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A KARAT6T6I AZU BOLYGoIG
- Dr6mapedag6giai foglalkoz.{sok leirisa

Osztdlyldtsz6m: 10 fti - ebhil kilenc fifi 6s egy.l6ny.
Helyszfn: egr lak6telepi iskola.

Azeldzmdnyek
A gyerekekkel mi, akircsak a tanit6 n6ni, ez 6v szeptem-
ber6ben ismerkedtiink meg. Magam - Debreczeni Ag-
nes - felsd tagozatos tan6r l6v6n tartottam az als6s ta-
nul6kkal val6 foglalkozist6l, ez6rt kerestem meg Bara-
nyai Gizellit 6s kdrtem miikiidjdn velem kdzre, hisz O
gr6gypedag6gus. Elsci benyomdsaink r6misztrjek voltak.
Sem a mi, sem azosztillytanit6 jelenl6te nem m6rs6kelte
6ket abban, hogy iisszeverekedjenek, k6romkodjanak,
pad tetej6n ugrdljanak. Onmaguk 6s m6sok cselekedete-
it nem kontroll6ltek, egrm6ssal semmif6le eln6z6st nem
tanfisitottak. Tetteiket csak az indulataik irinyitottdk.
Kiil6n6sen neh6zahelyzete az egyetlen kislilnynak, aki-
vel a fi6kf6lelmetesen ellens6gesek. Ez azariny pedag6-
giai szempontb6l'is teljesen helytelen, de sem a sziilSk,
sem m6s nem tesz ellene. Nekiink pedig ,,kiils6sk6nt"
nincs hozz6 kompetenciink.

Mi az, amivel tdbb 6r6n keresztiil szivesen foglalkoz-
n6tok? - kerdezttk egyszer.

Eleinte nem 6rtett6k ak6rd6st, k6scjbb mindannyian
a karat6t emlegett6k. Tiiprenkedtiink hogyan lehetne
ezt a t6mit dr6maj6t6k formi4jfban feldolgozni (rgy,
hogy az 6piil6siikre szolg6ljon.

Tov6bb k6rdeztiink mit szeretn6tek e t6ma keret6n
beliil j6tszani? -Vereked6st - hangzott a csoportoski-
ab6l6s! Kiillni a mr4sikkal!; Legy,6zni az Andrist!; J6l be-
himi a Csikosnak!; Amit a videon liittunk!Ahogy ott is
csiniljuk. Kideriilt, amit amfgy is sejtettiink, hogy a ka-
rat6ban is az agresszi6 lehet6s6ge vonzotta cjket. Ezt erci-
siteni nyilv6n nem lehetett c6lunk. Mi volt az, amit peda-
g6giai c6lk6nt el6rendri magunk el6 trizhettiink. Karate
- dnfegyelem, kitart6s, teherbir6s, bizonyitani akar6s.
Err6l kellene sz6lni a j6t6knak.

I.6ra.
Pedagdgial c6l: J6jjenek 16, hogy a karat6t is tanulni
kell.

Tanitv6nyaim k6z6tt szerencs6nkre volt egy karat6s
kisl6ny.Irm6nakhivj6k, O tiz 6ves, negyedik oszt6lyos6s
m6r zdlddves karat6s. Mellesleg kitiind tanul6, csendes,
szer6ny gyerek. Ekisz<ir neki mondtam el probl6m6nkat
6s k6rdeztem, tudna-e segiteni. K6rtem, hogy hozzon
kiinyveket, k6peket, karate ruh6t. O 6nk6nt felajinlotta,
hogy bemutatja az edz6seken szerepl6 gyakorlatokat, n6-
h6nyat a karate vizsg6khoz sziiks6ges gyakorlatokb6l,
,,kat6kb6l". Felkdszitettem arra is, hogyezek a firik lehet,
hogy iissze akarjik majd m6rni erejiiket vele 6s lehet,
hogy kihivjik verekedni. Megk6rde.ftem t6le, hogy
mindezeket tudva is szivesen jdnne-e? O <ir6mmel v6llal-
ta.

Irma levezetett egy rdvidke karate edz6st. A legegy-
szenibb feladatokat is nehezen birt6k azok a fifk, akik
folyton az erejiiket fitogtatj6k s 6lland6an verekszenek.

ery harmadikos fejlesads osztdlyban -

Ut6na fekv<it ilmasztvlgeztettek a kislinnyal erdpr6ba-
k6nt... K6ziiliik alegtdbbet Andrisbirta lenyomni - 38-
at. Andris tflkoros, hisz I I 6ves l6t6re m6g mindig har-
madikos. Irmr4t6l iitven fekv<it6maszt vdrtak el. Mi azt
mondtuk, hogy ebbe ne menjen bele, hiszen.ez irre6lisan
sok, m6g egy f6rfinak is dicscis6g6re villna. O azonban le-
nyomta az titven fekv6t6maszt. Alland6an errcil k6rdez-
t6k, hogymeg tudja-everni azokat afi6kat, akiktcil 6kf6l-
nek. Nem 6rtett6k, amikor Irma azt mondta, hogy 6 nem
szokott verekedni, mert sem nem ad ril okot, sem nem
provokll ki olyan helyzeteket, hogyverekednie kelljen.

A fi0k k6r6s6re ki6llt veliik verekedni. El6ttetiszraz-
tukazt a szabdlyt, hogya karat6ban aziit6seket nemsza-
bad,,bevinni", nem lehet a kiizdcit6rshozhozzil6rni.Lilt-
sz6lag elfogadt6&ezt, de amikor meg6rezt6k, hogy Irma
iigres, fiirge m ozgis|val 6s persze tud6s6val ki tud v6de-
ni mindent, megint elvesztett6k <inuralmukat. Bebizo-
nyosodott az, hogy ezek a gyerekek a kudarcot nem k6pe-
sek elviselni, rd,gton a szabdlyok megs6rt6s6vel reagdl-
nak.

Fejleszt6 osztilyba (ebben az iskol6ban nem egyvan),
olyan gyerekeket helyeznek, akik tanulminyi eredm6-
nyiikben, szoci6lis magatartisukban, az 6letkori nor-
m6kt6l elt6rnek. Ezt a szakirodalom POS-nak, (GXEB-
MEKKORI PSZICHOORGANIKUS SZINDROMA.
NAK) nevezi. Ez nem azonos a szellemi fogyat6kossig-
gal! Ez a fejkidci k<izponti idegrendszert 6rt kiil6nb<iz6
behatisokra vezethet6 vissza. A probl6ma 6ltal6ban ak-
kor v6lik ,,nyilvinval6v6" ha a gyermeknek teljesitenie
kell (6vod6ban, de f6leg iskol6ban). Ezeknek az ig6nyek-
nek a POS-gyermek az6rt nem tud megfelelni, mert
,,mdsfaJta" idegrendszeri mtikod6se nem teszi ezI sz6-
m6ra lehetcjv6. Nem tudjek a koruknak megfeleld szintet
nyujtani tanulisban, koncentriici6ban, 6szlel6sben. Az
alapzavarokhoz gyakran t6rsulnak m6g bizonyos r6szk6-
pess6gzavarok (olvas.4s, ir6s, szimolis grenges6g..) is.

2.-3. foglalkoz6s.
C€lunk, hogy a nagy eg6szen belill mindenki al6ljon ma-
g6nak erej6hez, tiirelm6hez, kitart6s.4hoz, f antizi|jihoz
m6retezett feladatot. Segiteni tudjunk abban, hogy ez6l-
tal minden gyerek siker6lm6nyhez jusson 6s mindenki a
saj6t b6r6n 6rezze, hogya m6sik n6lkiil nem boldogul. Fo-
lyamatosan m6dja legyen t6rsa segit6s6re,6lje meg saj6t
fontosslg6t, hasznoss{gdt. A karate tem6t iddbe, t6rbe
helyeztilk, fanti4zi6jukrabina a jrit6k kibont6s6t. Kita-
l6ltunk egy fiktiv j6t6kot: Ezt mondtuk nekik. V6letlen
folyt6n hozzink keriilt magn6kazettin,,TITKOS" iize-
netet kaptunk. A titkos iizenetet megfejtettiik. fgyhang-
zik .,A Fdlddn lehetetlenn6 v6lt az 6let. Minden f6ldr6-
szen fegyveres harcok dfilnak. Az emberis6g vesz6lyben
van! Szeretn6nkegr szebb vil6got l6trehozni, de itt ezmir
lehetetlen.
Tud6s Tiirsak! Rajtunk a sor. Fantasztikus technikai tu-
d6s van a birtokunkban, 6lniink kell vele!
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Hivunk benneteket a tan6cskoz6 terembe' M6g ma meg

i."ff-"it"t"""t egy irj bolyg6 terv6t' hogy mielcibb 6t-

.Ln"*tit ut Jtttu"iitcgE oda' Figrelj6tek a jelt' 6s

syiilekezzetek a kijeldlt helyen!"- -M;;;Ji 
bennevolt a jht6kban' Izgatottan-k6szitet-

t6k tud6s n6viegyk6rty6ikat' Ez idci alatt bfjtak egy ma-

rir. iinutu Uic6. Ilyen professzor nevek sziilettek: Nl-

ilAI,l'D, DZ SERI, IAS'EK. Megt 6rt6 nt az .6tv 6lroz6s'

in"""t6nt foglalt6k el helyiiket a tan6cskoz6 teremben'

lEJr"tatt"r iiiviizdlt6k egym6st, mindenki (a tan6rok is)

masdTodott, s egYenrangf lett'
iit?to"oa t i a iin 6cskiz6s' Sza k6r t<ik6n t m a gyariz t6k :

f"iiltt-Ct ft"f c6lszerii az [j bolyg6nak elhelyeznkednie?
iJii""t t6Jouurkot kell tazC Cpiteni' Milr a ved6burok is

ur 6 otl"tiik uolt, melyet a Fbld6n keletkez6szennyezett
levesci ir i bolve6nkra val6 bejut6sa ellen kell l6trehozni'

ii"gi"" j"t"ii' at ut uj bolyg6ra? A tiibbr6tegii levegci-

szt?"6 ottet6t6l, egyszeriien i iz6nkat tetottuk' Rajzoltak

Zr.ugyotartat, iiOUUiet<pedigk6rd6seket tettekfel' El-

sondoitoOtunk azon, mit6l is olyan makog6k 6s bizony-

?"f"r"t a tan6r6kon? Sokan ink6bb meg sem sz6lalnak'

n"ttogy butasilgot mondjanak, s igy-legyenek a csfifol6-

Jor.L?rpo"t: oi."Inkibb rosszalkodnak, s magatart6sukkal

uo"iat.ugukra a figyelmet, mert szivesebben "boho-

c6k", mint but6k.
A tud6s szak6rtcik vezetlie' azegyik tan6r a kiivetkezci

szoveggel f ol Y tatta az 6t aI:
. -- "efQeO"ti vagyok munk6 jukkal' I(iil 6n iisen jelentcis

r"gitt6!"t jelentett sz6munkra a Fiild levegcij6nek meg-

szilr6s6-re {idolgozott m6dszer, az fj bol yg6 6s az iltsziv fr-

rogtat6 atagirt v6drirendszer6nek 6s az <irbolyg6k meg-

errisit6seinek megalkot6sa.- -n^to" 
mond-an6k kdsz6netet 6rte 6s elkiild6m leg-

keJvesebU csemeg6met, leg(rjabb tal6lm6nyom at aPEZ

szJ"iet. fidk6lisoki a b6vonata, de a t6ltel6kben m6r

mee t a I d ha t6 az fi i v il6g kiv 6i 6 r1ryl6l6ka a DEZIX O LI -

BiLiN nevti nov6nyi itzal6k, amibril elci lehet 6llitani

hirsf6les6get, de porri torve lehet a keny6r alapanyaga
ir.; n r.ir6.Olev6f titkosir6ssal voh irva, ktizirs megfejt6-

Jh", -"g kellett tal6lni a ,,kulcsot" 6s csak azut6n k6s-

tolhatt6k-meg a fdldonkiviili csemeg6t'

Majd GAEB (a m6sik tan6r) egy titokzatos fiildiinki-

"iili;;;i;r"r 6iabb fontos feladitot adott' melyekdl

uituu'.yngot r.eleit k6sziteni. Milyen 6llat f.ipyenyvif{-
"oi t6irin"r. el az(tibolyg6n? Hogyan mrikirdnek a ki-

?OprdiaUtt"k? Milylnek legrenek- a^lak6helyek 6s tele-

pii-l6sek? Milyen legyen a k6deked6s?
i*=enatry Ott eliit niegm el en ged te a szivtinlej,:, Az egyik

,,tuaOr; Utfiir azt jaiasolta, hogy a r6zs6t felt6tleniil te-

iepiistit at, m err ai az anyuk6ja legkedvesebb viriga'

4. foglalkozfs.
C6liiaz igazi irnfegyelem, kitart6s 6s iisszmunka meg-

6lettet6se.
,ii6tt"t"tt az utols6 megm6rettet6s ideje'.GAEB pro-

i"tttot ;"r"n resz 6s <i bir6iia el, ki el6g kitart6' pontos' fe-

"""f*"i"tt ahhoz, hogy az irj bolyg6n helye lehessen"'

Er"i"i."t tabhn ponioztunt<)' MinOen reladat teljesit6-

i6vel lehetett pontot szerezni,de vesziteni is' l ' feladat:

Ertt"uJti"niil megkiizeliteni a termet (ez volt a bel6pr<i

azon a folyos6n, aiol m6skor cirj6ngve rohang6ltak' most

looakodva, n6ha csendben jdttek v6gi8)'
Z-.'f"tuaurt vukvezetci j6t6k. tciltontrirzci akadilyokon kel-

lett tiruskat a terembe 6tvezetni'
3. f"tudutt Egy k6pzeletbeli rrldat 6tugrani, 0gy hogy

megcirizz6k bok6j uk 6Ps6g6
+. f"etadat: Ercigyakorlat, az 6nv6delmi sportokban sze-

replci alap6llis, melyet egy percig kell tartani'
S.ieladai: Kulcslop6s - iigyess6gi gyakorlat - pissze-

n6s n6lkiil.
6. feladat: V6sdrelYzetben ,,fut6s a iitk6z6s

n6lkiil.
A feladatokat egrenk6nt kellett teljesiteni, s minden

syakorfatot Crt66l6s kdvetett. Volt alinek nem sikeriilt'

i'" i"..C"r"tesen lehetett javitani. Ont6ntes jelentke-

iJssel t6rsuk helyett is megisin6lhatt6k a feladatot' s igy

az is megkaphatia a pontolat. Tal6n az volt a legcsod6la-

l"*UU,'"tt.,gy egy emberk6nt segitettek egym6son' M6g

annak a kislinynitls segitettek, akivel a napmindenper-

c6ben elutasit6an viselkedtek.
igy mindannyian 6tjutottak az (rj bolyg6ra' bizo-

n-fi tot tak dnmiguknak, s tanit6iknak'

LELKES6VA
EGYAUTENTIKUS ESET

- R6szlet egJr sv6d-magyar dr6mapedag6gus k6nyvdb6l -
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I*lkes Eva En igy tanttok cimii kdnyvdt a Szolnok Megyei Pedag6-giai I ntdzet adta

i Dq I -Orn. nO6At XoztUnk egy f eiezetet. A szerzd ,,kreattv konf liktus-megoldtis-

nak, nevezi mildszeret, aiettiit"oiztatyt<\zdssdgekdtetdt zava-r6, szemdlyes iitkdz6-

i"t Uai iiii"z6 probildmdkLtrendezdsdre teszhitdrtetet. A drdmo'pedagigidt 6 is

figy tekinti, mint a ,r"i,etyiteg1"itesztds eszkdzdt, szocializdl6 tevdkenysdget'

rtunk6j dhozvideokamir rir iatzi"ati amel lyel mindent r dgzit, ds amelyet a gyer ekek-

il,x t,"jatrzii, s ha szrikidjes riiia\orgat. ia.udt jrau ki ugvanis, hogv.a g'vermek ez-

dltal tiik1rben tatiamagZi,^ityir raialhet is, de mdskdnt m6dositvartjra megielen-

het benne.'tti*ErosvddorszdgbanStockholmegyikkiilvdrosdbandolgozik,Tiibyben,ohol

a polgdrmesteri hivatal kulturdlis osztaJydnak munkafi.rsa. Drdmatandr, aki hat

dltaldnos iskoldbanveiz"i iarctezd tanttdrgykdnt tanmenetbe iktatott drdmaidtdkot'

Egy autentikus esetr6l akarok beszimolni, hogy job-

ban ri'6g tudjam 6rtetni, mit nevezek,,kreativ konfliktus-
megold6s"-nak.

Az eset, amircil sz6 lesz, egy egyszerri kik6ziisit6s'
Nemcsak azlrtvilltsztottam ezt, mert viszonylag riivid

idci alatt szerencs6s megoldist nyert, hanem az6rt is'
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