
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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- Minden katolikus hisz az egys6ges lrorsz6gban 6s

az dsszes protest6ns egyesii.ln i akar Nagy-Britannidval?
- Jobb orsz6g lenne-e Eszak-iiorsz6g, ha a katoliku-

sok elt6vozn6nak?
t/ Szexuillis viszonYok
- Ldtesithetnek-ea 1 6 6vesek szexuiliskapcsolatot?
- Mit jelent sz6modra a szex?

- - Mik6nt v6lekedsz az AIDS-rcil?
- 0gr gondolod, hogy a sziil6k tfl sokmindent el6ir-

nak?
c,/ Csal6di 6s iskolai viszonYok
- Szivesen j6rn6l egy integr6lt (protest6ns-katoli-

kus) iskol6ba?
- Egy koeduk6lt iskola vajon jobban felk1szitene az

6le1re?
- Mi6rt j6tt6l ebbe a k6z6ss6gbe, 6smi av6lem€nyed

r6la?
-Mi 6rdekel6ltal6ban?
- Mit6l lesz valaki alkoholista?
Aprogram ez esetben a kijvetkezdklppn zajlott le:
t. naple csoport aut6busszal Ballycastre-ba utazik,

ahol a formalitisok elint6z6setl6neg6sz nap j6tszanak,

ismerkednek. Este valamennyien kdriiliilnek egy nagy
kovet, 6s aki azrmeg6rinti, elmes6lheti 6lete t6rt6net6t'
Ezt k<ivetcien kiscsoportos form6ban k6szitik el az 6ket
6rintcj k6rd6sek list6j6t.

2. nap. Nemek szerinti csoportokban beszElgetlek a

l6ny- illetve a fifi6let elcinyeircil C9 nlt1fyya|r6l Majd
egy pleniris iil6sen adnak elci szitu6ci6s j6t6kokat a nemi

si"."p"t -egjelen6s6vel kapcsolatban. Este koncert z6r-
ja a napot." 

3. nap. A harmadik napon kiscsoportos form6ban vi-
tlznakikatolikut 6s a prbtestiins nevel6s sajitoss6gai-
16l. A d6lut6ni szabad program ut6n felk6sziilnek az iin-
nep6lyes 6s killiinleges vacsor6ra, amelyet diszk6 kovet'

Klngston Friends Workshop Group
A nJvezett mtihely a kv6kerek kezdem6nyez6s6re j6tt

l6tre London egyik elcivdros6ban. Az 6ltaluk k6pviselt el-
m6let 6s az alkiimazott m6dszer a 60-as 6vekben alakult
ki az Egyesiilt Aflamokban, de a k<ivetkezcj 6vtizedekben
Nagy-niitanni6ban is hozziflrhetov6 velt. A Kingston
Friends mrihely az6ta saj6t k6zik<inyvet is kidolgozott a
helyi praxis sz6mrira. Ebben a keretben - 6lhleban a he-
lyiini6zetek szervez6s6ben - pedag6gusok 6s di6kok
szdmfnabonyolitanak le tiibbnyire h6romnapos szemi-
n6riumokat.

Mind a pedag6gusok, mind a diikok olyan gyatorla-
tokat v6geznek el a szemin6riumok sor6n, amelyek lehe-
t6s6get idnak szociilis k6pess6geik fejleszt6s6re, vala-
mini annak tudatosit6s6ra, mik6nt v6lhatnak k6pess6
6nndn magatart6suk kedveid befolyisol6s6ra.

A megval6sul6s mik6ntj6nek szeml6ltet6s6re egy
diikszemin6rium riivid menet6t ismertetem:

A r6sztvev6k 16-17 6ves di6kok. A 30 r6sztvev<i k6t
kisebb csoportot alkot, tan6ruk az egyil'hezcsatlakozik'
A t6ma a jogok 6s felelciss6gek probl6makore, 6s a foglal-
koz6s clljaiz elr�6l folytatott vita segits6g6vel tudatosi-
tani a r6iztvevSkben, hogyan lehet e k6t tfinyezdt egy-
missal 6sszhangba hozni.

A foglalkoz6s r6szwev6i k6r alakban foglalnak he-
lyet, 6s n-eviiket kitiizik a ruh6jukra. A foglalkoz6s sor6n
egy poszter 1rbr6zolja az irn. ,,j6ghegy-elve1". Ennek 16-
"y"g", hogy a szem6lyk6zi kapcsolatokban lezajl6 prob-
t6marnegoiA6s csup6n a j6ghegy csfcsa. A viz alatt ma-
radnak a sziiks6ges, gyakran elhanyagolt k6pess6gek a

kommnnik6ci6, a kooper6 ei6, az 6n6tt6k tudata' Ez azt

jelenti, sokprobl6m6t eredm6nyesen meglehetne oldani'

ila hat6konyabb lenne a kir zfls 6s az egymisra val6 oda-

fisvel6s, fe ilettebb lenne az egytittmrikdd6s 6s m6d lenne

m?gmutatni saj6t 6rt6keinket, illetve felfigyelni m6sok

6rtetkeire. Acsoportfolyamat sor6n megoldatlanul mara-

d6 probl6mak filt6tleniit megold6dnak a k6sribbiekben'

ha iikeriil a csoport tagjaik6zott egyk6lcsoniis bizalmon

alapul6 kapcsolatot kialakitani.
A konfliktusmegoldiis k6pess6geit figyelem- 6s ko-

oper6ci6s gyakorlatok segitsdg6vel mutatjak-be a fiata-

tot<nat< a cioport vezelli (a facilit6torok)' Elj6tszatnak

egy olyan sierepj6t6kot, amely a figyelmetlens6get

siemt6iteti. Egy iiszony panaszkodik eg6szs6gi probl6-

mijdr6l, mialatt a partnere megpr6b6lja a figyelmet a va-

l6s probl6m6r6l kiiliinbiizcj m6don elterelni' Ezut6n a

csoport mis reag6l6si lehetcis6geket is dsszegyiijt' majd

rdvid vitit folytit at€m6t6l,majd a csoportvezet6 av6-

lem6nyeket egy faliirjsrigon r<igziti. Ezt k<ivet5en vr6le-

m6nyit<6r a.t6l, hogy mik6ppen lehet meg6llapitani, fi-

gyel:e a partner vagy nem, illetve hogy mi6rt tartjdk

egyik vagy m6sik reag6l6st kedvezcinek. A adott csoport-

Uin a gyeiekek altaliban aztvflaszolritk, hogy cik maguk

is gyafian csak tettetik, hogy odafigyelnek a m6sik sza-

valia, holott csak akkor figyelnek oda igazilrl ha a t6ma

drdekli cjket, vagy ha respekt4liikabesz6l6t'Azt is meg-

vallott6k, hogy 5k maguk is ritkin lrzik:il;gy, hogyval6-

ban figyelne[ a szavaikra. Probl6miikkal legszivesebben

a t6mi" szaklrtcij6hez 6s nem a t6rsaikhoz vagy tan6raik-

hoz forduln6nal. V6giit egy,,brainstorming" keret6ben

gnijtik <issze a j6 hallgat6 tulajdons6gait' -* 
i nerom6r6s foglitkoz6st kbvet6en a r6sztvevcikfgy

v6lt6k, hogy b6r nehezen old6dtakfel a sz6mukra szokat-

lan szitu6ii6ban, de v6giil is kellemes tapasztalatokkal

tilv ozn ak az elso tal6lkoz6sr6l - Ez f 6k6tl annak k6sziin -

hetci, hogym6djukvolt <iszint6n elmondani a v6lem6nyii-

ket a f ehieriilci t6rd6sekrcil, 6snem keletthosszan 6s pasz-

szivan csak odafigyelni valaki misra' Azt is elmondt6k,

hogy az iskolai nelyzet eg6szen m6s, me11 ott a tan6rok

rendelkeznek a tud6ssal, 6s nem 6rdekli 6ket' hogy a

di6knak van-e kedve a tanul6shoz, vagy sem' A csoport

v6giil is irgy d6nt6tt, hogy a kdvetkezcj alkalommal a d<in-

t6si folyamat t6m6j6val foglalkozik.

AberliniHeinrichZrlleiltaliinosiskolaprogram j6b6l:

Fant6zia, kreativit6s, humor
A fesziilts6g fokoz6drlsa megelcizhet6 megfeleki hu-

mor 6r z6kkel, i ant 6zi6v al, p6l d 6ul s zoka tl an, i r r eill is

megoldisi m6dok gYtijt6s6vel'-A 
projekt sor6n a kiivetkez6 k6vetelm6nyeknek kell

megfelelni:-- 
a foglalkozis ne csak a kognitiv, hanem az affektiv

sikra is ir6nYuljon;
- arrakell ttirekedni, hogy a tanul6k 6n6ll6an tev6-

kenykedjenek, iin6ll6an d6ntsenek;
- fontos, hogy a foglalkozisoktaniltnak 6s di6knak

egyarint 6r6met okozzatak, ez6rt sziiks6ges, hogy a ko-

moly gyakortatok kdz6 fellazit6 j6t6kokat iktassunk be;
-i pedag6gus mindenkor v6llalja iinmag 6t, apozitiv

minta nyujtris6nak k<itelezettslge nem jelenti azt' hogy

nem v6lialha |ja sajdt ltzelmeit, p6ld6ul jogos haragjit;
- elengedhetetlen a rugalmass6g, hiszen 6ppen a sze-

m6lykiizi kapcsolatokban nem lehet elcjre l6tni, mik6nt

fognak ttirt6nni a dolgok. A merevs6g azt sugallha-tja ta-

niw6nyainknak, hogy nem igazfinbizunk iin6ll6s6gunk-

ban.
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A progrrm az alibbi t6makdrdkkil 6piil fel:
ismerked6s, lazitits;
sajit 6rt6keink felf edez6se;
kommunik6ci6;
kooper6ci6;
fi6k 6s l6nyok kap'csolata;
erciszakmentes konfl iktusmegold6s.
Egyp6lda:
A fifk 6s l6nyok kapcsolat6n beliil egy aj6nlott t6ma

az elfitlletekr. 6l sz6l.
A c6l: az oszt 6ly vitatkozz6k a t6rsadalmi el6it6letek-

rrJl a linyok 6s fiirk, illetve az idcjs emberek elt6rci k6pes-
s6geivel kapcsolatban.

Korcsoport: 4-8. oszt6ly
Eszkdzdk poszterek, ir6nok
Id6keret: legal6bb egy tanitisi 6ra
A foglalkoz6s menete:
H6rom poszter keriil a falra a k6vetkez6felirattal: ,,,{

l6nyok nem...", ,*A fifk nem...", ,,6reg emberek nem..."
A mondatoka t egy, az osztirllyal folytatott brainstorming
keret6ben fejezik be. Mindent felirnak a poszterekre,
ami csakfelmeriil. Egyik-m6sik esetben nem kertilhet6 el
ugyan a spontilntrltakozits, de ezt egyelcire figyelmen ki-
viil lehet hagyni.

M6sodik l6p6sk6nt az oszt6ly 6ttekinti a listdt, 6s ki-
htzza azokat a v6laszokat, amelyek nem felelnek meg a
val6s6gnak (pl. a l6nyok nem tudnak focizni, a fi6k nem

Ugyancsak az Iskolakultfrdban 6s ugyancsak Szek-
sz6rdi Ferencnd tud6sitegy azelcibbi t6m6val kapcsoal-
tos hazai kerekasztal-besz6lget6srcil az 199 3 / 19. szdm-
ban. Mint megtudjuk, a talalkoz6L az Iskolafejleszt6si
Alapitv6ny szervezleegy olyan t6ma megvitat6sa c6lj6-
b6l, amely napjaink pedag6gi6j6ban minden bizonnyal a
legidciszeriibb k6rd6sek egyike. A r6sztvevcjk ugyanis ar-
16l cser6ltek gondolatot, hogy a szakmabeliek foglalkoz-
nak-e az iskol6ban keletkezrj pedag6giai konfliktusok-
kal, s ha igen, mik6nt 6rt6kelik, hogyan oldjdk meg az
esetleges probl6m6kat.

A besz6lget6s anyaSa nem csup6n aktualit6sa miatt
tanuls6gos, hanem az6rt is, mert a tingyklrhazai 6s kiil-
honi szak6rt6inek v6lem6nye egyardnt megismerhetciv6
v6lik 6ltala. A megsz6lal6k kdzdtt 6ten ( Horvdth Szab6
Katalin, Jdr6 Katalin, Kereszty ZsuTsa, Pdl Tamds ds
S zekszdr di F erencnd) magyarorsz6gi int6zm6nyek
munkat6rsaik6nt kutatjdk az iskolai konfliktusok okait,
kdriilm6nyeit, ketten viszont a kiilfold tapasztalatait
kdzvetithett6k, I*imdorf er T amds Ang I idban nev el dsi
tandcsadd, s emellett 6 az ENCORE nevri eur6pai h6l6-
zat magyarorsz6gi osszekdt6je, I*tkes Evapedig Svdd-
or szig ban do I g ozik mint dr dmap edag 6 gus.

,,Tfl magas a konfliktus6rz6kel6si kiisz<ib" - ebben
jelolt6k meg a magyarorsz6gi iskol6k miik6d6s6nek
egyik neuralgikus pontjit. A megfigyel6sek szerint a pe-
dag6gusokban ma is 6l ar6gi beidegzcid6s: elrejtik, nem
merik v6llalni az ad6d6 konfliktusokat, csakfgy, mint a
gyermekeknek j6r6sze. 5z6 esett egy a magyar iskol6k-
ban ma sem ritka jelens6grcjl is: az ercjszakr6l, amely sok
helyiitt a m6r felszinre keriilt konfliktusok kezel6s6re al-
kalmazott es zkoz - apedag6gus 6s a grermek viszonyla-

tudnakkdtni, 6reg embereknemlitnak j6l). Azut6nlehet
arr6l besz6lgetni, hogyha nem igaz, mi6rt gondolj6km6g-
is igyeryes emberek.

A harmadik s zakaszban azoszt6ly 6nk6nt j elentkez6
tagjai adnak el<i szitu6ci6s j6t6kokat, amelyek segits6g6-
vel a hamisnakit1lt el6ir6letek ellen 6rvelhetnek. P6ld6-
ul a l6nyok bebizonyitjfk technikai k6pess6geiket.

A didaktikus gyermekszinhdzat, aTeatro didattico il
torchio-t 197 1 -ben R6m6ban alapitotta a szinhizi kriti-
kus tjs6gir6, Aldo Giovanetti. Szind6k6t azvilltortaki,
hogy szerinte a k6z6pkori mes6k, valamint a t6v6ben su-
gfurzott modern mes6k 6s kalandfilmek leegyszenisitve
6br6zolj6ka vil6got, felosztva azt a j6k6s a rosszak k6-
zdtt. A rosszakkal szemben pedig elfogadhat6 eszkdznek
szimiLazer,6szak.

Giovanetti saj6t maga irja a darabokat, kdzben ren-
dez6k6rlis tev6kenykedik. A darabok azonban nem k6-
sziilnek el elcire, csup6n azalaphelyzet adott, 6.san6z6k
(a gyerekek) r 6su 6tel6v el, az o r 6glonz6seik nyom 6n ala-
kul ki a v6gleges produkci6. Igy egy-egy el<jad6s a jelen-
l6vri gyerekek 6letkorinak, 6retts6g6nek, 6lettapasztala-
tainak fiiggv6ny6ben m6s 6s mis, valamennyi egyszeri
esem'6ny. A n6z6k alkalmat kapnak arra, hogy kifejthes-
s6k v6lem6nytket a vil6g dolgair6l, az emberi kapcsola-
tokr6l, s kdzben ki6lhess6k kreativit6sukat, mikrizben -

a tapasztalatok szerint -kitiincien sz6rakoznak. (Giova-
netti az el6ad6sokat, "spettacoli didattici"-nek nevezi.)

t6ban 6ppfgy, mint a gyermek gyermekkel val6 6sszeiit-
k6z6s6nek eset6ben.

Ahozz6sz6l6sokb6l azonban - s ez rem6nnyel t6lt-
heti el az olvas6t - nem csup6n a riaszt6helyzet kdrvo-
nalaz6dik elcjttiink, hanem kirajzol6dnak a sz6ban forg6
pedag6giai probl6ma megoldfs6nak lehetcis6gei is. Vala-
mennyien egyet6rtettek abban, hogy mindehhez az isko-
la szellem6nek, l6gkor6nek megv6ltoz6sa, a pedag6gus-
k6pz6s koncepci6v6lt6sa sziiks6geltetik, 6s n6lkiil6zhe-
tetlen a fentiekhez a jogi 6s int6zm6nyi keretek kialaki-
t6sa, s annak a felt,6telnek amegteremt6se, hogy az okta-
t6sban r6szlvev6 felek (a tan6rok 6s tanitv6nyaik egy-
k6nt) megismerhess6k 6s elsaj6tithass6k a kiil6nf6le
konfl iktuskezel6si technikikat.

Szekszirdi Ferencn6 cikk6hez szakirodalom-jegyz6k
is csatlakozik, melyet mi is aj6nlunk olvas6ink szives fi-
gyelm6be: Horvdth Szab6 Katalin: Konf liktusok az is-
koldban. OKI, Bp., I99l Jdr6 Katalin: Didkpdlyafutd.-
so,t. A gimn6ziumi osztiilyok szociiilis struktrlr6l6d6s6-
rak I6nyez6i. Uj Pedag6giai Szemle, I99A rc. 21 -24.

Inimdorf er T amds : N em mese ez.' Konfliktusmegold6s
csoportmunk6ban. Szolnok Megyei Pedag6giai InI6zeI,
Szolnok,1992
Lelkes Eva: En igy tanftok. Kreativit6s a nevel6sben.
Szolnok Megyei Pedag6giailnllzet,Szolnok, 199 1
P dl T amd s : I g azl dt 6 N ap. Iskolapolgir Alapitv6ny, Bp.,
r992
S zekszir di F erencnd: Gyerekek-tanit6k-sziilcik. Konf-
liktusok kisiskolis korban. IFA-MKM-BTA. 1 992
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(A szerkeszt6 ismertet6se)


