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A KARAT6T6I AZU BOLYGoIG

Dr6mapedag6giaifoglalkoz.{sokleirisa ery harmadikos fejlesads osztdlyban -

Osztdlyldtsz6m:10fti - ebhil kilencfifi 6segy.l6ny.
Helyszfn: egr lak6telepiiskola.
Azeldzmdnyek
A gyerekekkelmi, akircsaka tanit6 n6ni,ez6vszeptember6benismerkedtiinkmeg.Magam- DebreczeniAgnes- felsd tagozatostan6rl6v6ntartottam az als6stanul6kkalval6 foglalkozist6l,ez6rtkerestemmegBaranyai Gizellit 6s kdrtem miikiidjdn velemkdzre,hisz O
r6misztrjekvoltak.
gr6gypedag6gus.
Elscibenyomdsaink
Sema mi, semazosztillytanit6jelenl6tenemm6rs6kelte
k6romkodjanak,
6ket abban,hogy iisszeverekedjenek,
padtetej6nugrdljanak.Onmaguk6sm6sokcselekedeteit nemkontroll6ltek,egrm6ssalsemmif6leeln6z6stnem
tanfisitottak.Tetteiketcsakaz indulataikirinyitottdk.
Kiil6n6senneh6zahelyzeteazegyetlenkislilnynak,akiEz azariny pedag6vela fi6kf6lelmetesenellens6gesek.
giai szempontb6l'isteljesenhelytelen,de sema sziilSk,
sem m6s nem tesz ellene.Nekiink pedig ,,kiils6sk6nt"
nincshozz6kompetenciink.
foglalkozMi az,amiveltdbb6r6nkeresztiilszivesen
n6tok?- kerdezttk egyszer.
Eleintenem 6rtett6kak6rd6st,k6scjbbmindannyian
a karat6t emlegett6k.Tiiprenkedtiinkhogyanlehetne
ezt a t6mit dr6maj6t6k formi4jfban feldolgozni(rgy,
hogyaz6piil6siikreszolg6ljon.
Tov6bbk6rdeztiink mit szeretn6teke t6makeret6n
beliilj6tszani?-Vereked6st - hangzotta csoportoskiLegy,6zniaz Andrist!;J6l beab6l6s!Kiillni a mr4sikkal!;
himi a Csikosnak!;Amit a videonliittunk!Ahogy ott is
csiniljuk. Kideriilt, amit amfgy is sejtettiink,hogya kalehet6s6ge
vonzottacjket.Ezt ercirat6banis azagresszi6
siteninyilv6nnemlehetettc6lunk.Mi volt az,amit pedag6giaic6lk6ntel6rendrimagunkel6 trizhettiink.Karate
- dnfegyelem,kitart6s, teherbir6s,bizonyitaniakar6s.
Err6l kellenesz6lnia j6t6knak.
I.6ra.
Pedagdgialc6l: J6jjenek 16,hogy a karat6t is tanulni
kell.
Tanitv6nyaimk6z6ttszerencs6nkre
volt egykarat6s
kisl6ny.Irm6nakhivj6k,O tiz 6ves,negyedikoszt6lyos6s
m6r zdlddveskarat6s.Melleslegkitiind tanul6,csendes,
szer6nygyerek.Ekisz<irneki mondtamel probl6m6nkat
6s k6rdeztem,tudna-e segiteni.K6rtem, hogy hozzon
kiinyveket,k6peket,karateruh6t.O 6nk6ntfelajinlotta,
hogybemutatjaazedz6seken
szerepl6gyakorlatokat,
n6gyakorlatokb6l,
h6nyat a karate vizsg6khozsziiks6ges
arrais,hogyezekafirik lehet,
,,kat6kb6l".Felkdszitettem
hogy iisszeakarjik majd m6rni erejiiket vele 6s lehet,
hogy kihivjik verekedni.Megk6rde.ftemt6le, hogy
jdnne-e?O <ir6mmel
mindezekettudvais szivesen
v6llalta.
Irma levezetettegy rdvidke karate edz6st.A legegyszenibbfeladatokat is nehezenbirt6k azok a fifk, akik
folyton az erejiiket fitogtatj6k s 6lland6anverekszenek.
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Ut6nafekv<itilmasztvlgeztetteka kislinnyal erdpr6bak6nt...K6ziiliik alegtdbbetAndrisbirta lenyomni- 38at. Andris tflkoros, hisz I I 6vesl6t6rem6gmindig harvdrtak el. Mi azt
madikos.Irmr4t6liitven fekv<it6maszt
irre6lisan
mondtuk,hogyebbene menjenbele,hiszen.ez
villna.O azonbanlesok,m6gegyf6rfinak is dicscis6g6re
nyomtaaztitven fekv6t6maszt.
Alland6anerrcilk6rdezt6k,hogymegtudja-everniazokatafi6kat,akiktcil6kf6lnek.Nem6rtett6k,amikorIrma azt mondta,hogy6 nem
szokottverekedni,mert semnem ad ril okot, semnem
provokll ki olyanhelyzeteket,hogyverekedniekelljen.
A fi0k k6r6s6reki6llt veliikverekedni.El6ttetiszraztukazt a szabdlyt,hogyakarat6banaziit6seketnemszabad,,bevinni",nemleheta kiizdcit6rshozhozzil6rni.Liltde amikor meg6rezt6k,
hogyIrma
sz6lagelfogadt6&ezt,
iigres,fiirgem ozgis|val6sperszetud6s6valki tud v6deni mindent,megint elvesztett6k<inuralmukat.Bebizonyosodottaz,hogyezekagyerekekakudarcotnemk6pereagdlsekelviselni,rd,gtona szabdlyokmegs6rt6s6vel
nak.
Fejleszt6osztilyba(ebbenaziskol6bannemegyvan),
olyan gyerekekethelyeznek,akik tanulminyi eredm6nyiikben, szoci6lismagatartisukban,az 6letkori norm6kt6lelt6rnek.Ezt a szakirodalomPOS-nak,(GXEBMEKKORI PSZICHOORGANIKUSSZINDROMA.
NAK) nevezi.Ez nemazonosa szellemifogyat6kossiggal! Ez a fejkidcik<izpontiidegrendszert6rt kiil6nb<iz6
behatisokravezethet6vissza.A probl6ma6ltal6banakkor v6lik ,,nyilvinval6v6"ha a gyermeknekteljesitenie
kell (6vod6ban,
def6legiskol6ban).Ezeknekaz ig6nyeknek a POS-gyermekaz6rt nem tud megfelelni,mert
mtikod6senem tesziezI sz6,,mdsfaJta"idegrendszeri
m6ralehetcjv6.
Nemtudjeka koruknakmegfeleldszintet
nyujtani tanulisban,koncentriici6ban,6szlel6sben.
Az
gyakrant6rsulnakm6gbizonyosr6szk6alapzavarokhoz
(olvas.4s,
pess6gzavarok
ir6s,szimolis grenges6g..)
is.
2.-3. foglalkoz6s.
C€lunk, hogya nagyeg6szen
belill mindenkial6ljonmag6nakerej6hez,tiirelm6hez,kitart6s.4hoz,
f antizi|jihoz
m6retezettfeladatot.Segitenitudjunk abban,hogyez6ljusson6smindenkia
tal minden gyereksiker6lm6nyhez
saj6tb6r6n6rezze,hogyam6sikn6lkiilnemboldogul.Folyamatosanm6djalegyent6rsasegit6s6re,6lje
megsaj6t
fontosslg6t,hasznoss{gdt.
A karate tem6t iddbe,t6rbe
helyeztilk,fanti4zi6jukrabinaa jrit6k kibont6s6t.Kital6ltunk egyfiktiv j6t6kot: Ezt mondtuknekik. V6letlen
folyt6n hozzink keriilt magn6kazettin,,TITKOS"iizenetetkaptunk.A titkosiizenetetmegfejtettiik.fgyhangzik .,A Fdlddnlehetetlenn6v6lt az 6let.Minden f6ldr6szenfegyveresharcok dfilnak. Az emberis6gvesz6lyben
van!Szeretn6nkegr
szebbvil6gotl6trehozni,de itt ezmir
lehetetlen.
Tud6sTiirsak!Rajtunk a sor.Fantasztikustechnikaitud6svana birtokunkban,6lniink kell vele!

meg
Hivunk benneteketa tan6cskoz6terembe'M6g ma
6tmielcibb
hogy
terv6t'
egy irj bolyg6
i."ff-"it"t"""t
jelt'
6s
a
Figrelj6tek
oda'
ut Jtttu"iitcgE
.Ln"*tit
helyen!"
kijeldlt
a
-M;;;Ji
-syiilekezzetek
bennevolta jht6kban'Izgatottan-k6szitetegymat6k tud6sn6viegyk6rty6ikat'Ez idcialatt bfjtak
Nlsziilettek:
nevek
professzor
rir. iinutu Uic6. Ilyen
6lroz6s'
nt
az
6rt6
Megt
IAS'EK.
ilAI,l'D, DZ SERI,
.6tv
in"""t6nt foglalt6kel helyiiketa tan6cskoz6teremben'
is)
lEJr"tatt"r iiiviizdlt6k egym6st,mindenki(a tan6rok
lett'
s egYenrangf
masdTodott,
t magyarizt6k:
iit?to"oa t i a iin 6cskiz6s'Szak6rt<ik6n
elhelyeznkednie?
bolyg6nak
[j
az
c6lszerii
ft"f
f"iiltt-Ct
is
iJii""t t6JouurkotkelltazCCpiteni'Milr a ved6burok
keletkez6szennyezett
Fbld6n
a
ur 6 otl"tiik uolt, melyet
levesciir i bolve6nkraval6 bejut6saellenkell l6trehozni'
ii"gi"" j"t"ii' at ut uj bolyg6ra?A tiibbr6tegiilevegcii iz6nkattetottuk'Rajzoltak
szt?"6ottet6t6l,egyszeriien
tettekfel'ElZr.ugyotartat, iiOUUiet<pedigk6rd6seket
6sbizonymakog6k
is
olyan
mit6l
sondoitoOtunkazon,
sz6lalnak'
sem
meg
ink6bb
Sokan
tan6r6kon?
a
?"f"r"t
n"ttogybutasilgotmondjanak,s igy-legyeneka csfifol6smagatart6sukkal
Jor.L?rpo"t:oi."Inkibbrosszalkodnak,
"bohoszivesebben
mert
figyelmet,
uo"iat.ugukra a
but6k.
mint
c6k",
A tud6sszak6rtcikvezetlie' azegyiktan6r a kiivetkezci
szoveggelf olYtatta az6t aI:
jelentcis
.--"efQeO"ti vagyokmunk6jukkal'I(iil 6niisen
meglevegcij6nek
Fiild
a
jelentett
sz6munkra
r"gitt6!"t
fraz
iltsziv
yg6
6s
bol
fj
az
m6dszer,
{idolgozott
szilr6s6-re
meg<irbolyg6k
az
6s
rogtat6 atagirtv6drirendszer6nek
megalkot6sa.
errisit6seinek
- -n^to"
kdsz6netet6rte 6selkiild6mlegmond-an6k
at aPEZ
leg(rjabbtal6lm6nyom
csemeg6met,
keJvesebU
m6r
t6ltel6kben
a
szJ"iet. fidk6lisoki a b6vonata,de
LI O
DEZIX
a
r1ryl6l6ka
6
kiv
6i
meet aIdha t6 az fii v il6g
BiLiN nevti nov6nyi itzal6k, amibrilelcilehet 6llitani
de porri torve lehet a keny6ralapanyaga
hirsf6les6get,
ir.; n r.ir6.Olev6ftitkosir6ssalvoh irva,ktizirsmegfejt6Jh", -"g kellett tal6lni a ,,kulcsot"6scsakazut6nk6sa fdldonkiviili csemeg6t'
tolhatt6k-meg

LELKES6VA
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3. f"tudutt Egy k6pzeletbelirrldat 6tugrani,0gy hogy
bok6juk 6Ps6g6
megcirizz6k
Ercigyakorlat,az 6nv6delmisportokbansze+. f"etadat:
replcialap6llis,melyetegypercigkell tartani'
S.ieladai:Kulcslop6s- iigyess6gigyakorlat pisszen6sn6lkiil.
iitk6z6s
6. feladat:V6sdrelYzetben,,fut6s a
n6lkiil.
A feladatokat egrenk6nt kellett teljesiteni, s minden
syakorfatot Crt66l6s kdvetett. Volt alinek nem sikeriilt'
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napmindenpera
annak a kislinynitls segitettek,akivel
c6benelutasit6an viselkedtek.
(rj bolyg6ra' bizoigy mindannyian 6tjutottak az
n-fitot tak dnmiguknak, s tanit6iknak'
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egyf eiezetet.
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iitkdz6zava-r6,szemdlyes
aiettiit"oiztatyt<\zdssdgekdtetdt
nak, nevezimildszeret,
teszhitdrtetet.A drdmo'pedagigidt6 is
probildmdkLtrendezdsdre
i"t Uaiiiii"z6
tevdkenysdget'
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il,x t,"jatrzii, s ha szrikidjes
megielenm6dositvartjra
dltal tiik1rbentatiamagZi,^ityir raialhetis,demdskdnt
'tti*ErosvddorszdgbanStockholmegyikkiilvdrosdbandolgozik,Tiibyben,ohol
hetbenne.
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munkafi.rsa.Drdmatandr,aki hat
a polgdrmesterihivatal kulturdlisosztaJydnak
iktatott drdmaidtdkot'
tanmenetbe
dltaldnos iskoldbanveiz"iiarctezdtanttdrgykdnt
Az eset,amircil sz6 lesz,egy egyszerrikik6ziisit6s'
Nemcsakazlrtvilltsztottam ezt, mert viszonylagriivid
megoldist nyert, hanemaz6rt is'
idci alatt szerencs6s

Egy autentikusesetr6lakarokbeszimolni,hogyjobkonfliktusbanri'6gtudjam6rtetni,mit nevezek,,kreativ
megold6s"-nak.
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