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Nehdz kiirillmdnyek
Mi6rt is v6llaltam teljes illl6sf tan6rsigot ebben az isko-
l6ban? Ha 6rzelmi megk<izelit6sbcil fogalmazok, akkor
azt mondhatom, az6rt, mert az elmirlt 6vi alapitv6nyi t6-
mogatotts6gfi munk6m nyomin a koll6g6k elfogadtak,
6reztett6k, hogy sztks6giik van dr6mapedag6gusi mun-
kiimra, a segits6gemre. Varga Liszl6n6, az igazgat6he-
lyettes, megbizott igazgat6mindig is t6mogatott. J6 a 169-
kor, a tantestiilet nagy r6sze min6s6gibb iskol66rt kiizd.
A gyerekek meg, akiket tavaly is tanitottam, s az irjak is,
veliik igaz6n j6l megvoltam, s j6l megvagyok. Kedveljiik
az egyiittl6teket.

Noha a k6riilm6nyek igazinmostoh6k. A hetedik 6s
nyolcadik osztfllyal, ahol heti 45 perc jut a dr6mapeda-
g6gi6ra, mindig m6s tanteremben vagyok, 6s a padok is
rcigzitettek, 6s alltszim is magas. Mit mondjak? Ide6lis
felt6telk6nt nem ilyesmirdl irnak a drdmapedag6gia
klasszikusai.

Helyzetemet 6rz6keltetendci el kell m6g mondanom,
hogyhat 6vkihagyiis utdn t6rtemvissza tantestiiletenbe-
liili tan6rnak. K6zben az orszilg 6t6lt egyrendszerv6lt6st,
s 6n azt rem6ltem, hogy imm6ron kedvezcibb k6riilm6-
nyekkdzott, nagyobbszabads6gban tanitapedag6gus,de
csal6dnom kellett, mi sem vfltozotL. Minden ott folyta-
t6dik, ahol hat 6wel ezel6tt abbahagytam. Az 6rasz6-
mok, tant6rgyak 6ppirgy k6ttittek, mint r6gen. Fakult6ci-
6s lehetcis6g csak a hetedikben-nyolcadikban van, ott is
kev6s 6rasz6mban. Az osztilyfcin<ikcit ugyanfgy terheli a
statisztikik elk6szit6se. Nem cs6kkent az adminisztr6-
ci6. Tudom6sul kellett teh6t venni, hogy j6 ideig jobbra
nem v6rhatok, ez6rt e kdrtilm6nyek k<iztitt is meg kell ki-
s6relni a dr6mapedag6gia tan6rai alkal mazisit.
Sokasodtak az iskolai konf liktusok
Ebben a remetekertvirosi iskol6.banviszonylag sok tanu-
16 6rtelmis6gi sziil6k gyermeke, koztiik nem kev6s fij gaz-
dag6. A probl6m6k ettcjl nem kisebbek, mint m6sutt. A
nagyvil6g neur6zisa minth ahatvdnyozottan jelenne meg
amai iskola falai koz<itt. Mintha halmoz6dottvolna a tii-
relmetlens6g, az ingerl6kenys6g, az agresszi6. A kiilvil6g
zavarailek6pezcidnek az iskola t6rsadalmin beltil. A gye-
rek 6lete nagy r6sz6l azinI6:zrn6ny falai kozdtt t<jlti, s ak-
kor is az iskol6ban szerzett 6lm6nyekkel van tele. ha ha-
zamegy. Am a sziilcii h6z nem sigittret az ott szerzelt
konfl iktusok felold6s6ban, kdztudot, hogy a sziil6 egyre
kevesebbet foglalkozik a gyermek6vel. A szaktan6rnak
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viszont ideje nincs 16, de nem is feladata. Lehetne ugyan
az osztiiyf6ndk6, 6t azonban senki sem tanitotta arra,
hogyan kell a mai gyermeknek segiteni probl6m6inak,
konfl iktusainak megold6s6ban.

H6t oszt6lyban tanitok. Az 6letkori saj6toss6gok kii-
lonbdzris6g6bril ad6d6an szinte 6vfolyamonk6nt m6s-
m6s pszichol6giai, szocializdci6s probl6m6val tal6lko-
zom. Az otridikesek kdr6ben m6g gyakori az 6rulkod6s, a
csfifol6d6s, olykor kim6letlenek egym6ssal, idegenked-
nek a m6ss6gt6l, szabdlyos stdtuszh6.borir zajlik kozot-
tiik. Anagyobbak fgyv6lik,hogy az6, ahatalom, aki az er6
pozici6j6b6l diktilhat. Nehezen formdlhat6k k6zoss6g-
96, hiszenvalamennyien csaka saj6t igazukban hisznek,
k6ptelenek a m6sik elfogad6s6ra, alapvet6en bizalmatla-
nok a felncittek, a tan6rok vil6g6val szemben. Az eddigi-
ekbdl is k6vetkezik, hogy a legfcibb feladatomnak a neve-
l6st tartom, m6g a magyar6r6n beltil is. Azt szeretn6m, ha
ezek a gyerekek megtanuln6k egym6st elviselni, megta-
nuln6nak k<izdss6gben l6tezni. Mindenn6l fontosabbnak
tartom, hogy segitsem ciket t6rsadalmi l6nny6 form6l6-
d6sukban.
A forr6sz€k
Uj gyerekek drkeztek tan6vkezd6skor a hetedik oszt6ly-
ba. Egyikiiket m6gm6sf6l h6nap eltelt6vel sem voltakk6-
pesek befogadni a tdbbiek. Rosszul 6reztemag6t a jove-
v6ny, ugyanakkor - tapasztalhat6an - az oszlilly maga-
tartilsa is sokat romlott szeptember 6ta. Az egyik dr6ma-
j6i6k-6rakoz6ppontj6ba 6ppenez,azij fi(r 6s az oszt6ly
konfliktusa keriilt. Van egy jAt6lonk.

Forr6 sz6k a neve. Azt jelenti, hogy az oszt6lyb6lva-
laki kiiil ebbe a sz6kbe,6sv6llalja, hogy azosztiiytdrsak-
l6lhozz6 intlzett k6rd6sekre ciszint6n vilaszol. Mindez
nem egyszeriien j6t6k, mert 6nismeretre tanit, 6s kiv6l6
alkalom bizonyos fesziilts6gek levezet6s6re, konfliktu-
sok tiszt6z6sra. Most is mi tdrt6nt? A probl6m6t okoz6
gyerek, aki m6r m6sf6l h6napja 6rzi rosszul magitab6-
r6ben, v6llalta, hogy a forr6 sz6kbcjl felet a k6rd6sekre.
Ami kideriilt m6r bejdvetelekor szokafl an viselked6s6vel
vonta mag6raa figyelmet. Humorosan kez6t cs6kolomot
kdsz6nt a ldnyoknak, extravaganci6j6val sikertilt a fifk
ellen6rz6s6t kiv6ltania. Ugy v6lt6k, Tam6s nagyk6pii. A
tovibbaikban sokszor zavarja az 6rilkat j6pof6skod6,
hangos megiegyz6,seivel. Az oszt6ly ellenszenve csak fo-
koz6dik, figy gondolj6k, ez a szerepkor a kiviilrril jdttet
m6gnemilleti meg.L6that6volt,hogya forr6sz6kben iil6
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fif 6szinte vilaszai mrir megbocset6bb6 tett6k oszt6ly-
t6rsait. El6szdr 6lhett6k 6t a milsik helyzet6t,mit jelent
egy kdzdss6gbe idegenk6nt 6rkezni. Milyen neh6z megta-
l6lni a legoptim6lisabb m6dj6t a kdzeled6snek, kiiliind-
sen akkor, ha a befogad6k r6sz6r6l nincs semminemii se-
gits69.

A probl6mafeltar6 jat6k:ut6n az kdvetkezett, hogy
Tam6s elj6tszotta a bejdv etel|t.Ezeftaltcile elt6volodott
az akrizishelyzet, amelybe belekeriilt m6sf6l h6nappal
ezel6tt, s a tobbiek is - mulatva az (rjrajiltsz6s humor6n
- mdr mint ekiad6i produkci6t foghatt6k f6l a l6totta-
kat.
Szerepcsere a j6t6kban €s a val6s6gban
A szerepcsere kozismert eszkoze a modern pedag6gi6-
nak. Magam is szivesen 6lekvele. Egy eset az dtddikbcjl.
Nyelvtan6r6n tollbamondils kdzben v6lik nyilv6nval6v6,
hogya gyerekeknem ismerik abosszus6gsz6nak a jelen-
t6s6t. Gondoltam, piros szerepgyakorlatokat j6tszanak,
hogy megvil6gosodj6k sz6mukra, mi is az a bosszfis6g.
Liitom 6m, hogy Endre, aki egy6bk6nt folyton felbosz-
szantja hol a t6rsait, hol a tan6rt, nem csin6l onagy gaz-
embers6geket, csak lel6ki a mdgdtte iilcinek a cucc6t, be-
lecsip a l4.nyok fenek6be, az 6r6n briimmdg, tiitiik6zik,
forgol6dik, rohogcs6l, a j6t6kban egy bosszant6 cseleke-
detet sem tud produk6lni. Mi m6st tehettem, besz6lltam
a j6t6kba,6s szerepet cser6ltiink.6 izzadt a tan6r szerep-
kdr6ben, 6n pedig a rakonc6.tlan gyereket alakitottam,
ugyanazokat a rosszasigokat k<ivetv6n el, amelyeket
Endre szokott. Nem kis deriilts6g6re az oszt6lynak. End-
r6nekm6dj6ban 6llt ily m6don 6t6lililrzelmileg is a ta-
n6r neh6z helyzel|t.

Ugyanezt a m6dszert alkalmaztam az egyik hetedik-
ben, ahol a ttilkoros 6s hetes koll6giumban nevelcidrj firi
okoz megoldhatatlannak trinci pedag6giai probl6mikat
az oIL Ianit6 koll6gf knak. E zzel a szerepcser6vel azt pr6-
b6ltam el6rni, hogy a gyerek l6ssa magdt kiviilrdl, s ha a
kapott k6ppel nincs megel6gedve, tal6n elindul benne egr
rinkorrekci6s folyamat.

Az iskolai biif6 kdriil 6lland6sultak a rendzavar6sok.
Az idcisebbek kil6kd6sik a sorb6l a kisebbeket, elverik
cjket, elszedik a p6nziiket, az uzsonn6jukat. Sz6mukra
minden tan6ri figyelmeztet6s hidbaval6. A probl6m6t
nekem kellett megoldanom mint di6kdnkorminyzatot
segitci tan6rnak. Eszembe 6tl6tt, ism6t csak a szerepcse-
re lehet megoldils. A biif6iigyeletet azokb6l a gyerekek-
b6lszerveztem meg, akik a legagresszivabb fegyelmezet-
lenkeddk voltak. Elcjbb m6g igy v6lekedtek: hogyan tud-
n6nkmi fegyelemreszoktatni a tcibbieket, ha a tan6r sem
k6pes 16. Nekem kellett bizonygatnom, hogy te egyediil
nem tudhatod, de ti t<jbben mdr igen,6s jobban, mint a ta-
n6r. Ha ti sz6ltok a rendetlenkedcjnek, ne haragudj, de
nekiink sem telszikaz, ahogyan a kicsikkel bdnsz, akkor
mer tdbbs6gi v6lem6nyt fogalmaztok meg, a tan6r6t is, de
a di6kt6rsak6t is. A fifik elkezdt6k gyakorolni az iigyele-
tesi jogokat, 6s csod6k csod6ja, a rend helyre 6llt. Hiirom
hete m6.r, hogy egy ilrvapanasz el nem hangzik.
Kv6zi-sziil6i 6rtekezlet
Az egyik hetedik oszt6lyt rigy tekintett6k, mint az iskola
r6m6t. A tan6rok is panaszkodtak, hogy nem lehet tani-
tani. Hirom h6ten itt 6n is kudarc6lm6nyekkel jdttem ki
tcjltik. M6r nagyon el voltam keseredve tan6cstalans6-
gomban, mit csin6ljak. Es akkor 6gy kezdtem egy 6r6t,
hogyviratlan helyzetbe hoztam 6ket. Elmaradt a jelen-
t6s, a napl6 beirdsa, 6s ezt mondtam, j6 napot kiv6nok,
6,riil6k, hogy teljes l6tsz6mmal megjelentek ezen a rend-
kiviili sziil<ii 6rtekezleten. Vagyvalaki hi6nyzik? L6tom,

R6pnssy apuka hi6nyzik. Nagyon sajn6lom, de tdbbek
kiizdtt az 6 f iamiatt kellett iisszehivnom e zt az 6r lekezfe-
tet. Egy fiktiv szitu6ci6t tal6ltam ki tehAt, amiben felru-
hizlam riket sajdt sziileik szerepkdr6vel. An6lkiil, hogy
el6tte sz6ltamvolna, vagybirmit is megbesz6lttinkvolna.
Ezzel az 6tt6tellel kozdltem a probl6m6t. Az oszt6lyban,
mondtam, olyan l6gkdr uralkodik, hogy se szak6rit sem
mist nem lehet szinte tartani, 6s ennek - mivel a gyere-
kek hetedikesek - s(rlyos kdvetkezm6nyeik lehetnek a
j<ivrijiikre n6nte.K6rem a sziildket, hogy irj6k le azon
grerekeknev6t egy papirra, akikrcil fgy tudj6k grermek-
eikelbesz6l6se nyom6n, hogymiattuk nem halad a mun-
ka az osztillyban. N6v n6lkiil tegy6k meg megjegyz6sei-
ket.

Nagyon meglepte az oszt|lyt ez a fordulat. Mert
ugyan szerepet jdtszottak, m6gis m6lyen 6rintve voltak,
hiszen egymist kellett min6siteniiik. a gyerekek 90Vo-a
azonosh6t nevet irtfel apapirra,s onnan a tf.}.lilra.F;zvolt
az a pont, amikor kibirj tak a szerepiikbcil. Es a h 6t gyerek-
nek megddbbenve kellett szembesiilnie a tdbbs6g v6le-
m6ny6vel.

Ezek ut6n indult meg a tiszt6z6besz6lget6s. J6t6kony
hatisa m6ig tart.
A fikci6 6s a val6
Az egyik 6r6n csak j6tszani akartam. Tal6ljunk ki egy
embert. Igy is ismerSs: ismertem egy embert. Valaki elin-
ditja a sort, s mindenki hozz|Ieszegy jellemzonek it6lt
tulajdons6got. A kialakitott figura portr6ja ilyenre sike-
redett: mriszaki egyetemi tan6r, aki szak6llas, 6s skinhe-
ad frizur6t visel. Bence, az egyik okos, de neh6z fiirv6llal-
ta, hogy azonosul a megalkotott figur6val, s e szerepbcil
vilaszol a neki feltett riporteri k6rd6sekre. Es milyen 6r-
dekes, Bence mintha csak a saj6t 6lm6nyeircil besz6lne.
Olyasmiket 6rult el onmagir6l, amelyek ismeret6ben
6rthet<ibb6 v6lt ennek a nehezen kezelheto, de j6 k6pes,-
s6gii fifnak a z 6letr 6lv allott felfogi{sa 6s magatart6sa. (O
az, aki egy alkalommal nagyon pontosan megfogalmazta,
hogy nyolcadikosnak jogdban vatr az er6 pozici6j4"},6l
trlrgyalni a kisebbekkel.) A riporteri k6rd6sekv6laszaib6l
ugyanis az deriilt ki, hogy a hcis ha jdaninintlzetben 6lt,
s biir ott is a j6 tanul6k koz6. tartozott, ahhoz azonban
hogy a tdbbs6g befogadja, le kellett kopaszitania a haj6t,
tetovilltatnia magit,6s igy tov6bb,6s igy tov6bb...

E p6lda is azt mutatja - ahogyan a forr6 sz6k t6rt6-
netei is -, hogy a gyerekeknek idcink6nt nagy sziiks6gtik
van arra, hogy k6rdezz6k oket, 6s besz6lhessenek onma-
gukr6l, probl6m6ikr6l. Eszembe jntt az az 6t6dikes kis-
l6ny, aki azt mondta egy h6nappal ezel6tt, hogy szeretne
a forr6 sz6kbe iilni, mert iugy 6rzi, hogy az osztdlynak
gondjai vannak vele.
A fiildrajztan6rn6 6s az oszt6ly kdztitt
Van egy oszt6ly, amelyiknek rengeteg probl6m6ja van a
fdldrajztandrncivel. Az idcis koll6ganci kitiinci szakember.
J6hirevan a szakm6ban. Am a tanitviinyai rettegnek tci-
le. A dr6matan6r ismeri mindk6t f 6l igazsdg6t. Azt is tud-
ja, hogy a konfliktusokat nem tudjik ko zvelleniltisztilz-
ni egym6s kozdtt. Az 6 tiszte lehet a kijrntetitls. Mik6nt
ebben az esetben is az.

Miut6n besz6ltem a fd,ldrajztan6rn6vel, 6s megis-
mertem az 6 v6lem6ny6t is a z oszt{iyr 61, egy alkalommal
a fcildrajztan|rn6szerep6be helyezkedve a gyerekek el6
6lltam. S elmondtam nekik mindazt, amit a tandrnd kdz-
vetleniil nekik soha nem tenne meg. Nem,merl z6rk6zotl,
s nem, mert az ii generici6ji'nak a tan6ri magatartds6ba
nem illettbele az6nkdzl6s. Meg kellett a gyerekekkel6r-
tetnem, hogy a tan6rn6 :6gy 6rzi,6t kinevetik, semmibe
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veszik, 6s ez neki nagron fij. Ugraaalkor kiiz6ltem ve-
liik, hogy a tanirncj kivil6 szakember, a taniw6nyai a k6-
z6piskolfrkbanszaktirgyib6l nagyon j6l meg6llj6k a he-
lyiiket. A gyerekek mintha megszelidiiltek volna.

Az, amit 6n csin6lok, jobbankapcsol6dik a dr6mape-
dag6gia azon vonulat6hoz, amely els6sorban az ifjfs6g
beilleszked6si, szocializ6ci6s probl6m 6iv al, az iskolai
konfliktusok felold6s6val kiv6n foglalkozni, s nem any-
nyira ahhoz a villtozatihoz, amelyet j6l ismeriink a legf-
jabb angol drimaiskola n6pszenisitcii nyom6n. A dr dma-
tandr az dn gyakorlatomban kdzvetitd az iskoldban.
Kdarctit tehdt az egyes gyerek 6s az osztdly kdziitt, kiiz-
v et tt el I ent dt e s dr d ekel t s d gii gyer mekc s op or t o k kd zdt t,

A szerz1 ezzel a cimmel kozdl tanulmdnyt az I skolakul-
trtra 199 3 / 1. ds 8. szimdban.Annak apedag6giai szem'
l1letnek szenteli irdsdt, arnely az Eur6pa Parlament
Kutturdlis 6s Oktatdsi Bizottsdgdnak 1983-as assisi
i)ldsenyomdnbontakozott ki, s amely apedag6giai mun-
ka egyik I egf ontosabb cdl j dnak azon kdpes sdgek kial a-
kttdsdt tartja, amelyekkel kikilszdbdlhetd a mindenna-
pokb6l azerdszak, s amelyek segtts€gevel ugyanakkor

f el o I dhat6kkd v dl nak emberi konf I iktusaink.
O tyan ( t 6bbek kdztitt dr dnapedag1 giai ) el i dr dsok-

16l szdmol be, amelyeknek kimunkdldi a killdnf dle nem-

zet i s d g ek, ku hrtr dk, v al I d s i e I kcit e I ezet t s d g ek ilt k6 zd s i

zdnd,iban ( p l. dszak-ir or szig i katol ikusok € s pr ot est dn-
sok, ndmetek 6s trirdk venddgmunkdsok gyermekei k6-

ziitt ) ktsdr I ik me g I ebont ani az el 6itdl etes gondol kodrist,
ki a I akit ani a m ds ku I t ilr a, v al I d s, s zo k d s r end s zer me g -

4rtdsdnek, a mdssdg irdnti tiirelem kdszsdgdt.
Ismerleti Anat o I P i ka s nak, az up s al ai e I y et em pr o -

f e s s zor dnakkonstruktiv kommunik6ci6s programjit is'
amellyel arra hivja fel a figyelmet, hogy a konfliktusok
elm6rgesed6s6nek legjobban a kommunik6ci6s kult(rra
elm6lyit6s6vel (tdbbek k6ziilt az egymirsra figyel6s foko-
z6s6val, azemp6tiaf ejleszt6s6vel) lehet elej6t venni.

A dolgozat m6sodik r6sz6b en a London egyik el6vd-
rosdban miikddd King st on F riend sWor kshop Gr oup ne-
vii mtihel y szemin6riumaiba kapunk betekint6st. Megis-
merhetjiiktovi;;l,bil aber I ini H einr ich Zil le dlt al dno s i s -

kola tiTenegy pedag6gusdnak tevd.kenysdgdt, az ag-
ressziv magatart6s megeliizls6re kialakitott projektjii-
ket. V6giil az Aldo Giovanetti dltal R6mdban alapitott
didaktikus gyermeksztnhdzmunkdjdt mrttatja be egy el-
ciad6s leir6sdval.

Mivel a probl6ma a magyar dr6mapedag6gia egy 16-
sz6t isfoglalkoztatja - aDrdmapedag6giai Magazinban
is k6zd,ltiink m6r ilyen t6m6jir foglalkoz6sleirisokat -

fontosnak tartjuk, hogy felhivjuk olvas6ink figyelm6t
mostani ismertet6siinkkel is a konfliktusnak old6 techni-
k6k ismertet6se 6s nem utols6 sorban ezek fontos ir6sa 6s
az Iskolakult(rra c. foly6iratra, ahol gyakorta k6z6lnek
minket 6rintci ir6sokat.

Rdszletek a szerzt iisszefoglal6s6b6l :
Rudolf Schmitt a drd-apedag6gia m6dszer1vel az

6rzelmek mobiliz6l6s6val a gyermeki kreativit6s mozg6-
sitds6val saj6t 6lm6nyek biztosit6s6val pr6b6lkozrk. Az
6ltala javasolt szerepjitikok egy szisztematikusan fel-
6pitett kognitiv folyaamtba illesznednek, s igy minden

ds ami t al dn rtj, kdzvetit a gyer ekek d s a t antestill et kij-
zdtt. A drdmatantir ugyanis nem hatalmi tdnyez6' Nem
osztdlyoz,nem ad intdt, nembuktat,nem ismdteltet osz-
tdtyt. A drdmatandr nem rendelkezik killsddleges fe-
gyel mi eszkdz6kkel. N eki c sak a humanisztikus m6dsze-
r ek dl lnak r endelkezdsdr e. Ebben a konf I iktusokkal t er -

helt vild.gunkban, amikor a f eszillt sdg ek az i skol a f al ai
kd zdtt i s f e I f okozott an v annak j e I en, me g gy 626 d d s em,
hogy sziiksdg van a kdzvetit6 tandrra.

Az oktatdsiigy jiivdjdn munkflkod6k f igyelm6-
be aj6nlom, adjdk meguz iskoldknak aztasztbtd-
s6got, hogy tantestiiletiikben megteremthessdk a
kiizvetftd drdmatan6r ftiggetlen stdtuszdt.

sz6nd6k ellen6re viszonylag kev6s tere marad a gyerekek

alkot 6 f ant6zi6j6nak. A foglalkoz6sok felt6telezhetcjen a
kellet6n6l didaktikusabban bonyol6dtak. A vend6gmun-
k6s gyerekek a szomsz6dban cimii t6ma p6ld6ul a kdvet-
kezci foglalkoz6sokb6l illlt iissze:

a"/ megismerked6s Leil6val, a t6r6k kisl6nnyal,
t/ informil6d6s a td,r6kdk szokisair6l, 6letm6dj6r6l

ft6pek Leila eloklszitl oszt6lybeli 6let6b6l, ahol n6metet

tanul, magn6s interjir a kisl6nnyal6s sziileivelarr6l' hogy
mi6rt jdttek N6metorsz6gba, diak6pek a t6r6k 6letm6d-
dal kapcsolatban, bev6sirl6s egy tdr6k tidetben).

c/egyt6r6kanya6rkezikgyermekeivelazosztliybt
(szituici6s j6t6k),

d/ Leila sziilei a gy6rban (a vend6gmunk6sok neh6z
munkakoriilm6nyeinek bemutat6sa),

e./ egy modern lak6negyed 6s egy hajl6ktalanoknak
k6sziilt telep megismer6se, dsszehasonlit6sa (diak6pek

segits6g6vel),
f/ a t6rdk venddgmunkis csal6d otthona ft6pek, raj-

zok),

d egy, a t6m6val foglalkoz6 Ursula W6lfel-novella
dramatizil6sa,

h/ Leila (illetve m6s kiilfoldi grerekek) 6s a n6met
gyerekek kdzdtti kapcsolat alakitisa (szituf ci6s j6t6k)'

A kordbbi inform6ci6k alkalmat adtak a tanul6knak
arra, hogy szembesiiljenek kiilfdldi t6rsaikkal kialakul6
konfliktusaik val6di okaival. Igy kozelebb kertilhettek
ahhoz is, hogymegtal6lj6k egym6shoz az utat.
I. p6lda:
Egy 1987-ben szervezelt iskolai szemin6rium sor6n a
r6sztvevcik kiscsoportos form6ban gyrijt6tt6k dssze azo-
kat a k6rd6seket, amelyekkel azegyittl|t sor6n foglal-
kozni szeretn6nek:

a./ Protest6ns-katolikus t6m6k
- Mit szeretnek, illetve, mit nem szeretnek egym6s-

ban a protest6nsok 6s a katolikusok?
- Melyek a kdztiink levci kiildnbs6gek 6s mi6rt fordu-

lunk szembe egym6ssal?
- Mi av6lem6nyed avegyes h6zassigokr6l?
- Mi6rt nem hisznek a protest6nsok Szii zMilriilban?
- Gyakran j6rnak a protest6nsok templomba?
- Mi a v6lem6ny az angol-ir szerzdd6sr6l?
-Ugy v6led, hogy h6borfi lesz, ha ezt a szerz1d€st

megs6rtik?

- - Mit gondolsz, helyes vagy hamis az az 6llitAs, hogy
Irorszdgban csak hadsereggel lehet rendet teremteni?
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