
TÉKA

Az órák a gyermekek élményvilágából
indulnak ki hozzá irodalmi és képzőművészeti
szemelvények, illetve feldolgozásukhoz fel-
adatok kapcsolódnak.

A kiadványok — melyeket a kisújszállási
Kossuth Lajos Általános Iskola Embertan mű-
helyének tagjai készítettek — megkönnyítik a
pedagógus órai felkészülését, akár osztály-
főnöki órák keretében, akár külön tantárgyként
tanítja az Emberismeretet.

így is lehet!

(Problémamegoldást segítő játékok
és gyakorlatok kézikönyve

Oktatási segédanyag önismeretei és
konfliktuspedagógiai foglalkozásokhoz.

Szerk. Mrenáné Szakálos Ilona Szolnok.
ENCORE M. Konfliktusped. A. —

MPI, 1995. 142 p.)

A kézikönyvet összeállító csoport (Kings-
ton Friends Workshop Group) a londoni
központi kvéker hivatal támogatásával a
nyolcvanas évek elején kezdett a kreatív
konfliktuskezeléssel foglalkozni. Tapasztala-
taik azt mutatták, hogy a sikeres és erőszak-
mentes problémamegoldás alapja az önbiza-
lom kiépítése. Ezzel biztonságérzetet lehet
kialakítani a gyerekekben, ami lehetőséget ad
számukra, hogy félelmeikről, rejtett érzelmeik-
ről nyíltan szóljanak. Tökéletesebbé válik a
kommunikáció, fejlődik az együttműködés, a
gyermekek sokkal inkább képessé válnak arra,
hogy pozitívan vélekedjenek saját maguk és
mások értékeiről. Csökken a gyerekek közötti
összeütközések száma, és kreatívabbá válnak a
megoldások terén.

A kötetben megtalálható játékok és tevé-
kenységek felhasználásával több korosztály
(általános iskolás, középiskolás, felnőtt) szá-
mára is összeállíthatók foglalkozások osztály-
főnöki órákra, önálló foglalkozásokra, óra-
keretben vagy szabad időben egyaránt.

Leimdorfer Tamás

Nem mese ez
(Konfliktus-megoldás csoportmunkában.

Szolnok. MPI, 1992. 37 p.)

A mesék világa mindnyájunk közös kin-
csestára. A kisebb gyermekekkel foglalkozók
számára természetes, hogy meséket olvasnak,
dramatizálnak, illusztrálnak vagy bábukkal
játszanak el egy-egy kedvelt történetet. A
középiskolában vagy a felsősoktatásban már
nagyon ritkán emlegetjük a mesét. Leimdorfer
Tamás kis könyve pedig azt ajánlja nekünk,
hogy idézzük meg a régi, jól ismert mesék
hőseit. Módszerének lényeges eleme, hogy
nem egyéni, könyv fölé hajló töprengésre épít,
hanem csoportmunkára. Figyeljük meg egy-
egy mesehős „érveit", s azt, hogyan látják őt
a többiek.

S tapasztaljuk meg, mire juthatunk akkor,
ha — varázspálca nélkül — egymásra figyelve
próbálunk megoldani egy-egy nehéz helyzetet.

A kötetben leírja a módszer alapvető el-
méleti vázlatát, de fontosabbnak tartja magát
a gyakorlatot. Talán logikusabb lenne az
elmélettel kezdeni, általában úgy tanítunk. Az
élet viszont nem ilyen: valódi problémákat
állít elénk, s ezeket kell megoldanunk a
rendelkezésünkre álló eszközökkel.

Leimdorfer Tamás 14 éves kora óta él
Angliában. A londoni Quaker Peace and
Service nevelési tanácsadójaként olyan
pedagógiai eljárásokat gyűjt és közvetít,
melyek — gyermekeknek és felnőtteknek —
segítenek konfliktusaik megoldásában.

Smith, V.—Major, V.—
Mnatzaganian, N.

Kortárs közvetítés
(Tanári kézikönyv és óravázlatok a
Kortárs közvetítés c. programhoz.

Szolnok. ENCORE M. Konfliktusped.
A., 1997. 110 p.)

Mit jelent a kortárs közvetítés? Maga a
szókapcsolat is új még nálunk, s az elgondolás
is bizonyára újdonságnak számít: meg kell
tanítani a gyerekeket arra, hogyan oldhatják
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meg konfliktusaikat társaik közreműködésével
— azaz a felnőttek szokásos beavatkozása
nélkül.

A szerzők, a „Bristol Mediation" munka-
társai nemcsak elméletből ismerik, hanem
gyakorlatban is kipróbálták azokat a módsze-
reket, eljárásokat, amelyekkel az erőszak-
mentes konfliktusmegoldás természetes módon
tanítható az iskolában. Nem leckeszerűen,
hanem közös munkával, játékosan, s egyben
fokozatosan tudatossá téve a folyamatot.

Tanári kézikönyv és program együtt van
jelen ebben a könyvben. 10 foglalkozás tervét
tartalmazza, s mindazt összefoglalja, amit a
használónak az előkészitéshez, lebonyolí-
táshoz tudni kell. Ötletes, fénymásolható
mellékletei kifejezetten a kisiskolások szabá-
lyokat komolyan vevő játékosságához iga-
zodnak.

Jó pillanatban jelent meg ez a könyv. Az
iskolák többségében jelenleg készül a helyi
nevelési program, s formálódnak a tantervek
is. Mind a NAT alapelvei, mind az Ember és
társadalom műveltségi területe fontossá és
szükségessé teszik a hatékony kommuni-
kációhoz szükséges készségek kialakítását, az
önismeret fejlesztését, a konfliktusok meg-
felelő kezelését.

Szekszárdi Júlia

Utak és módok
(Pedagógiai kézikönyv a

konfliktuskezelésről. Bp. ENCORE M.
Konfliktusped. A. — Iskolafejl. A.,

1995. 183 p.)

A kreatív megközelítésű, erőszakmentes
konfliktusmegoldás módja elsajátítható, és a
pedagógusok számára különösen fontos ennek
megismerése. Részben azért, hogy maguk is
alkalmazzák, részben pedig azért, hogy
mindezt a tudást diákjaiknak is tovább-
adhassák.

A kézikönyv az erőszakmentes konfliktus-
megoldás hazai és külföldi eredményeire
támaszkodva összefoglalja a konfliktusok
fajtáit, a konfliktuskezelő stratégiákat, a peda-

gógus lehetőségeit a konfliktusba való
beavatkozásba.

Részletes képzési programot mutat be, az
ENCORE hálózatban alkalmazott szemléletre
és technikákra alapozva. Ennek főbb téma-
körei: a pozitív énkép kialakítása és meg-
erősítése, az emberek közötti különbségek
tudatosítása, az eredményes kommunikáció,
asszertivitás, együttműködés, problémameg-
oldás, mediáció.

A kötet utolsó fejezete olyan bevált peda-
gógiai programokat mutat be, amelyek példa-
ként szolgálhatnak a konfliktusok kreatív
módszerekkel történő megoldására.

Sztkszérdi Júlia

UTAK ÉS MÓDOK
Pedag<5sia! kézikönyv
a konflHduskezelésröl

- Magyar ENCORE

1995

Lelkes Éva

Én így tanítok

(A kreativitás szerepe a nevelésben.
Szolnok. MPI. 1994. 79 p.)

A kis kötet önéletrajz, s egyben pedagógiai
esszé, melynek hitelét a szerző magyarországi
és svédországi tevékenysége, széleskörű el-
méleti tudása, s a sorokból áradó gyermek-
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