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-Tudod mit, Malin, j6tsszukel ezt a jelenetetfigyjavasoltam - hogy te nem k6rdezel semmit, de r6szt veszela t<ibbiekj6t6kdban.
Eljitszottik. A helyszin egf,,,mintha" ugr6k6t6lversenyvolt. Malin a t6bbiekkel egyiitt ugorhatott, scit,6ugrotta ilt legtdbbsziir a neml6tezrjkotelet.
Megint megnlztika produkci6t. Malin egy azonnali
siker6lm6nyt kapott, egy ,,mintha" siker6lm6nyt, de
m6gis. Amikor nem nyafogva k6rdezte a tiirsait, hogy
j6tszhat-e veliik, akkor azoknak esziikbesemjutott kikdzdsiteni. Hiszen nagy kiiliinbs6g van a k6z<itt, hogy valakit aktivan kitaszitanak, vagy csak rossz szok6sb6l nem
fogadnak be. Egy sztereotip k6rd6sre konnyebb nemmel
vilaszolni, mint agresszivent6mad6sbamenni.
A k6vetkezcj besz6lget6siinktem6ja a pletyka volt.
Csakhamar kideriilt, hogy legtdbbszdr Malinr6l pletyk6lnak.P6ld6ul,hogy Malin megbizhatatlan.
Eljitszott6k azt a jelenetet, amikor egy t6li reggelen
Jessika6s M6ria minusz hf sz fokos hidegben az utcasarkon v6rta Malint, hogy egyiitt menjenek az iskol6ba.De
hi6ba vdrt6k. Malin nem jdtt. Dthdsek lettek, hiszen6tfintak.igy indult fitj6ra a pletyka, hogy Malin hazud6s.
Amikor k6ziisenmegn6ztiik a jelenetet, Malin s6rt5d6tt felhiborod6ssal kdzbeki6ltott:
- Aznap betegvoltam!
- De telefonilni tudtil volna! - vigott k6zbe agresszivanJessika.
- H6nytam - mondta Malin.
Csakhamar rdddbbentem a legnagyobb probl6m6jukra. Apr6 s6relmeiket elr aktir ozz6k, ahelyett, hogy kibesz6ln6kazokat. Inkr{bb kikoz6sitik egymrlst, semhogy
szembenlzzeneka mindennapi t6ved6seikkel.
- Te mindig h6nysz - mondta Jessikarosszm6jfan
vildaskodva.
- Alljunk csak meg egy pillanatra! - javasoltam.
- Mllyen 6rz6sselj<in az ember az iskoldba, ha tudja,
hogyott kikdziisitik?
- Nekem minden vasirnap f6j a hasam - mondta
Annmarie.
- En rosszul alszom - v6laszolt Helena.
- Minden nap h6nyingerem van - mondta Malin
csendesen.
- Es hogy 6rzi magdt az, aki rosszindulatfr?
- Est6nk6nt mielcitt elalszom,gyakran gondolok arra, hogy esne nekem, ha 6n lenn6k Malin hely6ben mondtaJessika.
- Es iiriil<ik annak, hogy nem vagyok... - tette hozzlr.
-Besz6lt6l errcil Malinnal? - k6rdeztem.
- Nem. soha - vilaszolta Jessika.
A videokamera sziinteleni.il dolgozik. Senkit sem zavar, megszokt6k.
A k6vetkez6 r<igt6nz6sszinhelye egy este Jessik66kn6l.
Jessika, akinek gyakran van lelkiismeretfurdal6sa
amiatt, hogyhogyanviselkedettMalinnal, elmes6liazt az
anyj6nak,aki azt javasolja,hogy hivja fel Malint 6s k6rjen bocs6natot tcjle.Jessika hfiz6dozik.
- Menj, hivd fel!- ki6ltj6k be a t6bbiek.
Jessikaodamegy a ,,mintha" telefonhoz, 6s irgy csin6l. mintha tircsilzna.
Malin felveszia ,,mintha" kagyl6t.
- Bocsiinat,hogy megb6ntottalak - mondja Jessika
6sv6r.
Malin morog valamit, majd lecsapja a lilthatatlan telefonj6t.

mert nemcsak tipikus sv6d probl6ma, hanem a vil6g bdrmelyik oszt6ly6ban elcifordulhatna. Egy fontos esem6nyt k6pvisel egy 6r zlkeny korban.
A szereplcik tizenegy 6vesek.Ez az a kor, amikor a
gyermek 6nje m6g mindig konnyen befoly6solhat6, de a
csoporthoz tartozis 6let6nek mir nagyon fontos r6sz6v6
v6lik.
Eztazoszlrelyt6vek6takisrivaliz6l66sfiland6anviltakoz6 csoportok egymiist gy6tr6se jellemzi. Kiiliin<isen
a linyok kdzott, ahol minden irj csoportk6pz6d6sn6ln6h6nyan kiviil maradnak 6s szenvednekett6l.
A l6nycsoportnak nincs igazi, csak alkalmi vezetdje.
A gyerekek pletyk6lnak egym6sr6l, a pletyk6k igazs6gtartalma vitathat6.
Ahelyzet akkorv6lt akutt6,amikorMalinegynapsirva szaladt el az iskol6b6l.Akisl6ny6r6k mrilva, k6ts6gbeesve,az utc6r6l hivta fel a munkahely6n az 6desanyj6t,
azzal a szdveggel,hogy <i nem birja tov6bb... Az anyja
azonnal kapc.solatbal6pett az iskol6val.
Malin ijsszeroppanis6nak hiitter6t senki sem ismerte. Ekkor mozg6sitottak engem,hogy pr6b6ljam kideriteni 6s megoldani Malin probl6mrij6t.
Elsrj feladatk6nt a gyerekek levelet irtakegyk6pzelt
baritjukhoz, melyben besz6moltak az osztilly '6let6r6l,
arra voltam kivincsi, hogy 6szlelik-e, l6tj6k-e, hogy
egy6ltal6n van probl6m6juk. Minden gyerek tudott r6la.
Ha m6st nem, de minden lev6l megemlitette, hogy Malin
elszaladt az iskol6b6l.
Akdvetkezd feladat k6zdsvolt. Egy hatalmascsomagol6paciirt teritettem le a fdldre, 6smell6 tettem a sziv6rv6ny minden szin6ben j6tsz6 kr|tacsomagot. Krizdsen
k6szitett6k el az osztilly reliici6s diagramj6t. Minden
gyereket m6s-mdsszin k6pviselt, sorban rajzoltdk fel saj6t magukat a feh6r papirra, majd vonalat hfzrakazokhoz, akikkelbar6tkomak. Akapcsolatok, mint szinesh616,frgy viltak l6that6kki.
Mit mutat egy ilyen diagram? Ebben az esetbenazt,
hogy nemcsak Malin, de Helena 6s Annmarie is kiviilrekedtek a kdz6ss6gen,hiszen hozzijuk sem vezettek sz6lak.
A g6riig mestert, Szdkrat€szt tartj6k a modern pszichol6gia atyjinak. Sz6krat6sz mindig a legegyszeriibb
k6rd6sekkel kereste azigazsigot. Tudta, hogy az ehhez
vezet6 6ton a legfontosabbllpls az, hogy tudatosan v6lekedJ0nk 6nmagunkr6l, 6s mfsokkal szembeni viselkeddsiinkrdl.
Az 6 m6dszer6thasm6ltam.
A gyerekeket kdrbe iiltettem, s aztkilrdeztem, mit
gondolnak, mi6rt nem vezet egretlen sz6lsemHelendhoz,
Annmariehoz 6s Malinhoz.
Egy egyszeni,,mi6rt"-tel elkezdrildtt egy nagyonkomoly besz6lget6s,aminek az volt a tartalma, hogy milyen
elv6rdsai vannak az embernek a pajt6saival szemben.
Hogy milyenek legyiink 6s milyenek ne legyiink egymiishoz.
Aztin k6t csoportra osztottam 6ket, iigyelve arra,
hogy a legn6pszertibbek6s a kikdzdsitettek ugyanabbaa
csoportba keriil jenek.
Az elsci improvizici6 felt6rta, hogy Malin minden
sziinetben aggodalmasansorra k6rdi pajt6sait, hogy
j6tszhat-eveltik.Azok a h6ta m6g6tt 6sszen6znek,sminden alkalommal nemmel v6laszolnak.
Amikor Malin megn6zte azmprovizdci6jilt a TV-n,
elhatdrozta, hogy 6 ezentfl bizony soha t6bb6 nem fogja
megk6rdezni, mert fi gyis tudja, hogy m i lesz a v 6lasz.
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A versengd csoportok lassan-lassan megsztintek versengeniegym6ssal.Ev vilgilreMalin, Helena 6s Annmarie is megilHta a hely6t. A h6borfit ezufttal ,,leffjtuk".
De a minden dr6ma6rit befejezoszertart6s eg6sz6vben
eml6keztette a gyerekeket,hogy bek6t k6tottek. Minden
drima6ra ut6n korbeilltak, keziikbcil egy l6ncot klpeztek 6s egyszerreki6ltott6k ,,Dagen D" amit fgy tudgk
csak lefoiditani, hogr ,,att6l a napt6l fogva". Az 6let 6lland6 osszeiitkoz6selsoro zata'Ezek ellen6re,vagy tal6n
6ppenemiatt,vagyez6rtf eilcidikaz,,emberi-6n",a,,szem6lyis6g".
M6giscsaknagy ritkin besz6liinka konfliktusok szrep6rcila szem6lyis6gfejlcid6s6ben.
Vannak olyan konfliktusok, amelyeket se feloldani,
semmegoldani nem lehet. Ezt a gyermekegy eg6sz6leten
6t cipelheti magdval.Vannak olyan konfliktusok, amelyeket a gyereknek egyediil kell megoldania. De vannak
olyanok is, amelyekben a pedag6gusnaksegitenie kell'
scitsziiks6gszeriiis, hogy segitsen!
Itt elscisorbanazokra a probl6m6kra gondolok, ahol a
fel- 6smegnemoldott konfl iktus nemcsakaz egy€ntsrijtja, hanemaz osztily munk6j6t, fejlciJ6s6t,6letCtis megzavarja.
a kreativ konfliktusmegold6s m6dszere lehet6v6 teszi, hogy az ilyen konfliktusokat felt6rjuk, tudatositsuk'
enyhitsiik, m6gpedigfgy, hogy azok a gyermek, a k<iz<is#g 6let6benne v6lhassanaktraumatikuss6.

Amikor ism6t a k6pernyd el6tt fi ltiink, 6sMalin szembekeriilt <jnmag6val,elpirult 6s azt mondta:
- Milyen but6n viilaszoltam, 6snagyon gyorsanirjra
akarta j6tizani szerep6t,hogy ki tudja javitani 6nmag6t.
Majd itj feladatot kapott'
,t tidvetkez<i improviz6ci6ban Malinnak kell eljrltszani Jessika szerep6t, 6s Jessika kapta meg Malin feladat6t.
Malin segits6getk6rt:
- Mi tdrl6nik akkor, ha az anyja veszi fel a kagyl6t?
Fontos, hogy a gyerekek 5t6lj6k egymis 6rz6seitazonos helyzetekben.A szerepjdt6kon keresztiil igy ismerik
meg egymr4scselekedeteinekrug6it 6s probl6m6it' mint
sajit maguk 6ltal6t6ltet. Malin csakhamarbel6ttaazt is'
hogy felhivni a m6sikat, illetve bocsrinatotkerni att6l'
akit megbn6ntottunk, nem is olyan egyszerii.Sz6krat6szszerint az emberi rossz a legt6gabb6rtelembennem tudatos.Hiszenaz embercsakaz6rtv6lasztja a rosszat,mert nem tud a j6r6l' vag,yazt hiszi, hogy a
iots, a j6. Minden ember alapvetrienj6 akar lenni, csak
nem mindig tudja, hogyankell j6l viselkednie.
Az ilyenf6le konfliktus-megold6 6rrlkon elindul egy
olyan folyamat, melynek sordn a gyerek megismeri <inmig6t. Szembenlzazzal,hogyviselked6s6benmi a helyes
6smi a helytelen.Onmagaj6n 16a megold6sra.
Ezliuttiligy taldlta megMalin a hely6t acsoportban 6s
Jessika meg a tdbbiek igy lettek kedvesebbek6s meg6rtcibbekegymiissal.
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A foglalkozds lefrisa
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hogyszerepj6t6ko,
(tan6r):
K<izri
atanur6kkar,
Atanrtd
a magyar

trilogi6j6r6l,s arr6l, hogy mik6nt 6lnek tovfbb
lovagkor ide6i a magyar reformkorban, a romantika idej6n Katona B6nk b6nj6ban, J6kai reg6nyeiben. <A_kg]t9g6k figyelm6t felhivjuk a t6mival kapcsolatosan J. HuizingaA kiiz6pkor alkonya c. konyv6re')_
A tinft6 (tandr): Hogy a gyerekek az6ram6s minemiis6g6hezszokjanak, interakci6s helyzetgyakorlatokat
jitszik veliik. Olyanokat, amelyekkel nemcsak az eljovendcifoglalkozisdramatikusv_olt6t6tz6kelteti'hanem
a t6m|i6t is. Odamegy a gyerekekhez. Az egyiV,hezig!
sz6l: ,,K6rlek, j6 ember, segits rajtam, rabl6k temadtak
meg az itton, 6skifosztottak." A gyerek reagil: ,'Mit sze-

6r1ttewezazci r6szv6teliikkel. Szamitsa;ak 16,hogy ciis
veliik j6tszik. A tervezett lovag t6m6jf j6t6kban maga
lesz a kir6ly.
- Ha a lovag t6mak6rben a tanul6k otthonosak, akkor
rogt6n belevighatunk a t6rt6netbe, ha viszont tij6kozat laiok, jobb tisztazni veliik, mik is azok a lovagi er6nyek,
hogy jbszer6vel minden, ami a kereszt6ny 6letfelfog6s
rr#int is er6ny, az onfelildoz6 bitors6g, a trcisiess6g,a
gyermekek6rn,ikt6d"t*ez6se,az.elhagyottakgy6moliii*, o hiiseg 6s j6#g, a becsiiletess6g,idott szdmegtart6sa,a m6rt6kleiessdg,az dnfegyelenistb., sz6valminden
olyan emberi tulajd;ns6g, am-i'napjainkban is Qrt6knek
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