
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 -

r '

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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mert nemcsak tipikus sv6d probl6ma, hanem a vil6g bdr-
melyik oszt6ly6ban elcifordulhatna. Egy fontos ese-
m6nyt 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.

Eztazoszlrelyt6vek6takisrivaliz6l66sfiland6anvil-
takoz6 csoportok egymiist gy6tr6se jellemzi. Kiiliin<isen
a linyok kdzott, ahol minden irj csoportk6pz6d6sn6l n6-
h6nyan kiviil maradnak 6s szenvednek ett6l.

A l6nycsoportnak nincs igazi, csak alkalmi vezetdje.
A gyerekek pletyk6lnak egym6sr6l, a pletyk6k igazs6g-
tartalma vitathat6.

Ahelyzet akkorv6lt akutt6,amikorMalinegynapsir-
va szaladt el az iskol6b6l.Akisl6ny6r6k mrilva, k6ts6gbe-
esve, az utc6r6l hivta fel a munkahely6n az 6desanyj6t,
azzal a szdveggel, hogy <i nem birja tov6bb... Az anyja
azonnal kapc.solatba l6pett az iskol6val.

Malin ijsszeroppanis6nak hiitter6t senki sem ismer-
te. Ekkor mozg6sitottak engem, hogy pr6b6ljam kideri-
teni 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 hatalmas csoma-
gol6paciirt teritettem le a fdldre, 6s mell6 tettem a sziv6r-
v6ny minden szin6ben j6tsz6 kr|tacsomagot. Krizdsen
k6szitett6k el az osztilly reliici6s diagramj6t. Minden
gyereket m6s-mds szin k6pviselt, sorban rajzoltdk fel sa-
j6t magukat a feh6r papirra, majd vonalat hfzrakazok-
hoz, akikkelbar6tkomak. Akapcsolatok, mint szinesh6-
16, frgy viltak l6that6kki.

Mit mutat egy ilyen diagram? Ebben az esetben azt,
hogy nemcsak Malin, de Helena 6s Annmarie is kiviilre-
kedtek a kdz6ss6gen, hiszen hozzijuk sem vezettek sz6-
lak.

A g6riig mestert, Szdkrat€szt tartj6k a modern pszi-
chol6gia atyjinak. Sz6krat6sz mindig a legegyszeriibb
k6rd6sekkel kereste azigazsigot. Tudta, hogy az ehhez
vezet6 6ton a legfontosabbllpls az, hogy tudatosan v6-
lekedJ0nk 6nmagunkr6l, 6s mfsokkal szembeni vi-
selkeddsiinkrdl.

Az 6 m6dszer6t hasm6ltam.
A gyerekeket kdrbe iiltettem, s aztkilrdeztem, mit

gondolnak, mi6rt nem vezet egretlen sz6l sem Helendhoz,
Annmariehoz 6s Malinhoz.

Egy egyszeni,,mi6rt"-tel elkezdrildtt egy nagyon ko-
moly besz6lget6s, aminek az volt a tartalma, hogy milyen
elv6rdsai vannak az embernek a pajt6saival szemben.
Hogy milyenek legyiink 6s milyenek ne legyiink egymiis-
hoz.

Aztin k6t csoportra osztottam 6ket, iigyelve arra,
hogy a legn6pszertibbek 6s a kikdzdsitettek ugyanabba a
csoportba keriil jenek.

Az elsci improvizici6 felt6rta, hogy Malin minden
sziinetben aggodalmasan sorra k6rdi pajt6sait, hogy
j6tszhat-eveltik.Azok a h6ta m6g6tt 6sszen6znek, smin-
den 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.

-Tudod mit, Malin, j6tsszukel ezt a jelenetetfigy-
javasoltam - hogy te nem k6rdezel semmit, de r6szt ve-
szel a t<ibbiek j6t6kdban.

Eljitszottik. A helyszin egf,,,mintha" ugr6k6t6lver-
senyvolt. Malin a t6bbiekkel egyiitt ugorhatott, scit,6ug-
rotta ilt legtdbbsziir a neml6tezrj kotelet.

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 esziikbe sem jutott kikd-
zdsiteni. Hiszen nagy kiiliinbs6g van a k6z<itt, hogy vala-
kit aktivan kitaszitanak, vagy csak rossz szok6sb6l nem
fogadnak be. Egy sztereotip k6rd6sre konnyebb nemmel
vilaszolni, mint agressziven t6mad6sba menni.

A k6vetkezcj besz6lget6siink tem6ja a pletyka volt.
Csakhamar kideriilt, hogy legtdbbszdr Malinr6l plety-
k6lnak. P6ld6ul, hogy Malin megbizhatatlan.

Eljitszott6k azt a jelenetet, amikor egy t6li reggelen
Jessika 6s M6ria minusz hf sz fokos hidegben az utcasar-
kon v6rta Malint, hogy egyiitt menjenek az iskol6ba. De
hi6ba vdrt6k. Malin nem jdtt. Dthdsek lettek, hiszen 6t-
fintak.igy indult fitj6ra a pletyka, hogy Malin hazud6s.

Amikor k6ziisen megn6ztiik a jelenetet, Malin s6rt5-
d6tt felhiborod6ssal kdzbeki6ltott:

- Aznap beteg voltam!
- De telefonilni tudtil volna! - vigott k6zbe ag-

resszivan Jessika.
- H6nytam - mondta Malin.
Csakhamar rdddbbentem a legnagyobb probl6m6-

jukra. Apr6 s6relmeiket elr aktir ozz6k, ahelyett, hogy ki-
besz6ln6k azokat. Inkr{bb kikoz6sitik egymrlst, semhogy
szembenlzzenek a mindennapi t6ved6seikkel.

- Te mindig h6nysz - mondta Jessika rosszm6jfan
vildaskodva.

- Alljunk csak meg egy pillanatra! - javasoltam.
- Mllyen 6rz6ssel j<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 ar-

ra, hogy esne nekem, ha 6n lenn6k Malin hely6ben -

mondtaJessika.
- Es iiriil<ik annak, hogy nem vagyok... - tette hoz-

zlr.
-Besz6lt6l errcil Malinnal? - k6rdeztem.
- Nem. soha - vilaszolta Jessika.
A videokamera sziinteleni.il dolgozik. Senkit sem za-

var, megszokt6k.
A k6vetkez6 r<igt6nz6s szinhelye egy este Jessik66k-

n6l.
Jessika, akinek gyakran van lelkiismeretfurdal6sa

amiatt, hogyhogyan viselkedett Malinnal, elmes6li azt az
anyj6nak, aki azt javasolja, hogy hivja fel Malint 6s k6r-
jen bocs6natot tcjle. Jessik a hfiz6dozik.

- Menj, hivd fel!- ki6ltj6k be a t6bbiek.
Jessika odamegy a ,,mintha" telefonhoz, 6s irgy csi-

n6l. mintha tircsilzna.
Malin felveszi a ,,mintha" kagyl6t.
- Bocsiinat, hogy megb6ntottalak - mondja Jessika

6sv6r.
Malin morog valamit, majd lecsapja a lilthatatlan te-

lefonj6t.
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Amikor ism6t a k6pernyd el6tt fi ltiink, 6sMalin szem-

bekeriilt <jnmag6val, elpirult 6s azt mondta:
- Milyen but6n viilaszoltam, 6s nagyon gyorsan irjra

akarta j6tizani szerep6t, hogy ki tudja javitani 6nmag6t.

Majd itj feladatot kapott'
,t tidvetkez<i improviz6ci6ban Malinnak kell eljrlt-

szani Jessika szerep6t, 6s Jessika kapta meg Malin fel-

adat6t.
Malin segits6get k6rt:
- Mi tdrl6nik akkor, ha az anyja veszi fel a kagyl6t?

Fontos, hogy a gyerekek 5t6lj6k egymis 6rz6seitazo-

nos helyzetekben. A szerepjdt6kon keresztiil igy ismerik

meg egymr4s cselekedeteinek rug6it 6s probl6m6it' mint

sajit maguk 6ltal6t6ltet. Malin csakhamar bel6tta azt is'

hogy felhivni a m6sikat, illetve bocsrinatot kerni att6l'

akit megbn6ntottunk, nem is olyan egyszerii. -
Sz6krat6sz szerint az emberi rossz a legt6gabb 6rte-

lemben nem tudatos. Hiszen az ember csak az6rt v6laszt-
ja a rosszat, mert nem tud a j6r6l' vag,y azt hiszi, hogy a

iots, a j6. Minden ember alapvetrien j6 akar lenni, csak

nem mindig tudja, hogyan kell j6l viselkednie.
Az ilyenf6le konfliktus-megold6 6rrlkon elindul egy

olyan folyamat, melynek sordn a gyerek megismeri <in-

mig6t. Szembe nlzazzal,hogyviselked6s6ben mi a helyes

6s mi a helytelen. Onmaga j6n 16 a megold6sra.
Ezliuttiligy taldlta megMalin a hely6t acsoportban 6s

Jessika meg a tdbbiek igy lettek kedvesebbek 6s meg6r-

tcibbek egymiissal.

A versengd csoportok lassan-lassan megsztintek ver-

sengeni egym6ssal. Ev vilgilreMalin, Helena 6s Annma-

rie is megilHta a hely6t. A h6borfit ezufttal ,,leffjtuk".
De a minden dr6ma6rit befejezoszertart6s eg6sz 6vben

eml6keztette a gyerekeket, hogy bek6t k6tottek. Minden

drima6ra ut6n korbeilltak, keziikbcil egy l6ncot klpez-

tek 6s egyszerre ki6ltott6k ,,Dagen D" amit fgy tudgk

csak lefoiditani, hogr ,,att6l a napt6l fogva". Az 6let 6l-

land6 osszeiitkoz6sel soro zata'Ezek ellen6re, vagy tal6n

6ppen emiatt,vagy ez6rt f eilcidik az,,emberi-6n", a,,sze-

m6lyis6g".
M6giscsak nagy ritkin besz6liink a konfliktusok szre-

p6rcil a szem6lyis6g fejlcid6s6ben.
Vannak olyan konfliktusok, amelyeket se feloldani,

sem megoldani nem lehet. Ezt a gyermekegy eg6sz6leten

6t cipelheti magdval. Vannak olyan konfliktusok, ame-
lyeket a gyereknek egyediil kell megoldania. De vannak

olyanok is, amelyekben a pedag6gusnak segitenie kell'

scit sziiks6gszerii is, hogy segitsen!
Itt elscisorban azokra a probl6m6kra gondolok, ahol a

fel- 6smeg nem oldott konfl iktus nemcsak az egy€nt srijt-
ja, hanem az osztily munk6j6t, fejlciJ6s6t,6letCt is meg-

zavarja.
a kreativ konfliktusmegold6s m6dszere lehet6v6 te-

szi, hogy az ilyen konfliktusokat felt6rjuk, tudatositsuk'

enyhitsiik, m6gpedig fgy, hogy azok a gyermek, a k<iz<is-

#g 6let6ben ne v6lhassanak traumatikuss6.

AZ ELS6 LOVAG
- Dr6ma6ra 6ltal6nos iskol6soknak -

3;m'ft ,1?,Tff ffi .:'#:Tilf"i:
Az angliai iskoldban a tandr negyedikes tanul6k rdszvdteldvel vezette le a drdma-
6rdt,iat6sziniileg azdrt negyedikesekkel , mert az &ngol lovagkorrdl , lovagkori tdr-
tdnetekr1l aktcoriait tanulnak a kisdidkok. A magyarorszdgi taruir is akkor nyulion
atdmdhoz, amikor a gyermekeinek mdr van ismerete a lovagi dletrdl ds szokdsaik-
rdl, a lovagi erkdlcsokrijl, amikor a tankdnyvben is sz6 esik errdl. A drdmaidtdk-
kal, metyei leirunk, termdszetesen nenT az a cdlunk, hogy a lovagkorrdl sz6l6 isme-
';:#:#;':#ly;';::::#;:'f'n::,;t::i';;;li':;:;;':"Xrdnve tehe'� arostat-
PEDAGOGIAI CEL: cselekvT rdszvdtellel ddntdshelyzetbe hozni a gyerekeket,
hogy tiltdst foglalhassanak erkdlcsi kdrddsekben,6s alapot teremteni mordlis td-
^ijri, tzr*itylsdgformtit6 beszdlgetdseknek. En magam fdiskoldsokkal dolgoz-
tamfel atdmdt (nagykdrdsi ds kecskemdti elsdstanit6kdpzdsdkkel), azitt letrtak-
ban az 1svdltozat ds a sajdt gyakorlat tapasztalatai dsszegzddnek.

A foglalkozds lefrisa tekinthet6. Tisztimilehet a bevezet6 besz6lget6s sor6n,

A tanrtd (tan6r): K<izri a tanur6kkar, hogyszerepj6t6ko, li:[T'',1:[,1n'#'15]]:Ht"t'5:ltrilff;T:ffi
6r1ttewezazci r6szv6teliikkel. Szamitsa;ak 16, hogy ci is trilogi6j6r6l,s arr6l, hogy mik6nt 6lnek tovfbb a magyar

veliik j6tszik. A tervezett lovag t6m6jf j6t6kban maga lovagkor ide6i a magyar reformkorban, a romantika ide-

lesz a kir6ly. j6n Katona B6nk b6nj6ban, J6kai reg6nyeiben. <A_kg]t9-
- Ha a lovag t6mak6rben a tanul6k otthonosak, akkor g6k figyelm6t felhivjuk a t6mival kapcsolatosan J. Hui-

rogt6n belevighatunk a t6rt6netbe, ha viszont tij6kozat - zingaA kiiz6pkor alkonya c. konyv6re')_

laiok, jobb tisztazni veliik, mik is azok a lovagi er6nyek, A tinft6 (tandr): Hogy a gyerekek az6ram6s minemii-

hogy jbszer6vel minden, ami a kereszt6ny 6letfelfog6s s6g6hez szokjanak, interakci6s helyzetgyakorlatokat

rr#int is er6ny, az onfelildoz6 bitors6g, a trcisiess6g, a jitszik veliik. Olyanokat, amelyekkel nemcsak az eljo-

gyermekek6rn,ikt6d"t*ez6se,az.elhagyottakgy6moli- vendcifoglalkozisdramatikusv_olt6t 6tz6kelteti'hanem

ii*, o hiiseg 6s j6#g, a becsiiletess6g, idott szdmegtar- a t6m|i6t is. Odamegy a gyerekekhez. Az egyiV,hez ig!

t6sa, a m6rt6kleiessdg, az dnfegyelenistb., sz6val minden sz6l: ,,K6rlek, j6 ember, segits rajtam, rabl6k temadtak

olyan emberi tulajd;ns6g, am-i'napjainkban is Qrt6knek meg az itton, 6s kifosztottak." A gyerek reagil: ,'Mit sze-
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