nem az alapoktól kezdik a beszéd-
készség elsajátítását (Cekaite 2007; Young 2011). Sokkal inkább újrakalibrálják 
a szóbeli közlés már meglévő képességét (azaz átalakítják a bevett kommuniká-
ciós mintáikat). Azt például nem tanulják meg még egyszer, hogy hogyan kell 
egy beszélgetést elindítani, érvelni, új témákat felhozni vagy együttműködni  
a beszélgetőtárssal. Inkább megpróbálják az új nyelvre, kultúrára és beszéd-
helyzetre szabni a már meglévő tudásukat. A felváltva beszélés és figyelés, az új 
témák beépítése a beszélgetésbe, illetve a nem-verbális jelzések helyes értelmezése 
stb. azonban sokszor nagy kihívást jelent az újonnan érkezett bevándorlók vagy 
azok számára, akik nincsenek hozzászokva az intézményi kommunikációs kör-
nyezethez. Ezért az érvényesülésük érdekében újra kell kalibrálniuk a hétköz-
napi kommunikációs sémáikat. Például azért, hogy alkalmazkodni tudjanak  
a társadalmi elvárásokhoz, meg kell tanulniuk, hogy mi az üdvözlés és búcsúz-
kodás bevett gyakorlata az adott társadalomban. A beszédkészség, a koordináció 
és a konfliktuskezelés az ún. soft skillek közé tartozik, mint ahogy az interkul-
turális kompetencia is (mind a tanároké, mind a fiataloké). 
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Tehát annak érdekében, hogy segítsük a fiatalok készségfejlesztését, a jelenlegi  
készségeikből indulunk ki. Az új kommunikációs helyzetek majd előhívják 
bennük az alkalmazkodás képességét és elősegítik az új készségek adaptálását. 
Ezért is fontos, hogy bátorítsuk a műhelyfoglalkozásokon való aktív részvételt. 
A következő részekben inspirációs forrásokat, azaz múzeumi műalkotásokat 
és mozgásgyakorlatokat mutatunk be. Ezeket felhasználva, olyan foglalkozások  
összeállítását javasoljuk, melyek segítik a kommunikációs készségek begyakorlását  
és továbbfejlesztését. Miután megvizsgáljuk a múzeumpedagógia fontosabb 
elemeit, a kommunikáció testbeszéddel kapcsolatos aspektusa kerül a figyelem 
középpontjába, amihez az aikidó harcművészet filozófiáját vesszük alapul.

1.4 Múzeumpedagógia és kommunikációs készségek 

Ebben a részben kiderül, hogy miért alkalmas a múzeum a kommunikációs 
készségek fejlesztésére. 

Miért járjunk múzeumba? 

A múzeum középület és intézmény. Feladata a kulturális javak gyűjtése, nyilván-
tartása, megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, továbbá  
kiállításokon illetve egyéb módokon való bemutatása. A múzeum kiválóan alkal-
mas ismeretek átadására és tanulásra. A bemutatott gyűjtemények révén letűnt 
időkkel kerülünk kapcsolatba, múltbeli eseményekkel és emberekkel, illetve 
olyan helyszínekkel, ahol talán még soha sem jártunk. Mindeközben kézzelfog-
hatóvá válik a kultúra változása, és a kulturális örökség jelentősége felértékelődik  
a szemünkben. 

A múzeumpedagógia a közt szolgálja, és próbálja felhívni a figyelmet a mú-
zeum kínálta informális tanulási lehetőségekre. A múzeumi tanulás nem része a 
keret tantervnek, a múzeumban az ismeretek átadására leginkább beszélgetések és 
művészeti foglalkozások keretében kerül sor: sok műtárgyról lehet beszélni, sok 
kérdés vár megválaszolásra, lehet érvelni és ellenérvelni, és még alkotni is lehet 
kreatív foglalkozásokon. Általánosságban elmondható, hogy a múzeum nagyon 
inspiráló környezet, a múzeumok ösztönzően hatnak ránk. Múzeumi előadások, 
beszélgetések, tapintható tárlatok, nyomozós játékok, tárlatvezetések, foglalko-
zások, kreatív műhelyek és sok más múzeumpedagógiai szolgáltatás gazdagítja  
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a látogatói élményt, és segíti a tájékozódást és feltöltődést. A COOBA projekt  
is próbálja kiaknázni a gazdag múzeumi környezetet: olyan foglalkozásokat 
hozunk fel példának, melyek kihasználva a helyszín sokszínűségét segítik a fiatalok 
kommunikációs készségeinek a fejlesztését. Először bemutatjuk a múzeumpeda-
gógia módszertanát, majd ebből kiindulva kifejtjük a COOBA foglalkozások 
lényegi aspektusait.

Mi a múzeumpedagógia célja? 

A kisebbséghez tartozó vagy bevándorló családból származó fiatalok gyakran 
csak a saját hétköznapi tapasztalataikból tudnak kiindulni, amikor műalkotások-
kal kerülnek kapcsolatba, ellentétben azokkal, akik nem hátrányos helyzetűek,  
jobban ismerik a művészetet és valószínűleg gyakrabban járnak múzeumba.  
A speciális helyzetű fiatalok számára minden olyan eszköz hasznos, amely kö-
zelebb hozza hozzájuk a művészetet, és így könnyebben tudják szavakba önteni  
gondolataikat (ahogy ezt például Pierre Bourdieu tanulmányában olvassuk).  
A COOBA projekt abból indul ki, hogy a fiatalok saját kulturális és nyelvi isme-
reteiket felhasználva bővítik kulturális ismereteiket és fejlesztik kommunikációs  
készségüket. A múzeumpedagógusok ezért olyan foglalkozásokat és műalko-
tásokat javasolnak számukra, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy saját 
hátterükből kiindulva vegyenek részt a műelemzésben. A foglalkozásvezető ala-
kítja ki a készségfejlesztő beszélgetés, vitázás szabályait. A foglalkozások során 
lépésről lépésre kitágul a résztvevők kulturális látóköre, miközben a fiatalok 
kommunikációs ismeretei is bővülnek. Az a cél, hogy a résztvevők nyitottak le-
gyenek. A nyitottság maga fél siker a fiatalokban rejlő lehetőségek kiaknázása 
felé vezető úton. A múzeumban eltöltött idő nemcsak a művészeti és kulturális 
ismeretek bővítéséhez járul hozzá, hanem az önismeretet is fejleszti, és ösztön-
zőleg hat a magabiztos fellépésre. 

Megvizsgáljuk, hogy milyen pedagógiai eszközökre van szüksége a kevés iskolai 
végzettséggel rendelkező, többnyire munkanélküli fiataloknak. A COOBA által  
propagált pedagógiai célok nem a művészetelemzésre teszik a hangsúlyt; a mű-
vészetelemzés csak apropó a kommunikációs készségek fejlesztésére. Bár a műal-
kotások közös szemlélése alkalmat nyújt intellektuális ismeretek átadására is, 
nem művészettörténeti órákat kínálunk: a múzeumi foglalkozásokon a szociális  
készségek fejlesztése a cél.
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Hogyan lehet a kommunikációs készségeket fejleszteni műelemzés közben? 

A múzeumi foglalkozások jó alkalmat teremtenek arra, hogy a fiatal tanulók 
fejlesszék kommunikációs készségeiket. A műtárgyak közös szemlélése közben 
mindenki kiveheti a részét a művészetet, a művészeket, a színeket, a formákat 
érintő beszélgetésekből és vitákból, így teremtve lehetőséget a továbbfejlődésre. 
A COOBA tevékenységeknél a résztvevőknek alkalma nyílik arra, hogy kifejezzék 
benyomásaikat, érzéseiket, és megtapasztalják, hogy milyen együtt gondolkozni  
egy csoport tagjaival. A műtárgyak közelében zajló interakció lehetőséget teremt 
arra, hogy a fiatalok gyakorolják a mások előtti beszédet és megtanulják végig-
hallgatni a többiek véleményét (a két legesszenciálisabb kommunikációs készség). 
A kulturális tudás forrásaként a művészetről sokat lehet beszélni, lehet érvelni 
mellette vagy ellene, ami megkönnyíti a kommunikációt a többiekkel.  

Hogyan állítsunk össze készségfejlesztő foglalkozásokat? 

Az egyik legnagyobb kihívás a múzeumpedagógus számára, hogy a fiatal fel-
nőttek félnek mások előtt megszólalni, és a figyelmüket is nehéz lekötni. Ezért 
széles körű pedagógiai eszköztárral kell rendelkeznünk. Függetlenül attól, hogy ki 
vesz részt a foglalkozásokon, mindig alkalmazkodnunk kell az adott csoporthoz. 
Az is segítheti a fiatalok motivációját, ha párokra vagy kisebb csoportokra osztjuk 
őket. Ezenkívül érdemes annyi játékos elemet alkalmazni a foglalkozásokon, 
amennyit csak tudunk. A kreatív alkotó tevékenységeknek is nagy jelentőségük 
van, elősegítik az önkifejezést és a sikeres csapatmunkát. Sőt, ha még változa-
tosabbá akarjuk tenni a múzeumi foglalkozásokat, akár mozgással kapcsolatos 
feladatokat is kitalálhatunk a kiállított műtárgyak kapcsán.

A következőkben megfogalmazunk néhány általános elvet, amely segíti a 
készség fejlesztő foglalkozások összeállítását.

A megfelelő műalkotások kiválasztása

A foglalkozás megtervezésénél az egyik legnagyobb kihívást a megfelelő mű-
alkotások kiválasztása jelenti, hiszen általában bőséges műtárgylistából kell szemez-
getni. A kiválasztott alkotásoknak szervesen bele kell illeszkedniük a foglalkozás 
keretébe. A következő kérdések megválaszolása segítheti a megfelelő műalko-
tások kiválasztását: Mi a csoport igénye? Hogyan tudjuk a csoportot leginkább 
segíteni? Milyen készségeket akarunk fejleszteni? 
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Minta múzeumi foglalkozás 

1.  Bevezetés: nézzünk meg egy festményt, amelyen egy történelmi személyiség  
egy lovagrend jelvényét visel. 

 

Barend van Orley, V. Károly császár portréja, 1519 körül

 
Cél: néhány kulturális és történelmi érdekesség megismerése a festménnyel 
kapcsolatban, interkulturális kapcsolódási pontok találása, gondolatok kifejtése, 
érvelés, aktív hallgatás
Vitapontok: Alaposan nézd meg a festmény részleteit! Találd ki, hogy a képen 
szereplő férfi hogyan jeleníti meg magát az öltözéke, az ékszerei és a lovagrend 
jelvénye segítségével! 

2.  Tartalom: kapcsolódási pontok, szintetizáló információk 

Cél: a múlt és a jelen, a történelmi/vallásos szimbólum és a mai korunk szimbó-
lumai közötti kapcsolat felfedezése, gondolatok kifejtése, érvelés, aktív hallgatás 
Vitapontok: Mit engedhetett meg magának V. Károly császár, amit a többiek 
nem engedhettek meg maguknak? És mit nem tehetett meg, amit a többiek 
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megtehettek? Ma mit tehet egy elnök/főnök/király, amit a többiek nem tehetnek 
meg? És mit nem tehet? (Verbális és nem-verbális kommunikációját tekintve, 
életstílus, ruhaviselet, magánélet stb.)

3.  Tartalom: kapcsolódási pontok, kreatív foglalkozás

Cél: az elmélyülést segítő alkotás készítése, kapcsolódás másokhoz az önki-
fejezés segítségével
Kreatív foglalkozás: Találj ki egy új, modern lovagrendet és tervezz hozzá jel-
vényt! Bármilyen rendelkezésre bocsátott eszközt, anyagot használhatsz (pl. olló, 
papír, ragasztó).
Együttműködés: kis csoportos foglalkozás, a csoport tagjainak együtt kell ki-
találnia egy új, modern lovagrendet és a lovagrend jelvényének fő elemeit, de 
mindenki maga készíti el a jelvényt a saját ízlése szerint. Mindeközben a tagok 
kifejtik a gondolataikat, érvelnek és gyakorolják az aktív hallgatást. 

A képzőművészet mindenkihez szól, a műalkotásokat viszont sokféleképpen 
lehet értelmezni. A művészet összeköti a múltat, a jelent és a jövőt, emlékeket  
idéz fel, gondolatokat ébreszt, érzelmeket gerjeszt, verbális és nem-verbális 
kommunikációra sarkall. Amint kifejtjük és megvitatjuk a gondolatainkat, egy 
egész sor kommunikációs készséget aktiválunk magunkban. A változások azonban  
nem történnek meg egyik pillanatról a másikra. Bár az emberek lassan sajátítják  
el a különféle készségeket, minden csoportos beszélgetés és vita jó irányba tett 
lépésnek számít. Amikor a fiatal felnőttek számára alkalom nyílik, hogy egy 
gondolatébresztő alkotás előtt kifejtsék a véleményüket, kapcsolatba lépnek a többi-
ekkel, és talán a múzeum falain kívül is folytatják a beszélgetést. 

Interakció

Az emberiség mindig kölcsönhatások útján jutott hozzá a tudáshoz. A hatékony 
tanulás a tanító-tanuló közötti összjátékra, együttműködésre épül. Az interakció 
a közönség bevonását, aktív részvételét jelenti, a személyes tapasztalatok felhasz-
nálását, beépítését a látottakba, a közös felfedezést. De mikor interaktív a fog-
lalkozás? Amikor a kiindulópont a látogató, nem a műalkotás. Amikor a láto-
gatóhoz kapcsolódunk. Amikor nem adatok felsorolása a célunk, hanem a néző 
tekintetének irányítása, tudásának elmélyítése. A látottak felfedezéséhez kívánunk 
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támpontokat. Új látásmódokat, új megközelítéseket ajánlunk fel. Az interaktivitás 
egyik legfontosabb eszköze a kérdés, de a résztvevők párokba állítása vagy kisebb 
csoportokra osztása szintén hozzájárul az interakció sikeréhez (Deme–Kovács–
Tettamanti 2015). 

Kapcsolódás

A múzeumi foglalkozás egy érdekfeszítő gondolatmenet köré épül, amelynek ki-
fejtése lépésről lépésre valósul meg. Érdemes figyelemfelkeltő, gondolatébresztő  
felütéssel kezdeni, amelyre vissza tudunk a végén utalni. Az állomások között 
legyenek kötések, átmenetek, hogy a tartalom könnyen követhető legyen. Utaljunk 
előre és vissza, folyamatosan hasonlítsuk össze a műalkotásokat, ezzel is segítve 
a téma minél hatékonyabb kibontását (Deme–Kovács–Tettamanti, 2015).

Rögtönzés 

A rugalmasság minden együttműködésre épülő tevékenységnél elkerülhetetlen, 
de ez nagy kihívás elé állítja a múzeumpedagógust. Előfordulhat, hogy ki kell 
hagyni előre betervezett részeket, vagy pedig a helyszínen kell rögtönözni.  
A rögtönzés képessége attól is függ, hogy mennyire vagyunk nyitottak arra, 
amit mások mondanak, illetve amit esetleg kérdeznek. Bátorítsuk a részvevőket, 
hogy minél érdekesebb kérdéseket tegyenek fel. Mindig gondoljunk arra, hogy 
nem az a célunk, hogy megtanítsuk a csoport tagjait valamire, hanem az, hogy be-
vonjuk őket a beszélgetésbe és inspiráljuk őket. Arra kell törekednünk, hogy egyre 
rugalmasabban tudjuk alakítani a foglalkozások menetét. 

Időtartam 

Az átlaglátogató befogadóképessége nem több mint egy óra, a tinédzsereké talán 
még rövidebb. A hosszabb foglalkozásokat ezért jobb megtűzdelni mozgást 
igénylő gyakorlatokkal vagy kreatív foglalkozással, hátha így fent tudjuk tartani  
a csoport tagjainak az érdeklődését. A kiállítótérben, amikor fontos, hogy a részt-
vevők huzamosabb ideig koncentráljanak, sokkal hatékonyabb, ha játékokkal tűz-
deljük meg a foglalkozást és többször változtatjuk a figyelmük irányát. 
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Miért fontos az alkotótevékenység? 

A művészet ösztönzi a kreatív gondolkodást, és fejleszti a részletekre és a kör-
nyezetünkre irányuló nagyobb odafigyelés képességét. Az alkotás folyamata segíti  
az embereket, hogy összhangba tudják hozni a múltbéli tapasztalataikat és érzé-
seiket az újonnan szerzettekkel. Ráadásul a rajzolásnál, festésnél, színezésnél,  
kollázskészítésnél és más képzőművészeti alkotó folyamatnál nincsenek olyan 
akadályok, mint a verbális kommunikáció esetében. Miközben a gondolatainkat 
és érzéseinket látható formába öntjük, saját magunkat is jobban megismerjük 
és másokról is egyre több mindent megtudunk. A COOBA műhelyfoglalkozások 
során – miközben véleményt nyilvánítanak és a többiek véleményére is odafi-
gyelnek – a fiatalok jobban rá tudnak hangolódni a környezetük rezdüléseire. 
A következő szakaszban azt fejtjük ki, hogy hogyan megy végbe ez a folyamat. 

1.5 Műalkotás inspirálta interakció és kommunikáció,  
a készségfejlesztés lehetőségei 

Az emberek alapélményeit – a féltékenységet, a félelmet, a kudarcot, a hiúságot, 
a versengést, a kíváncsiságot stb. – sok műalkotás feldolgozza. Az emberi létezés 
ezen aspektusait sokan vizsgálják, felnagyítják, eltorzítják, átalakítják, sokszor 
az egyéni és az egyetemes tapasztalat, a személyes és az általános összemosódik. 
A művészi kifejezés, természetéből adódóan, többféle értelmezést és megköze-
lítést tesz lehetővé. 

A beszélt nyelvvel ellentétben, a festészetben – és a képzőművészet más for-
máiban – nincsenek kinyilatkoztatások, megjegyzések, észrevételek, semmi sem 
egyértelmű. A művészek különleges világot hoznak létre, amely hasonlít is, meg 
nem is a hétköznapi világunkhoz. Nem kell előtanulmány ahhoz, hogy meg-
értsük, amit látunk. A művészetet és a múzeumot az ontológiai jellegzetességek 
teszik ennyire alkalmassá a nem formális tanulásra. A nem formális tanulás leg-
inkább a tanulók tapasztalataiból és aktív részvételéből táplálkozik. 

Így például, amikor Jacques-Louis David festményét, a Horatiusok esküjét ta-
nulmányozzuk, érzékeljük a konfliktushelyzet összetettségét és megértjük az el-
térő vélemények jogosságát. Alkalmunk nyílik arra, hogy kívülállóként, személy-
telenül vizsgáljuk meg a konfliktus mozgatórugóit és elgondolkozzunk azon, 
hogy miként lehetett volna megakadályozni az események drámai fordulatát.  
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A képen látható jelenetből fény derül az ellentétes érzelmekre, ugyanakkor a 
festőnek nincs egyértelmű állásfoglalása vagy morális üzenete. Számos művészi 
eszköz segít bennünket abban, hogy érzékeljük a szereplők hozzáállását és han-
gulatát, és így bele tudjuk élni magunkat a valós vagy képzelt történetet szerep-
lőinek a helyzetébe. Amint összepárosítjuk egymással a szavakat, érzelmeket és 
a testtartásokat, látjuk, hogy mi lehet a feszültség oka. 

Jacques-Louis David, A Horatiusok esküje, 1785

Nem kulcsrakész megoldásokat javasolunk, hanem művészettörténetből is-
mert példákat hozunk fel a beszélgetésekhez. Ezek egyrészt praktikus források 
a különböző gyakorlatokhoz, másrészt a résztvevők számára később is felidézhető,  
jól hasznosítható emlékképek. A következő részben az olvasó arra talál példát, 
hogy a kommunikációs készségek elmélyítése érdekében hogyan lehet egy mű-
alkotás köré felépíteni egy foglalkozást.
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Mintafoglalkozás: képelemzés és reklám 

A műhelyfoglalkozás alkalmat teremt arra, hogy a résztvevők megosszák egy-
mással a gondolataikat és együtt oldjanak meg egy vizuális-kreatív feladatot. 
A foglalkozás két részből áll:

 A) Képelemzés – vizuális kultúra fejlesztése 
 B) A művészettől a reklámig – a szövegkörnyezet megváltoztatása  
Figuratív műalkotást válasszunk, lehetőleg olyat, amelyen több ember látható 

együtt. Mi most Velázquez egyik festményét használjuk. 

Diego Rodriguez de Silva y Velázquez, Étkezők, 1618–1619

A) Képelemzés

A résztvevők leírják és interpretálják a jelenetet. A gyakorlathoz érdemes a gon-
dolattérkép módszerét használni. Helyezzük a festmény reprodukcióját egy 
nagy fehér papírlap közepére és osszunk szét tollakat a csoport minden tagjá-
nak. A résztvevők megbeszélik egymás között, hogy szerintük mi történik a ké-
pen, mit látnak, mit éreznek, mire asszociálnak. A képet több különböző vizu-
ális elemre bontják. Ne felejtsük, hogy mindent ugyanarra a papírlapra írnak, a 
különböző elemeket vonallal kötik össze a megfelelő részekkel. 
A következő lépésben a résztvevők kérdéseket tesznek fel a festményről egy-
másnak. Annak érdekében, hogy mindenkire sor kerüljön, menjen körbe a be-
széd joga. Ehhez egy tollra van szükség. Amikor az egyik résztvevő feltesz egy 
kérdést, továbbadja a tollat a mellette ülőnek, aki tőle jobbra van. Ez a személy 
megválaszolja a kérdést, leírja a választ a papírra, és a választ vonallal köti ösz-
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sze a megfelelő személlyel. Ez addig folytatódik, amíg mindenki körbe nem ér. 
Például ilyen kérdések lehetnek: Mi történik a festményen? Ki mit mond? Ki-
nek van a legtöbb hatalma? Kit veszünk észre a legkevésbé? Milyen a beszélge-
tés hangulata a képen? Milyen vizuális kultúra jellemző az adott társadalomra? 
A következő lépés az, hogy mindenki szabadon tehet fel kérdéseket és bárki bár-
kinek odaadhatja a tollat. A gyakorlatnak ebben a részében a felváltva beszélést 
és figyelést gyakoroljuk. 

A feladat elvégzése során mindenkinek alkalma nyílik arra, hogy alaposan 
megfigyelje a képet és a megfigyeléseit szóban is kifejtse a többieknek. Így fej-
lődik azon készségük, amely a pontos nyelvhasználatot segíti. Mindeközben a 
résztvevők megtanulják leírni az adott műalkotást is és azt, hogy hogyan fejtsék 
ki a gondolataikat mások előtt. A saját megfigyeléseikből kiindulva érvelnek, 
alátámasztható állításokat fogalmaznak meg, és alkalmazkodnak a többiekhez. 
A feladat tehát hozzájárul az általános kommunikációs készségek fejlesztéséhez. 

B) A szövegkörnyezet megváltoztatása – Kép-reklám

Ehhez a feladathoz sablont kell készíteni: maradjon ki egy üres rész a kép alatt, és 
a jobb alsó sarokban legyen látható valamilyen üzleti logó. Lehetőleg mindenki 
ismerje a logót. A foglalkozás vezetője elmagyarázza, hogy milyen produktumhoz  
vagy szolgáltatáshoz köthető a logó. Ezután megváltoztatjuk a műalkotás 
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kontextusát – nem művészeti, hanem kereskedelmi összefüggést társítunk hozzá.  
A csoport tagjai megvitatják, hogy a változtatásnak köszönhetően hogyan értel-
meződik át a műalkotás. Azt a feladatot kapják, hogy írjanak reklámszöveget az 
üres részre.

 A feladat során a résztvevők a véleménynyilvánítás, az egyeztetés és a közös 
döntéshozatal képességét gyakorolják. Eközben azt is megtanulják, hogy figyeljenek 
mások szempontjaira, és képesek legyenek beépíteni őket a saját érvrendszerükbe. 
Ezek a készségek a kommunikáció és együttműködés alapvető feltételei.  

1.6 Testet öltött kommunikáció,  
kommunikációs készségek fejlesztése mozgással

Ebben a részben, az interakciós kutatásokhoz hasonlóan, azt vizsgáljuk, hogy 
milyen szerepet tölt be a testbeszéd a kommunikációs szokásainkban. Először 
bemutatjuk a testet, mint kommunikációs eszközt, majd egy kommunikációs 
készségek fejlesztésére alkalmas mozgásgyakorlatot, az aikidó harcművészetet. 
Arra is rávilágítunk, hogyan lehet mozgásgyakorlatokkal megtűzdelni a mű-
vészeti foglalkozásokat. Végül példát hozunk fel egy olyan mozgásgyakorlatra, 
amely segítségével fejleszthetők a kommunikációs készségek. 
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A testbeszéd és a társadalmi interakció kapcsolatának kutatása

Régóta kutatják és elemzik a test szerepét a társadalmi interakciókban. Van 
olyan elmélet, miszerint az ember döntéseit és cselekedeteit szimbólumok irá-
nyítják, amelyek azonban kontextusfüggők, jelentésük a társadalmi interakció 
során formálódik. Megállapították, hogy a testbeszéd része a kommunikáció-
nak és így a jelentésgyártásnak is. Amikor az emberek figyelembe veszik mások 
véleményét, céljait vagy kulturális hátterét, az ún. soft skilljeiket, azaz a puha 
készségeiket aktiválják. A következő szakaszban rávilágítunk arra, hogy miért 
játszik központi szerepet a testbeszéd a jelentésgyártásban, a társadalmi inter-
akciókban és a kommunikációs készségek alkalmazásánál.

Multimodalitás

A társadalmi interakcióval kapcsolatos kutatások figyelembe veszik a testbeszédet is. 
A társasági érintkezés során a kommunikáció nemcsak egyféle, hanem többféle 
kommunikációs mód alkalmazásával valósul meg: pl. a verbális kommunikáción 
kívül szerepet játszik a nézés, gesztikulálás, érintés vagy testhelyzet változtatása.  
Ezt nevezzük multimodalitásnak. 

Nézés 

Charles Goodwin előremutató írásában (1979) azt mutatta be, hogy a felváltva 
beszélés és figyelés közben rá is nézünk az egymást követő megszólalókra. A leírt  
szituációban a vacsoravendég a célzott nézéssel a beszélgetőtársak tudásának 
megfelelően osztotta be a megszólalók sorrendjét. Goodwin azt sugallja, hogy a 
felváltva beszélés és figyelés nemcsak egy emberen múlik, hanem a résztvevők  
csoportként kommunikálnak egymással, a beszélgetést közösen építik fel, és fo-
lyamatosan felmérik, hogy a másik figyel-e. Más helyzetekben, például a doktor- 
beteg beszélgetés során, a figyelés a befogadóképességet teszteli (Heath 1986).

Gesztusok és gesztustípusok 

A kézmozdulatok mind a nyelvészeket, mind a pszichológusokat, mind a társa-
dalmi interakciók kutatóit komolyan érdeklik. A gesztusok kutatásával a Gesture 
studies foglalkozik. Minden kutató egyetért abban, hogy a gesztusokat nem lehet  
a nyelvtől leválasztani, a nyelv részének kell tekinteni őket (lásd pl. McNeill 
2000). Aszerint különböztetnek meg különböző típusú gesztusokat, hogy milyen  
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módon kapcsolódnak a beszédhez. Ez alapján az egyik típusba olyan gesztusok 
tartoznak, amelyeket beszéd nélkül is tudunk értelmezni, a másik típusba pedig 
olyanok, amelyeket beszéddel együtt tudunk csak értelmezni. Például, a geszti-
kulálás a beszéd velejárója, de a jelnyelvet a beszéd helyettesítésére használjuk.  
A gesztusokat nyelvi sajátságaik alapján is meg tudjuk különböztetni. Például 
a gesztikulációnak nincs nyelvi eleme, míg a jelnyelv nyelvi elemekből épül fel. 
A gesztusokat a szokások és szemiotikai tulajdonságok alapján is lehet osztályozni  
(lásd McNeill 2000: 2–5). Komoly kutatási területnek számít a gesztikulálás, 
amelyet a fenti beosztás alapján a beszéd részének tekintünk.

A gesztusok struktúrája 

Adam Kendon, a gesztustanulmányok fontos úttörője olyan egységeknek tekinti 
a gesztusokat, amelyek segítik a mondatok értelmezését. Szerinte a gesztus hasz-
nálata közben van egy felkészülési szakasz, amikor elindul a kéz és egy ponton 
hirtelen megáll (a kézmozdulat legexpresszívebb része), és van egy visszahúzó-
dási szakasz (Kendon 2004). Ezenkívül említi a kézmozdulatok összekötését. 
Az „összekötő” – a kéz, a kar-kéz rész, vagy az ujjak – kapcsolatban van a kör-
nyezettel, a beszélő más testrészével (pl. fej), egy másik testtel, vagy a környezet 
elemeivel. Például a rámutató kézmozdulatok esetében a gesztus jelentése nem 
egyértelmű, ha nem tudjuk, hogy mire mutat a kéz.

Az egész testet igénybe vevő interakciók 

Általánosságban véve, a társadalmi interakciók nagyban függnek attól, hogy  
a résztvevők hogyan használják a testüket. A testhelyzet kijelöli a kommunikáció 
terét. Goffman (1963; 1981) erre a csoportkeret vagy részvételkeret fogalmakat 
használja, Kendon pedig F-formációkról beszél. A testhelyzet meghatározza, 
hogy a résztvevők együttműködők-e vagy nem. Például egy hétköznapi beszél-
getés során az ülő helyzetet két komponensre bonthatjuk: az alsó „ülő rész”  
folyamatosan kölcsönösségen alapuló testhelyzetet produkál, a felsőtest azonban  
rugalmasan mozog, és váltakozik a másikra figyelő és nem figyelő mozdulat között 
(lásd Charles Goodwin munkáját). A harcművészetben az egész test köti össze 
a mozdulatokat az interakció során, az egész tevékenység arról szól, hogy a test 
mozog a térben és hozzáér a másik személy testéhez (Lefebvre 2016).
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1.7 „Soft skill”-ek és „testre szabott” gyakorlatok

Ahogy az előzőekben megmutattuk, a kommunikáció és együttműködés szem-
pontjából alapvető jelentősége van a nézés irányának, a gesztusoknak, a testhely-
zetnek és a mozdulatoknak, mind a hétköznapi, mind a hivatalos, professzi-
onális helyzetekben. A COOBA olyan módszereket ajánl, amelyek tudatosítják  
a testtudat jelentőségét a kommunikáció, a kooperáció és a konfliktuskezelés terén, 
így járulva hozzá a „soft skill”-ek hatékonyabb használatához. 
A következő szakaszban megnézzük a COOBA célkitűzések szempontjából 
fontos harcművészet, az aikidó strukturális jellegzetességeit. Az aikidóból kiin-
dulva mozgással kapcsolatos és kommunikációs készségeket fejlesztő tevékeny-
ségeket ajánlunk. 

Harcművészet és „soft skill”-ek, az aikidó 

Ebben a részben a japán (nem versenyszerű) harcművészet, az aikidó jellegzetes-
ségeit ismertetjük. Megvizsgáljuk, hogy az aikidó mely elemeit érdemes beépí-
teni a javasolt COOBA tevékenységek struktúrájába.  Ez nem jelenti azt, hogy 
csak az aikidóval lehet fejleszteni a „soft skill”-eket. Bizonyos szempontok 
figyelembevételével más harcművészet, sportág vagy testgyakorlat, mint például  
a tánc is alkalmas lehet a kommunikáció fejlesztését célzó foglalkozásokhoz. 
Ahhoz, hogy megértsük, mire lehet használni az aikidót a foglalkozások terve-
zésénél, bemutatjuk az aikidó célkitűzéseit, az interakciók felépítését és azokat 
a készségeket, amelyek szükségesek az aikidó gyakorlásánál. Az aikidó gyakorlása 
közben standardizált testhelyzetek révén jön lére sok küzdőhelyzet. Az aikidó a test 
és az elme újfajta működését kívánja elérni – akkor is, ha egyedül vagyunk, és 
akkor is, ha mással. Ebben az értelemben az aikidó tanító jellegű harcművészet, 
amely a testre és az elmére is hat. Ezek az aspektusok alapvetően függnek egy-
mással össze. Gondoljunk például egy konfliktus miatti stresszhelyzetre: ebben 
a helyzetben a testünkre is figyelnünk (pl. ellazítjuk a testet és figyelünk a lég-
zésre) és az elménkre is (kordában tartjuk az érzelmeinket, úgymint a félelmet, 
és magabiztosak maradunk). Az aikidót űzők békés filozófiát követnek (lásd a filo-
zófia leírását: Lefebvre 2016a).

Ha a kölcsönhatás-elméletből indulunk ki, az aikidóban az interakciót kizá-
rólag testmozgással érik el (erről itt olvashatsz többet: Lefebvre 2016a, 2016b), 
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oly módon, hogy egy támadó és egy visszatámadó küzdőhelyzeteket szimulál. 
Fontos szempont, hogy ez a pontos és komplex szimuláció beszéd nélkül történik.  
A testbeszéden van a hangsúly, a gyakorlók számára fontos a beszéd nélküli kom-
munikációs készségek fejlesztése, és az is, hogy speciális szabályokat kövessenek.

Aikidóelemek a COOBA foglalkozásokon 

Az aikidóban a gyakorlók két szerepnek megfelelően mozognak: „az egyikük 
irányít, a másik követi”, mintha táncolnának. Ez az egyszerű szerepmegosztás 
fogja meghatározni a COOBA foglalkozások felépítését is. A COOBA foglal-
kozások abban különböznek az aikidótól, hogy a foglalkozásainkon a vezető 
verbálisan is adhat utasításokat, kommunikálhat kézmozdulatok segítségével, 
érintéssel, írással vagy rajzolással. Minden választás másfajta kihívást vagy le-
hetőséget teremt a foglalkozás összeállítója számára. Nemcsak a vezetőnek kell 
pontos testbeszédet alkalmaznia (kommunikációs készség), hanem a követő 
testbeszédének is tükröznie kell (együttműködési készség) a vezető szándékát. 
Többnyire egyszerű szabályok alapján jönnek létre a mozgásformák a térben. 
Értelmezni kell a műalkotásokat és a kiállított művek térbeli elhelyezkedéséhez is 
alkalmazkodni kell (lásd a lenti foglalkozás leírását). A vezetők és a követők  
csoportot is alkothatnak, nem feltétlenül kell egyedül játszani a szerepüket. 

Várt hatások 

Az ilyen jellegű gyakorlatoktól három hatásra számítunk. Ezek mindegyike 
megfeleltethető a COOBA által kiemelten kezelt „soft skill”-eknek: 

1. a résztvevők képesek lesznek pontos és érthető instrukciókat adni, amelyek 
alkalmassá teszi őket foglalkozások tartására (kommunikáció/irányítás),

2. képesek lesznek instrukciókat követni és együttműködni a többiekkel 
a feladatok megoldása érdekében (együttműködés), 

3. képesek lesznek uralkodni a testük és elméjük felett ismeretlen helyzetek-
ben, azért el fogják tudni kerülni a kényelmetlen helyzetekből adódó 
konfliktusokat (konfliktuskezelés). 
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Testbeszéden alapuló mintafoglalkozás 

1. Felkészülés 

A. A résztvevők párban vannak. Egy testrészük segítségével lépnek egymással 
kapcsolatba, például kéz kézhez ér, azaz egyikük a tenyerét a másik tenyerére 
rakja, vagy az egyikük megfogja a másik csuklóját. (Pontosabb leírás a feladat-
gyűjteményben.) Egy fokkal nehezebb a gyakorlat, ha különböző testrészek érnek 
egymáshoz, pl. kéz és váll. 

Ezután az irányító lassan mozgatni kezdi a karját, a követő pedig – a kontakt-
pont megtartásával – sétálva követi le az irányító mozgását. Majd a partnerek 
felcserélik a kezüket. Ha a partnerek magabiztosabbá válnak, a mozgást fel is le-
het gyorsítani. Bevethető függőleges mozgás is (például a térdek behajlításával).
A mozgások koordinációja arra ösztönzi a partnereket, hogy alkalmazkodjanak 
egymáshoz, például, ne mozogjanak túl gyorsan vagy túl lassan, és próbálják 
elkerülni, hogy megszakadjon a kontaktus. Mindeközben próbálnak „egyen-
súlyt” teremteni. 

B. Az egyik résztvevő felvesz egy testhelyzetet és mozdulatlan marad. A másik 
résztvevő három-négy méteres távolságban áll tőle. Amint az először említett 
részvevő felveszi a testhelyzetet, a másik odamegy hozzá, kapcsolatba lép vele, 
és elvezeti (bármely irányba). A kapcsolódásnak simának kellene lennie. 
C. Érzelmeket kifejező sétálás: szomorúság, boldogság, fáradtság, erő. Először 
külön-külön kell megmutatni az érzéseket, majd kombinálni őket (pl. az irányító 
boldog, a követő szomorú). 

2. A képen szereplő alakok mozgásának az utánzása

A múzeumban a résztvevők kiválasztanak két karaktert egy festményről 
(lehet állat vagy tárgy is), megvitatják ezeket, majd elvégzik a fenti feladatsor 
A,B,C pontjában található érintésgyakorlatokat. 

Elképzelik, hogy miben különbözne, ha a másik irányítana (pl. egy nő és 
egy férfi nem ugyanúgy vezetné a másikat, és a követés is másmilyen lenne). 

Az ilyen jellegű foglalkozásoktól a fent felsorolt készségek fejlesztését várjuk 
(lásd Várt hatások rész). 
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2. Fókuszban az együttműködési készségek

Együttműködés első pillantásra 

Az együttműködés fogalmát sokféleképpen lehet értelmezni. Az általános meg-
fogalmazás szerint az együttműködés a közös munkafolyamatban való részvételt  
jelent (CNRTL). Ha a kölcsönhatás-elméletből indulunk ki, az együttműködés  
kommunikációs elemekből áll össze, amelyek segítik a résztvevők egymás kö-
zötti egyenletes kommunikációját. Többnyire a kommunikációnak speciális célja 
van, például az, hogy együtt tudjunk dolgozni egy feladaton, tudjunk együtt-
működni, konstruktívan részt venni a munkamegbeszéléseken, tanulni az is-
kolában stb. A foglalkozásokon való részvételhez – számos társadalmi elvárás 
miatt – verbális kommunikációra van szükség. Ezért egy közös verbális eszköz-
rendszer használata és a nem konfrontatív beszédstílus alapkompetenciának 
számít, úgymint a felváltva beszélés és figyelés képessége stb. 

A kölcsönhatás-elméletből kiindulva, együttműködésen azt értjük, amikor 
valamely tevékenység közben együtt tudunk működni egy vagy több partnerrel, 
hogy létrehozzunk közösen egy jelentést (értelmet adjunk az együttműködésnek). 
Ennek az általános gyakorlatnak vannak speciális aspektusai: meghallgatjuk  
a másik ember hozzászólását és figyelembe vesszük a véleményét (pl. el tudjuk 
fogadni az eltérő véleményt); figyelembe vesszük a helyzet főbb aspektusait (pl. 
megértjük, hogy mi a különbség egy informális és egy formális helyzet között); 
megértjük a szituáció kezdeti céljait és az esetleges újakat (pl. képesek vagyunk 
releváns információkat megosztani a közös cél elérése érdekében). Így a cselek-
vések összehangolása azt jelenti, hogy átérezzük az interakció kontextusát. Amikor 
olyan foglalkozásokat tervezünk, ahol az együttműködési készségek fejlesztése 
a cél, a cselekvések összehangolására és a kontextusra való érzékenységre is oda 
kell figyelnünk. 

A következő részekben a társadalmi interakció során megvalósuló együtt-
működéssel kapcsolatos meglátásainkat mutatjuk be, amelyek beszédelemzős és 
művészettörténeti kutatásokon alapulnak (Sacks et al. 1974). Ezek komplex módon 
világítanak rá az együttműködés formáira és segítik olyan múzeumi foglalko-
zások tervezését, amelyek a testbeszéd felhasználásával az együttműködési kész-
ségek fejlesztését célozzák. Végül említést teszünk a művészethez köthető test-
beszédről és az együttműködési készségek fejlesztését szolgáló foglalkozásokról.
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2.1 Az együttműködés interaktív szempontjai

Az adott helyzet megértése

A társadalmi érintkezések során a sikeres kommunikációhoz és az együtt-
működéshez fontos a tevékenységgel kapcsolatos elvárások és célok megfelelő  
ismerete. Így a társadalmi, kommunikációs és együttműködési képességek elő-
térbe kerülnek. A kommunikációs képesség egyik módja az, amikor egy folya-
matban lévő beszélgetéshez (vita, érvelés stb.) egy résztvevő releváns módon 
hozzá tud szólni. Legegyszerűbben szokványos, általános vagy formális meg-
jegyzésekkel reagál az előző felszólaló mondandójára, például „én is így gondo-
lom” vagy „egyetértek” (Pallotti 2000). Ilyen kifejezések gyakran előfordulnak 
a mindennapi beszélgetésekben és minimális kommunikációs erőfeszítést kí-
vánnak. Lehetőséget nyújtanak az együttműködésre, egyúttal bizonyítják az 
adott műhelymunkához kapcsolódó kompetenciát és tudást is.

Javaslatok az adott tevékenységhez kapcsolódó releváns hozzászólásokra

Intézményi kommunikációs gyakorlatokban, például osztálytermi vagy munka-
helyi beszélgetésekben a társalgási fordulatok és az éppen végzett tevékenysé-
gekhez kapcsolódó párbeszédek magukba foglalják az információ megfelelő 
helyre való beszúrását, az előző beszélgetéshez kapcsolódó, releváns témák 
kiválasztását és az eredeti hozzászólások előterjesztését (Mehan 1979). 
Kommunikációs szempontból fontos, hogy a soron következő megszólaló felis-
merje az interakciós fordulatokat és a különböző témák befejezését. Az együtt-
működés és a megfelelő hozzászólás attól is függ, hogy a többi résztvevő fel 
tudja-e ismerni a beszélgetés során felmerülő szabályokat (például ki a következő 
előadó, mikor és hogyan lehet új beszélgetési témákat bevezetni). Az a hozzá-
szóló vagy felszólaló, aki félbeszakítja a beszélőt és nem veszi figyelembe a fel-
váltva beszélés rendszerét, udvariatlan, kooperativitásra alkalmatlan, vagyis társa-
dalmilag inkompetens. 

Gyakorlati problémák együttműködés és társadalmi interakció során:  
hogyan csatlakozzunk egy beszélgetéshez és hogyan kapjunk választ?

Társadalmi tevékenységünk során, ahol a részvétel és a kommunikáció elsőd-
leges módja a beszéd, a különféle nyelvi eszközök hasznosak lehetnek. A hosszabb 
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beszélgetésekben való részvétel olyan készségeket igényel, amelyek lehetővé 
tesznek informatív, eredeti és az adott feladathoz illeszkedő hozzászólásokat. 
Hatékonyak lehetnek az ismétlés különféle típusai, különösen, ha a használt 
nyelv szókincse és nyelvtani ismerete korlátozott. (Cekaite 2007; 2017; Pallotti 
2000). Azok a résztvevők, akiknek a nyelvtudása limitált, nehezebben vesznek 
részt a beszélgetésben, de sikeres beszélgetőpartnerré válhatnak, ha az ismétlés 
olyan formáját építik bele a beszédjükbe, amelyben az előző felszólaló szavait 
fogalmazzák meg újra. Így tehát, az aktív részvételt ismétléssel, sablonos kifeje-
zésekkel („nézd”, „itt”, „gyere”, „én is”), vagy a tevékenységhez kapcsolódó eszközök 
(könyvek, képek, rajzok) bevonásával lehet elérni.  

Gyakorlat: a beszélgetőtársak mondataiból kiragadott fontos részletek

Mások szavainak ismétlése egyrészt biztosítja a beszélgetés koherenciáját, más-
részt időt takarít meg, hiszen nem kell új szavakat keresgélni. Így tehát a beszél-
getés témája nem változik. Az ismételt részletekhez új információ is hozzá adható, 
érdekessé és informatívvá téve a beszélgetést. Az új tartalmakkal a résztvevőkből 
új reakciók válthatók ki. 
Láthatjuk tehát, hogy interaktív szempontból az együttműködés abból áll, hogy 
résztvevők felismerik a megfelelő helyzeteket, illetve a beszélgetések során élnek 
az új hozzászólási lehetőségekkel. Az együttműködés fontos eszközei az ismétlések, 
az átfogalmazások és az idézetek. Az ismétlés itt az első lépést jelenti, amellyel 
a megszólaló az eredeti párbeszédhez csatlakozik. Érdekes módon, az ismétlés a 
művészettörténetben is központi szerepet játszik.

2.2 Ismétlés mint az alkotófolyamat része

A művészettörténetben az ismétlés sokféle formát ölthet. A festőtanonc tanuló-
évei alatt mestere festményeit másolja, vagyis ismétli az elődjeit. Hogy a szakmát  
elsajátítsa, „idézi” mestereit, ugyanakkor célja lehet az is, hogy az adott kö-
zösségben elfogadott legyen, mint aki pontosan ismeri a festők közös nyelvét. 
Ebből a megközelítésből a képzés elmaradhatatlan állomása az ismétlés mint 
reprodukciós folyamat. 
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Érett, ismert művészek is gyakran használják az ismétlés különféle formáit.  
Picasso egy a sok képzőművész közül, aki sokszor fordult elődei műveihez.

Az 1950 és 1963 közötti időszakban Picasso variációk sorozatát készítette el El 
Greco, Manet, Poussin, Velázquez, Delacroix stb. festményeiről, megismételve  
a motívumaikat, kompozícióikat, technikáikat és színkombinációikat. Ebben az 
időszakban Picasso azon kevesek egyike volt, aki megtagadta az absztrakciót és 
a klasszikus mesterek felé fordult. 1954-ben, Matisse halála után, Picasso szinte  
egyetlenként ragaszkodott a figuratív ábrázoláshoz. Mindezt abban az időszak-
ban, amelyben az absztrakció dominált – paradox módon, hiszen ezt javarészt 
Picasso kezdeményezte. Elődjei munkáinak tanulmányozásakor Picasso pár-
huzamokat vont az antik témák és saját korszaka történelmi eseményei között. 
Delacroix Algériai nők című festményére készített variációi egybeesnek az algériai 
felkelés kezdetével. Poussin és David A szabin nők elrablása témájú műveiről 
készített sorozatai a kubai eseményeket tükrözik [Picasso et les maîtres 2008, 38]. 
De van más oka is annak, hogy Picasso a klasszikusok felé fordult. Az időszak egy 
rendkívül részletesen kidolgozott sorozata szemlélteti az esztétikai szempontjait. 

1957-ben Picasso közel négy hónapot töltött Velázquez Las Meninas című 
festményén alapuló sorozatának elkészítésével. Feltűnőek a barokk és a modern 
alkotás közti egyezések és különbségek. Noha esztétikai szempontból teljesen 
különbözik a két mű, Picasso beépítette munkájába az eredeti figurákat, a kom-
pozíciós elrendezést és hű maradt a festmény hangulatához is. 

Érdekes, hogy Picasso bizonyos részleteket – a csillár kampóját, a festmény 
hátterében ábrázolt képet – teljes egészében megismételt. Voltaképp a tényleges 
újraalkotás kérdéséről van itt szó: Picasso azokat a festészeti és technikai problé-
mákat figyeli meg, amelyekkel Velázquez is szembesült az eredeti kép alkotásakor. 
Azért, hogy a csillárkampó körüli rozetta az egyébként árnyékban lévő mennye-
zeten fényt kapjon, Velázquez a stukkó peremét világítja meg. Ezzel szemben 
Picasso világosabb és sötétebb formák ritmikus változásával, játékosan különíti 
el a tárgyakat – így létrehoz egy önálló műalkotást, amely már nem Velázquez 
festményének a másolata. 

Picasso számára a Las Meninas és egyéb, a közelmúlt vagy a régmúlt emble-
matikus műveinek a feldolgozása nem a nyugati művészet hagyományainak 
a továbbélését jelentette. Szétbontva és újraépítve az eredeti művek elemeit,  
részleteket ismételve, variálva Picasso saját alkotói tevékenységét definiálta.
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Picasso példája megmutatja, hogy az utánzás, az újraalkotás nagyon széles-
körű lehet, egyúttal azt is látjuk, hogy az ismétlés általánosabb művészeti eljá-
rás, mint azt elsőre gondolnánk. Egyértelművé vált, hogy az ismétlés nem rontja 
le az eredeti alkotást, hanem szorosan összeköti a tanulás és az alkotás folyama-
tát úgy a művészetben, mint a mindennapi életben.

2.3 Gyakorlati tanácsok az ismétlés révén történő együttműködéshez  

Tervezzünk olyan aktivitást, amelyben a résztvevők az előző felszólaló mondani-
valójából részleteket ismételnek meg. Például valaki elkezd elemezni egy alko-
tást, de mielőtt befejezné, átadja a szót a következő embernek. Ő megismételhet  
részleteket az előtte felszólaló mondanivalójából, és abból kiindulva saját leírást 
adhat a képről. Másféle ismétlések is alkalmazhatók: például műhelymunka 
során a résztvevőket buzdíthatjuk arra, hogy saját munkáikba illesszenek más 
műalkotások reprodukcióiból felhasznált részleteket. 

Ötletek múzeumi foglalkozásokhoz

Egy kiállítótérben a csoport két tagja beszélgessen egy műről anélkül, hogy 
egyértelműen utalnának a műalkotásra (ne használják a művész nevét, az alkotás 
címét és főbb jellemvonásait). Egy-két perc múlva csatlakozzon a beszélgetéshez 
egy harmadik résztvevő, akinek a beszélgetés során ki kell találnia, hogy melyik 
műtárgyról beszélgetnek. 

Kidolgozás, felkészülés
• A két első beszélő készítsen jegyzetet:

 ʵ Egyezzenek meg, melyik alkotásról fognak beszélni
 ʵ Készítsenek részletes listát a képen látható tételekről (ha csendélet: 

milyen gyümölcsök, milyen állatok, milyen eszközök láthatók rajta)
 ʵ A kép légkörét jellemezzék legalább öt melléknévvel
 ʵ Értelmezzék a képet tágabb kontextusban, ahol az alkotás színterét el 

tudnák helyezni (szoba, ház, falu, korszak, történelmi esemény)
 ʵ Készítsenek egy listát a festményt domináló öt fő színről
 ʵ Keressék meg és írják körül a kompozícióban a szimmetriát/aszimmetriát   



35

 ʵ Beszéljenek a festmény méretéről
 ʵ Próbáljanak személyes történetet keríteni az alkotás köré

• Eközben a harmadik résztvevő csatlakozzon a beszélgetéshez (stratégiák, 
amelyekkel csatlakozhat)
 ʵ Kommentek, hozzászólások (pl. Tehát portrékról/tájképekről csend-

életekről beszéltek?)
 ʵ Közvetett kérdések (pl. Tetszenek nektek a népviseletek?)
 ʵ Kérjen példákat, egyértelműsítést a beszélgetés témáját tekintve
 ʵ Ragadja ki a kulcsszavakat, hogy azokat később felhasználva lépjen 

be a diskurzusba
 ʵ Készüljön személyes történettel, amely a feladat kontextusához kapcsolódik 

(pl. Azt hallottam, hogy titkos kódokat rejtenek a festmények!)
 ʵ Fűzzön legalább három megjegyzést a kontextushoz, amely pozitív 

hozzáállást mutat (pl. Nagyon érdekel a…) 
 ʵ Vegye magára az idegenvezető szerepét, gesztikulálással és meg-

jegyzésekkel vonja be a többieket a beszélgetésbe, közelítse meg a szóban 
forgó műalkotást

 ʵ Lehetőség szerint használjon humoros kifejezéseket
Az egész csoport bevonásával:
• Az előzőleg szóban történt elemzést/beszélgetést most adják elő nem-ver-

bális kommunikáció révén a többi résztvevőnek
 ʵ A többi résztvevő adjon (pozitív!) visszajelzést, hogy szavak nélkül 

mennyire volt követhető az elemzés
 ʵ Több forgatókönyv lehetséges

  - Az első két résztvevő bizonyulhat
   - segítőkésznek (hamar felfedhetik, hogy melyik 
      műalkotásról „beszélnek”) 
   - hátráltatónak (alig adnak releváns információt)
  - A harmadik résztvevő lehet domináns (kisajátítja a beszélgetést, 
    túl sok kérdést mutogat el a megfelelő információ elérése 
    érdekében) vagy lehet figyelmes, kíváncsi, lelkes

 ʵ Minden csoport maga dönti el, hogy melyik forgatókönyv szerint 
adják elő a képről a „beszélgetést”, de akár minden egyes résztvevő 
választhat különböző hozzáállást 
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A foglalkozás megtartható felkészüléssel vagy anélkül. A mutogatást követhet 
egy mindenki részvételével zajló általános beszélgetés. 

Ez a feladat felkészíti a résztvevőket különböző kommunikációs stratégiákra 
és technikákra, a verbális és nem-verbális eszközök használatára.

Ötletek/javaslatok műhelymunkára

Képregénykészítés

• Előkészület: Hans Makart, Nessos és Deinaeira (1880) című festményének 
megtekintése

• Feladat: Anélkül, hogy a festményen látható történetet ismernék, a részt-
vevők készít senek képregényt Herkules életéről. Írjanak és rajzoljanak le 
a karak terek között zajló három párbeszédet. Mindegyik csoport külön 
instruk ciókat kap: egyes párbeszédek vezessenek félreértéshez, feszültséghez, 
gyanúhoz, míg mások legyenek harmonikusak, vagy humorosak, meglepőek. 
A végén az eredeti mitológiai történetet beszéljék meg.

• Levezetés, feldolgozás: Ismerjük meg a vonatkozó antik mitológiai 
történetet. Beszéljük meg a történetmondás eredetét, értelmét. 

A feladat során gyakorolhatjuk az együttműködést, egyúttal láthatóvá válik, 
hogy milyen szituációk vezetnek konfliktushoz.
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2.4 Az aikidó és a kommunikáció/együttműködés edukációs dimenziója

A felváltva beszélés és figyelés lehetővé teszi a folytonos kommunikációt 
még olyan interakciókban is, ahol nem a beszéd a kommunikáció fő eszköze  
(Lefebvre 2016a, b). Ez igaz az aikidóra vagy egyéb testbeszéd-gyakorlatokra is,  
amelyek segítik megérteni az adott szituációt vagy fejlesztik az együttműködési  
képességeket. 

A teljes test mozgásának koordinálása

Aikidóharc szimulálása során a résztvevőknek bizonyos szabályokat figyelem-
be kell venniük, azokat meg kell érteniük, és azok szerint kell eljárniuk. Példá-
ul fel kell ismerni a támadó és az ellentámadó különböző motivációit, ezután 
az adott szerep mozdulatait lépésről lépésre, a szabályokat betartva kell felépíteni  
(a témáról bővebben: Lefebvre 2016a, 2016b; 2020). A szabályok alapján a gya-
korlók nem-verbális kommunikációt alakíthatnak ki, ami az egész test moz-
gásának koordinációjában valósul meg. A koordináció itt azt jelenti, hogy egy 
meghatározott pillanat felismerése szükséges egy új mozdulat elindításához. 
Az aikidó gyakorlataiban a résztvevők a teljes test mozgásának koordinálásával 
működnek együtt: felismerik a pillanatot egy új mozdulat elindításához, reagálnak 
egymás mozdulataira, így testükkel érintkeznek, és megtanulják, miként folytat-
hatnak egy mozdulatsorozatot (további információ az érintésből kifolyó aikidó 
mozdulatokra lásd Lefebvre 2020). 

Együttműködés és az aikidó

Az aikidó művészete minden résztvevőt kölcsönösen gazdagít, hiszen nem a két 
fél közötti versengés, hanem a kettejük közös kapcsolata, együttműködése. Ebből  
kifolyólag nincsenek vesztesek, sem a nyertes-vesztes közötti hierarchiából fakadó  
frusztráció. Sőt mi több, az aikidógyakorlatok során a résztvevők pozitív  
élménnyel gazdagodnak, megtapasztalják az együttműködés fontosságát és haté-
konyságát. Az aikidógyakorlatok segítségével történő figyelemfelkeltésre további 
feladatok és tevékenységek leírása található ebben a kézikönyvben. Fontos meg-
említeni, hogy az együttműködés során a résztvevők olyan képességeket tudnak 
fejleszteni, amelyeket egyedül nem tudnának. 
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A test és az elme kooperációja 

Az aikidót művelők a harcművészet elsajátítása során képesek fejleszteni a testük 
és az elméjük feletti kontrollt. Noha az aikidó csak a harc imitálása és nem valós  
támadás/ellentámadás, gyakorlati problémák merülnek fel, mint pl. pontos, sza-
bályos, teljes testmozdulatok sorozatának folyamata (karok és lábak szinkroni-
zált koordinálása). E folyamatok által az egyensúlyérzéküket is fejleszteni tudják.  
A partnerrel végzett gyakorlatok során a résztvevők a kollaborációs képességeiket 
tudják erősíteni. Érintéskor az első reflex az izom-összehúzódás, azonban az aikidó  
gyakorlói testi érintkezéskor ellazítják izmaikat és elméjüket. Ezt gyakorolva 
fejlesztik az önkontrollt, megtanulják elkerülni az agresszív érzelmeket. Ez a 
konfliktuskezelés egyik legfőbb szabálya.

Az aikidó célja, hogy a test és az elme között összhang alakuljon ki. A gyakorlók  
testüket használják elméjük kontrollálására, miközben elméjükkel kordában 
tartják testüket. Ennek az eredménye az öntudat fejlesztése, vagyis az egyének 
belátási képessége arra vonatkozóan, hogy a cselekedeteik milyen hatással vannak 
a környezetükre. Az önreflexiót lehet alkalmazni bármilyen, akár az aikidó gya-
korlásán kívül eső szituációkban, amelyek stresszhez és feszültséghez vezetnek.

Ötletek feladatokhoz – együttműködő testek

Jean Marc Lefebvre: Tájkép, 2015, magángyűjtemény
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1a. Távirányító gyakorlat

Egy (vagy több) résztvevő adjon verbális és nem-verbális utasításokat a többi 
játékosnak, akiknek mozdulatokkal kell azokat követniük. A résztvevők először 
azonosítják, melyik festmény (pl. lásd fentebb) melyik részletét kell beállítaniuk 
és rekonstruálniuk (pl. vonalakkal is meghatározhatják a szegélyeket, főbb tám-
pontokat), majd az utasításokat adó résztvevő navigálja a többi játékost a meg-
felelő helyre, így alakítják ki térben a festményt.

1b

Nehezíteni lehet a feladatot úgy, hogy csak a mutogató játékos tudja, melyik 
festményt kell beállítani. Minden utasítást követően hangosan mondja meg, 
hogy az utasított szereplő jelenleg hol tartózkodik (pl. lásd fenti festménynél: 
most a hegyekben vagy, most értél a piros zónába). Négy-öt mozdulatsor után 
az utasítottnak ki kell találnia, hogy melyik festményt játssza el/melyik fest-
ményben szerepel. 

Ebben a feladatban a résztvevőknek együtt kell működniük, bízniuk kell 
az utasító (nem)verbális kommunikációjában, hogy egyértelműen követni tudják.  
Továbbá megtanulják azt is, hogyan kell egyszerű/világos üzeneteket átadni 
akár szóban, akár testbeszédben kifejezve. 
 



40

3. Konfliktuskezelési képességek  

A konfliktus fogalma

A konfliktus ellenséges, nem egyező erők, gondolatok „összecsapását” jelenti, 
melynek során a felek megpróbálják egymást kiiktatni. Különféle szituációkban 
jellemző a konfliktus kialakulása: konkrét helyzetekben pl. hadi, csoportok, 
egyének között, vagy absztrakt helyzetekben pl. intellektuális, érzelmi vagy tár-
sadalmi erők között. A konfliktus fogalma számos területre kiterjed: létezik 
gazdasági, családi, filozófiai, pszichológiai konfliktus stb. (CNTRL 2020). Fontos 
megjegyezni, hogy kultúrákként eltérő konfliktus helyzetek jöhetnek létre, me-
lyeket nem feltétlenül azonos módon kezelnek. Például a nyugati kultúrában a 
konfliktusra mint a személyiség egy alkotóelemére tekintünk; a keleti országokban 
– legfőképpen Kínában – azonban a konfliktust kialakító helyzetek és kezelésük  
további tanulásra és az élet egy másik dimenziójának megértésére adnak lehetőséget. 
Keleten a konfliktus nem belső érték, hanem olyan jelenség, amelyet el kell 
kerülni, hiszen a dolgok (társadalmi, természeti) félreértéséből alakul ki (lásd 
Kamenarovic 2001).

A COOBA egy konkrét konfliktushelyzettel foglalkozik: milyen ellentét ala-
kulhat ki bizonyos társadalmi interakciókban. Goffman „homlokzat-munka” kuta-
tása alapján kiszámítható az imént említett interakciók során felmerülő kockázatok 
előfordulása (Goffman 1967). Goffman „homlokzat”-fogalma arra a meghatározott 
képre vagy viselkedésre utal, amelyet az ember bizonyos társadalmi szituációkban 
mutat. Ez persze nem állandó vagy egyedi, hiszen ugyanaz a személy különböző  
helyzetekben eltérő „homlokzatokat” mutathat a világ felé. E kutatás eredménye-
ként leírható, hogy az egyén folyamatosan dolgozik azon, hogy összhangba hozza  
magatartását és a kimutatott „homlokzatát”, de ez függ a társadalmi és interakciós  
helyzetektől, és nem csak az egyénen múlik. Problémás helyzetek (konfliktusok) 
adódhatnak, ha az egyén kiszámíthatósága megsérül, elvész, mert ez hatással van 
a többi, interakcióban résztvevő viselkedésére, így láthatóvá válik, hogy a konfliktus 
nemcsak a „támadott” személyt érinti, hanem a „támadót” is. Ezek a megfigyelések 
rávilágítanak a konfliktuskezelési készségek további fejlesztésének fontosságára,  
amelyek sokféle társadalmi interakcióban alkalmazhatók. 
Konfliktus forrása lehet két fél eltérő véleménye egy témáról vagy különböző 
elvárásaik egy adott szituációtól. A következő részben olyan feladatok leírásai  
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találhatók, amelyek művészettörténetre, művészetközvetítésre vagy harcmű-
vészetre támaszkodó pedagógiai újítások.

3.1 Konfliktuskezelés társadalmi tevékenységekben

Tekintve, hogy konfliktushelyzetek gyakran fordulnak elő valós, egyidejű és 
egyterű interakciókban, fontos megérteni, hogyan lehet ilyen szituációkban jól 
kezelni őket. Speciális kommunikációs eszközök segítségével megtanulható, 
hogyan lehet kezelni a konfliktust.

Elkerülés, jóvátétel, harmadik fél általi közvetítés

A társas interakciókra kétfajta konfliktuskezelés jellemző: a konfliktus elkerülése  
vagy a helyzet javítása. A konfliktus elkerülhető, ha az ellentétes nézetek kialakulása  
miatt nem alakul ki veszekedés. Jóvátételen bocsánatkérés értendő. A konfliktus-
kezelés harmadik módja, amikor harmadik személyt is bevonnak, leginkább in-
tézményi szinten fordul elő. Például a két tanuló közötti nézeteltérés enyhíthető 
a tanár közbelépésével, aki bocsánatkérést kezdeményezhet a szituáció elmagya-
rázásával vagy udvarias felszólításokkal. 

A konfliktus megelőzése és utólagos kezelése

Ha a nézeteltérés kialakulását meg tudjuk előzni, nem alakul ki konfliktus. A már 
megtörtént konfliktus utólagos kezelésével (pl. bocsánatkéréssel) kiküszöböl-
hetjük a további nézeteltéréseket. A kommunikáció résztvevőinek udvarias, 
együttműködésre ösztönző kifejezések taníthatók, pl. eszközök kölcsönvételekor  
és kölcsönadásakor használt mondatok: „Megkaphatom?” „Osztozzunk!”. A pár-
beszéd minősége függ a különböző társadalmi csoportok által használt nyelvi  
normáktól, melyeket igazítani kell az adott kulturális tevékenységhez. Vita- 
és konfliktushelyzetekben a résztvevők saját álláspontjukat magyarázatokkal, 
egyértelműsítésekkel támaszthatják alá, hogy társadalmilag kompetens személy-
ként tűnjenek fel.

Az ellenkezéstől a másik meghallgatásáig

A konfliktusok fő forrása a nézeteltérés. A konfliktuskezelésben fontos, hogy 
mindenki lehetőséget kapjon a saját álláspontjának elmagyarázására, illetve, 
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hogy mindenki meghallgassa a másik félt is. Így a felváltva beszélés és figyelés 
során a felek tiszteletteljes viselkedést tanúsíthatnak. Egymás meghallgatásával, 
félbe nem szakításával további konfliktusokat kerülhetnek el. 

Tényekkel alátámasztott érvelés

A nézeteltérés feloldásának egy módja, ha a felek tényeken alapuló érveket vagy 
a konfliktussal kapcsolatos információkat sorakoztatnak fel. Azok az érvek, 
amelyek a tevékenység fő témájához kapcsolódnak, támogatják az érvelő állás-
pontját. Noha a tényszerű, szórakoztató érvek megbízhatók akár különféle kultu-
rális közegben is, felmerül a kérdés, hogy a kreatív műhelyfoglalkozások alkal-
mával az érvelő magatartás mennyiben segíti elő a konfliktuskezelést.

Nézeteltérés kezelése: indoklás, magyarázat és késleltetés

A nézeteltérés, a vita kifejezéseinek sokféle módját különböztetjük meg. Intéz-
ményi környezetben folyamatosan tanulhatók új és új fajta vitakezelések. Azon-
nali nézeteltéréshez vezet az ellenkező álláspont kifejezése, amely legtöbbször a 
„nem” szó használatával jár. Az a kommunikációs képesség, amely nem azon-
nali tagadással kezd, a feszültségmentes légkört meg tudja tartani. Egyet nem 
értést kifejezni konfliktus nélkül folyamatosan tanulható és fejleszthető képesség, 
amely kultúránként és nyelvenként eltérő. Például megfelelő indoklással és ma-
gyarázatokkal alátámasztott érvelés zökkenőmentes interakciót eredményez. 
Azok a résztvevők, akik nem rendelkeznek megfelelő egyetemes, nyelvi vagy 
kulturális tudással, nehézségekbe ütköznek a másik fél érveinek megértése kapcsán. 
Az ilyen résztvevők gyakran egyből konfliktusba keverednek, hiszen első reak-
ciójuk az egyszerű „nem”-mel való tagadás. 

Megfelelő nyelvi készséggel rendelkező résztvevők késleltethetik a konflik-
tus vagy vita kialakulását. Noha az egyet nem értés egyszerű és egyértelmű módja  
az azonnali tagadás, meg kell tanulni, milyen kifejezések használandók ilyen 
esetekben. Fontos megjegyezni azt is, hogy a résztvevők indoklással és megfelelő  
tényekkel alá tudják érveiket támasztani, meg tudják magyarázni, miért azt az 
álláspontot választották. A hatékony konfliktuskezeléshez széles körű tudás és 
empátia szükséges, beleértve az egyet nem értés késleltetését vagy megfelelő in-
formációkkal alátámasztott indoklást. Az alábbi példa egyszerű, gyors nézet-
eltéréshez vezető interakciót mutat be: 
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Egy televíziós programokról szóló beszélgetésben két vélemény ütközik. Egyikük 
kedveli a televíziós műsorokat, másikuk nem. 

A személy: Annyira szeretem a mostani TV-műsorokat! 
B személy: Na nem! Én aztán ki nem állhatom őket, időpocsékolás az egész! 

Enyhébb nézeteltérést mutat a következő párbeszéd, késleltetéssel:
A személy: Nagyon szeretek tévét nézni, persze megértem, hogy nem mindenki  

rajong érte.
B személy: Nos, szerintem nem fontos mindennap tévézni, az újságból ugyan-

annyi információt megtudunk. 
Az adott kommunikációs kontextusnak megfelelő és nem sértő kifejezések 

háríthatják a konfliktust, ugyanakkor hatékonyan kifejezik az egyet nem értést. 

Egymás tisztelete

A kommunikációban a tisztelet egymás meghallgatásával kezdődik és magába 
foglalja a másik fél szempontjainak és érveinek megértését is. Társalgási hely-
zetekben is többféle módon mutathatjuk ki az egymás iránti tiszteletet. Az első 
megemlítendő módszer a másik fél mondanivalójának végighallgatása anélkül, 
hogy félbeszakítanánk. Nemcsak a verbális beszédre kell figyelni, hanem a geszti-
kulációt, a mimikát is folyamatosan követni kell. A testbeszéd rávezetheti a többi 
résztvevőt az érzelmek kifejezésére, mint pl. szomorúság, düh, erős ellentétes ér-
zések, de azt is mutatják, ha egy résztvevő készül a szót magához ragadni. Ahhoz, 
hogy mások nézőpontjait is megértsük, nemcsak figyelmesen kell hallgatni őket, 
hanem kérdésekkel kell tisztázni minden félreértést. Ha a másik beszédéből ki-
fejezéseket, szavakat ismételünk meg, az szintén segíthet nézeteik megértésében. 

A közös célok felismerése

A konfliktus gyakran a feladat megoldásához kapcsolódó eltérő nézetekből adódik. 
A konfliktus feloldása vagy elkerülése lehet a közös cél kialakítása vagy a vita 
tárgyának újra szemrevételezése. A kommunikációs képességek és készségek, 
mint amilyen például a másik képességeinek és adottságainak a figyelembevé-
tele, valamint nem támadó jellegű érvelő stratégiák, segítenek a közös cél meg-
határozásában. Például:

„Szerintetek milyen háttértudás szükséges ennek a festménynek a megértésé-
hez? Gondoljatok könyvekre!”
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A személy: Véleményem szerint olyan tévéműsorok ismerete, amelyek a barát-
ságról és a közeli kapcsolatokról szólnak, fontosak a festmény megértéséhez. 
B személy: Nos, ahhoz, hogy a feladatot meg tudjuk oldani, híres történetek 
– leginkább könyvek – ismerete fontos. A feladatban nem volt szó televízióról…
A személy: Jaj, bocsánat, nem vettem észre, hogy pontos instrukciók vannak, 
hogy mit használjunk fel, de persze, dolgozzunk akkor annak megfelelően! 

Bocsánatkérés, kifogás és indoklás a konfliktuskezelésben 

Konfliktus esetén vagy problémás helyzetekben az udvariasság, pl. bocsánatkérés, 
sikeres megoldás. A bocsánatkérés a konfliktuskezelést vagy a helyzet enyhítését 
eredményezi, hiszen ezáltal a bocsánatkérő fél beismeri tévedését, felelősséget 
vállal tetteiért. Megkülönböztetünk elő-konfliktuskezelési (enyhén ellenkező) 
és utó-konfliktuskezelési (utólagosan elnézést kérő) bocsánatkérő módszereket. 
Fontos megjegyezni, hogy a bocsánatkérés nemcsak verbális (általában: „Sajnálom”, 
„Elnézést kérek”), hanem a testbeszédnek is mutatnia kell, hogy a megbánó érzések 
hitelesek (Goffman 1971), különben a konfliktus tovább fajulhat. 

Ugyanakkor konfliktushelyzetekben kifogások is emelhetők, amikkel a nem 
megfelelő viselkedést magyarázzák meg. Ebben az esetben az illető nem vállal 
teljes felelősséget a mondottakért, inkább arra utal, hogy véletlen, nem szándékos 
volt az ellenséges megjegyzés. A konfliktuskezelés egy újabb esetében indokokat, 
mentségeket sorakoztatnak fel, amelyekkel a felszólalók teljes felelősséget vállalnak, 
de nem értenek egyet tettük támadó/negatív jellegével. 

Érzelmek kezelése konfliktushelyzetekben

A többi résztvevő érzelmeihez igazodva a további konfliktus elkerülése végett 
kontrollálni kell az érzelmeket. Interakciós folyamatok során a résztvevők érzelmei 
a legutolsó felszólaló érzéseit tükrözik (szomorú, lelkes), de maga a társalgás 
témája is befolyásolja a résztvevők lelki állapotát. Eltérő érzések/érzelmek egy 
azonos szituációban félreértéshez vezetnek, egyet nem értés alakulhat ki a részt-
vevők között. 

Az érzelmek kontrollálásának fontos tényezője szóvá tételük, megbeszélésük. 
Fontos megjegyezni, hogy érzelmek nem csak szóban fejezhetők ki (Ochs–
Schieffelin 1986). 
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Érzelmek a harcművészetben

A hagyományos, ázsiai harcművészetek az érzéseket a légzéssel hozzák össze-
függésbe, vagyis kontrollálni az érzelmeket annyit tesz, mint kontrollálni a légzést. 
Például a félelem egy fajta légzésszünetet eredményez: a félelemben lévő személy 
apró, ziháló lélegzetvétellel és gyors pulzussal képtelenné válik gondolkodni 
vagy cselekedni. A fizikai tehetetlenség tovább fokozhatja a félelmet, kialakítva egy 
ördögi kört. Egyszerű légzésgyakorlatokkal tanulható az érzelmek kontrollálása. 

Konfliktuskezelés – összefoglalás

A COOBA projekt a konfliktuskezelés alábbi szempontjainak megértésére és 
használatára törekszik: a résztvevők megbízható forrásokra támaszkodva alkos-
sanak véleményt, legyenek tisztelettudók, ne legyenek előítéletesek egymással 
szemben, kontrollálják az érzelmeiket, kössenek kompromisszumokat, találjanak 
megoldást a konfliktusokra.

A következő részben a fent felsorolt szempontokat műalkotásokon és test-
beszéden mutatjuk be. Ezen túl további konfliktuskezelési fejlesztések leírásait  
is közreadjuk. 

3.2 Konfliktuskezelés művészetek segítségével – javaslatok feladatokhoz

A következő részben bemutatjuk, hogyan alkalmazható a művészetközvetítés és 
a múzeumpedagógia a konfliktuskezelésben. 

Sophie Calle francia művésznőnek a Vigyázz magadra című installációja köz-
érthető művészi formában ábrázolta a konfliktushelyzet késleltetését és enyhítését. 
Az alkotás mögötti folyamat a következő volt:

„Kaptam egy emailt, hogy vége. Nem tudtam, hogyan reagáljak, olyan volt, 
mintha nem is nekem szánták volna. Vigyázz magadra!, így ért véget a levél. 
Úgy is tettem. 107 nőt (valamint két játékbabát és egy papagájt is!) kértem meg, 
hogy foglalkozásuknak megfelelően interpretálják a levelet. Analizálják, fűzze-
nek hozzá megjegyzéseket, foglalják dalba, vagy akár táncolják el. Emésszék meg. 
Fárasszák ki minden lehetséges módon. Értsék meg helyettem. Válaszoljanak he-
lyettem. A szakítással töltött idő így a saját jólétemre, magamra fordított idővé vált.”

Ennek a 107 nőnek a válaszaiból kiállítás készült, amely később katalógus 
formájában is megjelent. Például Caroline Mécary ügyvédnő a törvény szerint 
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úgy ítélte meg, hogy a levél írójára maximum 2 év börtön vagy 37 500 € büntetés  
szabható ki. Egy nyelvi lektor a levél helyesírási hibáit javította ki. Egy gyerek-
könyv-írónő a történet végét romantikus, szerelmes mesébe írta át, míg egy 
grafikus-tervező origami formájában értelmezte a levelet. 

Noha ez egy privát konfliktus – egy romantikus kapcsolat vége – a szakító-
levél ilyen művészi felfogása bemutatja, hogyan kell vagy lehet ítélkezés nélkül 
más-más formában újra fogalmazni a lényeget, ezáltal érzelmileg eltávolodni  
a témától és a negatív hozzáálláson javítani. Átfogalmazás, humor, a konfliktus  
késleltetése mind lehetővé teszi, hogy nézőpontot változtassunk és hogy új 
szemléleteket, ötleteket, képességeket, a kreativitás új formáit alakítsuk ki.

Javaslatok az egyet nem értés kifejezésére

Feladatokat megfogalmazhatunk úgy, hogy a leírásban megadunk késleltetési 
eszközöket, kifejezéseket, mint pl. „nos…; értem, de…”; megismételhetjük az 
előző felszólaló beszédéből vett részleteket, de más opciókat, ellenpéldákat is 
felmutathatunk. Ezekkel a feladatokkal a résztvevők megtanulhatják, gyakorol-
hatják a konfliktus késleltetését. 

I) megtörténhet a feladat elkezdése előtt
II) vagy a feladat közben megkérhetjük a résztvevőket, hogy udvarias, 

tisztelet teljes kifejezésekkel fejezzék ki, ha nem értenek egyet vala-
melyik felszólalóval

Ilyen feladatok a festmények értelmezésekor, kis csoportokban működnek jól. 
Például egy sok karaktert ábrázoló festménynél a következő instrukciót adhatjuk: 
„Támasszátok alá érvekkel, hogy a képen látható személy hercegnő”. A résztve-
vőknek figyelembe kell venniük az előző felszólaló ötleteit érveit, majd sajátjaikkal 
új interpretációt kell megfogalmazniuk. A feladat végén kössenek kompromisszu-
mot, pl. „A lány szegénynek tűnik, pedig a valóságban királylány. Ez azért van, 
mert álruhában ment a városba, az emberei közé, hogy megtudja, hogyan élnek.” 

Hogyan kérjünk bocsánatot?

A feladatokat úgy kell felépíteni, hogy a résztvevőknek lehetőségük legyen az 
illedelmes bocsánatkérésre, mielőtt az előző felszólaló mondanivalójához képest 
nagyon ellentétes véleményt formálnának. Ez leginkább konfliktuskésleltető 



47

feladatokban fordulhat elő. Konfliktuskezeléssel kapcsolatos feladatoknál érdemes 
megjegyezni, hogy a sokféle résztvevő sokféle szempont szerint cselekedhet. Azok, 
akik egyetértenek, csoportot alakíthatnak, így a kettő az egy ellen felállás gyakran 
előfordul (Goodwin 2006). Ha többen együtt dolgoznak azon, hogy ellenérveiket 
bemutassák, fejleszthetik konfliktuskezelési képességeiket. Az ilyen jellegű fel-
adatoknál szükséges egy mediátor, aki minden érv után összefoglalja a lényeget, 
és a feladat végén kompromisszumokkal terelheti a közös megoldás felé a részt-
vevőket. A közvetítők szintén dolgozhatnak párban.

Feladattípusok „érzelmek és a konfliktus” témakörben

A feladatleírásoknak tartalmazniuk kell olyan kifejezéseket, amelyek különböző 
érzelmeket fejeznek ki (szomorúság, düh, nosztalgia, felháborodás). Empátiát ala-
kíthatunk ki érzelmi címkék felaggatásával, egyes résztvevők vagy témák jellem-
zésekor pl. dühös, aggódó, figyelmes, bűnbánó, de hasonlóképpen használhatunk 
érzelmekkel kapcsolatos igéket is. A nyugati világban pozitív jellemvonásnak, szoci-
álisan fejlett viselkedésnek tekintik, ha az „ellenzék” érzéseiről, kívánságairól, ötlete-
iről tudunk empatikusan is beszélni, nem csak negatív, támadó módon (Ahn 2010).

Műalkotások elemzésével további különféle érzelmek megértése van lehe-
tőség. A résztvevőket felkérhetjük, hogy mutassák be a festmény karaktereinek 
érzéseit. Az adott műalkotások háttértörténetével összefüggésbe lehet hozni az 
érzelemkifejezést, így konkrétabb, átfogóbb képet kapunk a karakterek jellemeiről 
(pl. érzékeny szociális kapcsolatok, drámai helyzetek). A feladatot úgy kell irá-
nyítani, hogy a mű kommunikációs és érzelmi üzenete mindenképpen célba érjen  
(figyelembe véve a festmény karaktereinek perspektíváját). A műalkotásokkal 
számos lehetőség adódik az empatikus képességek (az érzelmi kompetencia) fej-
lesztésére. 

Az empátia és érzelmi kompetencia fejleszthető akkor is, ha a műalkotásokról 
csoportban beszélgetünk. Az együttérzés a másik személy kellemetlen, negatív  
érzéseit enyhíti. Az érzelmi tartalmakkal bíró műalkotásokról szóló elmélyült 
beszélgetések, elemzések a hallgatók empátiáját és érzelmi kompetenciáját fejlesztik.

A másik szempontjának, perspektívájának figyelembevétele, megértése alap-
vető készség. Kommunikációs szempontból a résztvevőket ösztönözni kell arra, 
hogy egymás szavait, gondolatait megértsék, újrafogalmazzák, majd saját állás-
pontot alakítsanak ki.
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Konfliktus a művészettörténetben, a művészetközvetítésben és a műalkotásokon

Nicolas Poussin festményein a maguk sokszínűségében és autentikusan mutatta 
be az érzelmeket, a motivációt, az emberi viselkedést. A szabin nők elrablása 
témájához készült különböző vázlatai és festményei konfliktust és ellentétes ér-
zelmeket tükröznek. 

Plutarkhosz, Titus Livius és Vergilius elbeszélései szerint Romulus Róma 
meg alapítása után fényes ünnepséget rendezett, amelyre meghívta szomszédjait,  
a szabinokat. Az ünnepség közben Romulus előre megbeszélt jelére a római harco-
sok elragadták családjaiktól a szabin nőket, hogy együtt népesítsék be az új várost. 

Nicolas Poussin, A szabin nők elrablása, 1638, Musée du Louvre, Párizs

A Louvre-ban kiállított változat kaotikus jelenetet ábrázol: szabinok és róma-
iak, férfiak és nők, felnőttek és gyerekek keveredését. Csupán egyetlen csoport – 
vagy inkább személy – látszik nyugodtnak, az utasítást adó Romulus, aki a fest-
mény bal oldalán, egy pódiumról tekint le a csatatérre. 

A mai nézőközönség Romulus karakterét kegyetlennek ítéli meg, és erőszakos 
bűncselekményként interpretálja a szabin nők elrablását. 

Ezzel ellentétben, Poussin egészen másként értelmezte a történetet: a 17. századi  
művész Romulust felelősségtudatos, érzelemmentes államférfiként állítja be, aki 
népe javára cselekedett.
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Ez a festmény tökéletesen bemutatja, hogy bizonyos cselekedetek egyesek 
számára negatív, míg mások számára pozitív értékkel bírnak. Ha ismerjük a kö-
rülményeket és a különböző érdekeket, akkor mindkét nézőpont elfogadható.

Konfliktuskezelési feladatok műalkotásokon keresztül

A 3.1 részben összefoglaltak alapján (perspektíva/hozzáállás kiválasztása, 
nézeteltérés kezelése, egymás tisztelete, közös cél meghatározása, udvariasság, 
érzelmek kontrollálása) a fókuszcsoportokkal a konfliktusok különböző fokozatait, 
valamint a kezelésüket is meg lehet vitatni műalkotásokon keresztül.

Például A szabin nők elrablása című festmény a fent említett szempontok 
alapján könnyen elemezhető. A kép egy fizikai konfliktust ábrázol, a perspektíva  
egyirányú: az egyik csoport teljesen elnyomja a másikat, nem veszi figyelembe  
az érdekeiket, nem tiszteli őket. A résztvevőket két csoportra osztva (rómaiak,  
szabinok) beszéljék meg, ki hogyan próbálta volna megoldani a konfliktust!  
A művészetközvetítésbe a konfliktuskezelés eszközeként bevonható mindaz, 
amiről eddig szó volt: a közös cél elérése, az udvariasság, az érzelmek kontrollálása, 
a nem kompetitív harcművészetek (pl. aikidó), alkalmazása.

3.3 Konfliktus a testbeszédben – a nem kompetitív harcművészet

Az olyan harcművészetek, amelyek nem a versenyzésen alapulnak, mint pl. az 
aikidó, alkalmasak az empatikus képességek fejlesztésére, hiszen a gyakorlók 
beszéd nélkül, a testükkel kommunikálnak. Az aikidót végzőknek meg kell 
tanulniuk, hogyan értessék meg magukat és értsenek meg másokat a testbeszéd 
által. Az aikidó segítségével a fizikai konfliktus passzív módon kerülhető el.

Az aikidógyakorlás során el kell kerülni a közvetlen konfliktushelyzeteket, 
és ügyelni kell az ellenféllel való érintkezésre. Meg kell érteni, miért és hon-
nan ered az ellenfél negatív energiája és azt egy pontban kell összpontosítani.  
A konfliktuskezelés szempontjából az aikidó célja az, hogy a támadó agresszív 
viselkedése a megtámadott periferikus problémájává váljon. A gyakorló fő szem-
pontja az, hogy ne billenjen ki az egyensúlyából, és megőrizze a tiszta tudatát akkor, 
amikor fizikai kapcsolatba kerül a támadójával.
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Még egyszer összefoglalva, az aikidó logikája a konfliktuskezeléssel kapcsolatban:
- kerüljük a direkt ellenállást (rugalmasság, mozgékonyság)
- adjunk elsőbbséget az ellenfélnek
- hárítsuk el az ellenfél agresszív energiáját (érzékenység)
- nyeljük el az agressziót (abszorpció)
- tegyük periferikussá a támadó agresszivitását
- ne veszítsük el a stabilitásunkat
- megfelelő időben és megfelelő irányba mozduljunk (szinkronizáció)

Gyakorló feladatok

Ellenállás megtapasztalása testtel

Két résztvevő álljon egymással szembe, érintsék össze a tenyerüket, és az egyikük 
próbálja eltolni magától a másikat. Érezni fogják a direkt ellenállást. Más test-
résszel (pl. hát, váll) is kipróbálható a gyakorlat. 

Rugalmasság megtapasztalása a testtel

Úgy, mint fent, de az egyikük engedjen a másik nyomásának, vagy térjen ki 
az útjából. Így megtapasztalják, hogy ellenállás nélkül hogyan térhetnek ki a 
konfliktus elől. Ugyanilyen technikával a verbális kommunikációban is elkerül-
hető a konfliktus. 

Ellenállás megtapasztalása a verbális kommunikációban

Kettesével válasszanak egy-egy festményt, majd ellentétes érvekkel beszéljenek 
a művekről. Például A szabin nők elrablása című alkotásnál az egyik résztvevő 
álljon ki a rómaiak ártatlansága mellett, a másik érveljen ellenük. A résztvevők 
minden esetben indokolják meg az érvrendszerüket. 

Rugalmasság megtapasztalása a verbális kommunikációban

A fent leírt feladat alapján járjanak el a résztvevők, azzal a különbséggel, hogy 
most a másik szempontjait is vegyék figyelembe és próbáljanak egyezségre jutni. 
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Összefoglalás

Kézikönyvünk megírásával teoretikus hátteret kívántunk nyújtani a társadalmi 
interakciókhoz, valamint megmutatni, hogy ezekben a kapcsolatokban hogyan 
hasznosíthatók a testbeszéd és a verbális kommunikáció eszközei. Metodológiai  
és didaktikus példákkal mutattuk meg, hogyan fejleszthetők a művészi és kul-
turális készségek a testbeszéd és a verbális kommunikáció segítségével. Célunk, 
hogy a szerényebb lehetőségekkel bíró és/vagy bevándorló közegből érkező fiatalok  
is felzárkózzanak a munkaerőpiaci követelményekhez.

A dokumentumban leírt művészeti, elméleti és gyakorlati feladatok egy nem 
formális pedagógiai módszert mutatnak be, amellyel a kevésbé fejlett oktatási 
háttérrel rendelkező fiatalok is fejleszteni tudják különböző képességeiket. Egy 
másik kézikönyvünkben írtuk le azokat a pedagógiai módszereket és részletesen 
bemutatott feladatokat, amelyek a nem formális tanulási kontextusban közvetetten 
segítik a célképességek fejlesztését. 
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