
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-

2 l



retn6l?" A t6bbiek is r6j6nnek, hogr segits6gk6r6sr6l van
sz6.Tirmaszt v6r a kifosztott ember. Egy misikhoz igy
sz6l ,,Fogadalmam tiltja, nagyfr, hogy bort igyam ve-
led." Egy harmadikhoz: ,,H6tulr6l t6madt6l r6m, te,gaz!
Y6dd az 6leted, nincs kegyelem!" A tanul6k 6ltal6ban
,,veszik a lapot". fi.rzlkeliiazfj mintis6get, a tanit6 (ta-
n6r) most partneriik. J6tszik. Agyerek a kettcis szerepet
kdnnyen elfogadja. Segiti rit ebben az a bizonyos kettcis
tudat.
Eddig a hagyominyos oszt6ly keretben zajlott a jit6k,
most fordulat 6ll be.A padokat a fal mell6tolj6k, sa gye-
rekek a sz6keikkel korbe iilnek. A tan6r szertartisos
mozdulattal koz6pre helyezi a saj6tj6t. Leiil, majd fel6ll
mint kir6ly. Hangia, stilusa, mozdulata kir6lyian szertar-
t6sos.
Kir6ly: Udviizd,ttet benneteket, dics5 lovagok, ismerem
hiis6geteket, hallottam kivel6 tetteitekr6l. K6sztin6m,
hogy hiv6somra megjelentetek. Kardotokat kivonva ki-
iltsuk iidv a magyar honnak.
Fontos nap ez a mai. Ma jeldldm ki vezetcjtiiket, legfribb
segit6met, akinek az,,elsci lovag" cimet adominyozom.
K6rlek benneteket, lovag urak, sorban egym6s ut6n ki-ki
mondja el legeml6kezetesebb lovagi tett6t,ezzel is segit-
sen n6kem, hogy a legm6lt6bb lovagra essen vilaszt6som.
- A kir6ly 6s a lovagok elfoglaljrik helyiiket. Aztiln sz6l-
ni kezdenek. A gyerekek mint lovagok kitalilnak egy-egy
hcjsi tort6netet, melyeknek cik maguk a fciszerepltii. Im-
proviz6lniuk kell, s ez bizony nem kiinnyri feladat. De
lesznek, akik iltveszik a tanit6-kir6ly stilusit, hanghor-
dozisit is. A stilus lehet a k6z6ltn6l archaikusabb. Lesz,
aki nem sz6lal meg,6m a tanit6 (tanir) akkor se eshet ki
kir6ly-szerep6bail, ne r6ja meg a lovagot. Mindazon6.ltal
azfontos, mit '6s hogyanmes6lnek a lovag-gyerekek.Ata-
nit6-kir6ly komment6lhatja is a t6rt6neteket.
IIt jegyezzikmeg, hogy a kir6ly tobbf6le pr6bat6telnek is
kiteheti a gyerekeket: - Mutass6k meg magukat szobor-
k6nt, milyen tulajdonsigot tartanak<inmagukban a leg-
fontosabbnak!
- Prirokba 6llva alkossanak egy-egy ellens6ges kettdst,
amelyben azegyik iitni, sz(rrniakar, miga m6sikv6deke-
zik, majd ezt alakits6k et a bar6tseg eml6kmiiv6v6.
- Adjon a kirilly olyan feladatokat, amelyekben 6ll6k6-
pess6giiket, koncentril6 k6szs6giiket kell bizonyitani.
Mindezeknek alapj6n sziiless6k meg a d<int6s, s a legal-
kalmasabbra ruhizza az,,els6 lovag" cimet.
Klr6ly: Pr6bat6teleitek utiln imm6r meghozom d6nt6-
semet. K6rbes6t6lok, s aki m6g6tt meg6llok, 6s vill6t
meg6rintem, 6 lesz az,,eIs6 lovag".
- A kir6ly kors6t6ja szertartdsos, az6rint6s is az. Majd
a lovagg6 iit6s ritusa kdvetkezik. A kir6ly ekitt f6lt6rden
az,,els6 lovag" . A kir 6ly az,,els6 lovagot " jobbj6ra iilte-
ti, aki igy fogadja a tobbiek kdszont6s6t.
Ha a tan6r rigygondolja, kir6lyi szerepkdrr6ben indokol-
hatja is dont6s6t, hogy mi6rt 6ppen arra a lovagra esett ki-
tiintetd v6lasztdsa. A t6rt6netek elemz6se a lovagi csele-
kedet szempontj6b6l fontos lehet. En eszerint j6rtam el,
bev6lt. De ha az id6 kev6s, el is maradhat.
Mig a k6sz<int6s vagy a kir6lyi indokl6s zajlik, kopog6s
hallatszik kiviilrcil... Fontos dr6mai v6ltozhs el6jele ez. A
kirfly kiktild egy lovagot, aki amikor visszaj<in, egy leve-

let nyfjt 6t neki,6s azt mondja (ez a lovaggrereknek ls
meglepet6s lesz): az ajt6 el6tt egy szeg6nyesen 6ltdz6tt
idegen f6rfi iil, 6s ri kiildi a levelet a kir6lynak.
Kir6ly: Ki azaki ilyen orsz4gos jelentcis6gii iinneps6gen
zavarni mer6szel. Hadd olvassam fel elcittetek a levelet!
- Megfegyezziik, hogy az ajt6 el6tt levci szeg6ny ember
egy m6sik pedag6gus vagy nagyobb d,i6k, akit a jil6kkez-
dete el6tt k6riink fel a szerepl6sre. Am a gyerekek err6l
mit se tudnak. Szerepen6ma szerep. Egy sz6tsem sz6l, de
nem is t6vozik el. A levelet elcizetesen a tan6r irta meg, 6s
azt v eszi 6t a szeglny embert6l a lovag.
A felolvasott lev6lbcjl kideriil, hogy a szeg6ny ember a ki-
rily egy r6gi vit6ze, aki most k6ts6gbeejt6 helyzetbe ke-
riilt, anyagi roml6sba, 6sk6ri a kirilysegits6g6t. Hivatko-
zik r6gi bar6tsilgukra.
Kirf ly: Elsci lovag fr, ime, itt az els6 feladatod! lnt6zdel
ezt az emtrcrt! Kiildd el, ne zavarjon! Jojjdn m6skor, 6s
egy6bk6nt t6gy, amit akarsz!
- Az elsci lovag kimegy, aztiln nagysok6ra jdn csak
vissza. A kir6ly tiirelmetlen, diihdng, majd amikor visz-
szat6r az elscilovag, k6zli, hogya feladatot teljesiteni nem
tudta, a szeg6ny ember nem megy el.
Kir6ly: Hib6san ddntdttem! Parancsomat nem teljesi-
ted! Visszavonom kinevez6sedet! Menjen a misik lovag,
s ha ci sem 6r celt, menjen a harmadik!
-Afeladatot senki nem tudja megoldani, hiszen amoz-
dulatlanul iilci felnrjttet a kisebbek nem tudj6k elmozdi-
tani, de az is lehet, hogr nem is akarjik...
A tanftd (tan6r): Kil6p a kir6lyi szerepkil,6s azt mond-
ja: El6rkeztiink a j6t6k v6g6hez. Atalakulunk besz6lge-
tdkk6.
Most kdvetkezik a dr6ma6ra harmadik r6sze,az fgrne-
vezett feldolgozdsl szakasz, a megbesz6l6s. Az al6bbi
k6rd6sek hangozhatnak el:Milyen kir6lyvolt 6?Amit ki-
v6nt a lovagokt6l, tel jesithet6 volt-e? Mi6rt merhetett ez
a szeg6ny ember levelet irni a kirilynak? Lehet-e zavar-
ni egy orszigos hat6skiini iinnepelyt? Helyesen d6nt<it-
tek-e a lovagok? Igaza volt-e a kiriilynak, amikor meg-
biintette az elvi lovagot? Tudnak-e hasonl6 helyzetet sa-
j6t 6letiikkil?
A c6l 6rdek6ben alkalmazott l6pesek:
- A j6t6k eldkdszftd szakasz6ban k6t mozzanat volt
fontos:

1. Informici6k a grerrrek t&naisneret6r6l.
2. A tan6r improvizici6s helyzetgyakorlatai a grere-

kekkel.
- A feldolgoz6 szakaszbon:

l. A t6r szertart6sos 6trendez6se.
2. A tanir szerepvdllal6sa.
3. A pr6bat6telek, melyekkel a kiskamaszokat bizo-

nyit6sra k6szteti.
4. Ritusmozzanatok az elxi lovag kijel6l6se 6s a lo-

vaggi avat6s.
5. A tan6rkolldga szerepeltet6se n6ma szerepl6k6nt.
6. Ki6lezett konfliktushelyzetek teremt6se.

- A feldolgoz6 szakasz egy fontos mozzanata:. a meg-
besz6l6s sorin a tanulsdgokat a gyerekeknek kell levon-
niuk. rls nem a tan6rnak. A tanir rezorork6nt csak iissze-
gez.
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