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A feladat jól példázza a figyelmetlenségen múló kommunikációs problémákat, 

egyúttal pontosan illusztrálja a konfliktuskezelés különböző módjait is. 

Három jellegzetes megoldástípussal találkozhatunk itt: 

1) kompromisszumos (mindkettő „lefarag” a saját céljaiból; végül csak 

részben érvényesülnek mindkettő igényei) 

2) szervilis (az egyik enged a másiknak; hagyja, hogy a másik győzzön) 

3) asszertív (önérvényesítő, problémamegoldó – kölcsönösen jó megoldás) 

 

Ebben a feladatban egy kis figyelemmel és pontos megbeszéléssel (hogy 

kiderüljön: a tojásnak csak egy-egy része kell nekik) kölcsönösen jó 

eredményre juthatunk: a problémamegoldásra. 

Minden más megoldás ebben az esetben hátrányos. A legrosszabb megoldás 

éppen a kompromisszum („Osszuk szét a tojásokat!”) lesz, mert akkor egyik 

problémát sem oldjuk meg. A szervilis megoldás részeredményt hoz: az egyik 

probléma legalább megoldódik. 

Természetesen nem mindig lehetséges problémamegoldás: más esetekben 

előfordulhat, hogy éppen a kompromisszum hozza meg a kívánt eredményt. 

A kulturált vitáról, valamint az ezen alapuló disputa játék szabályairól itt lehet 

bővebben olvasni: 

http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/az-erveles-tanitasanak-egy-

jatekos-modja-a-disputa 

 

 

 

Módszertani javaslat a tanároknak 

http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/az-erveles-tanitasanak-egy-jatekos-modja-a-disputa
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/az-erveles-tanitasanak-egy-jatekos-modja-a-disputa
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A(z) Egészségügyi/Vegyipari Minisztérium nyert? Akkor a gyermekbénulást 

megakadályoztátok, de az éhínség problémája megoldatlan maradt. Ha a(z) 

Egészségügyi/Vegyipari Minisztérium érvei győztek, akkor azonban szörnyű 

járvány előtt áll a világ. Tehát csak az egyik/mindkettő problémát sikerült 

megoldanotok. 

Ha arra jutottatok, hogy elosztjátok a tojásokat még rosszabb/jobb dolog 

történik: egyik probléma sem kerül megoldásra. 

Ahhoz, hogy ezt a feladatot meg tudjátok oldani, nagyon figyelnetek kellett a 

részletekre. Ugyanis, ha a beszélgetés közben rájöttetek, hogy nincs is 

szükségetek az összes/egész tojásra, máris megszületett a megoldás: az 

Egészségügyi Minisztérium kapja a tojás héját/sárgáját, a Vegyipari 

Minisztérium pedig a héját/sárgáját. Ezzel mindkét probléma megoldódott. 

Ráadásul a pénzetek fele/negyede/egésze is megmaradt. 

Megoldások 


