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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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szeretete adja. A kötetben szereplő növendékei
7—13 évesek. A szerző a drámajátékot és a
videofelvétel adta lehetőségeket használta fel
közös munkájuk során, hogy segítse az alkotó
tanulást és a kreatív konfliktusmegoldást az
osztályban. így ír erről: „Az alkotva tanulás
és az alkotó konfliktusmegoldás módszere egy
és ugyanazon folyamat két megjelenési for-
mája. Mind a kettő a káoszban segíti eliga-
zodni a gyermeket. Az egyik az információ
káoszában, a másik az önmegismerés káo-
szában.

Sokszor hallom mint tényt és vádat, hogy
ehhez a módszerhez sok idő kell. Nem taga-

dom. De a felhasznált idő minden pillanata
megtérül. Akkor is, amikor az alkotva tanulás
módszerével megmarad a tudás, és akkor is,
amikor feloldódik vagy megoldódik a közös-
ség és az egyén munkáját gátló konfliktusoktól
terhes káosz.

Végezetül csak annyit, hogy ez a módszer
mindenféle iskolában, mindenféle közösségben
felhasználható.

(Készítették:
Erdösné Márta Mária és Garai Ildikó

— a Jász-Nagykun-Szohiok megyei
Pedagógiai Intézet munkatársai)

HÍREK

A Finta Múzeum és a Túrkevei Kulturális
Egyesület szeptember 13-án konferenciát és
kiállítást rendezett Családfák, családi emlékek
címmel. A tanácskozás levezető elnöke, dr.
Varga Gyula az anyakönyvek társadalom-
néprajzi jelentőségéről beszélt, dr. Őrsi
Julianna „Miért kutatjuk családunk törté-
netét?" című előadása után dr. Kotics József a
tiszazugi válásokat elemezte. Végül Bolega
Judit tartott beszámolót a vallási endogámia
szerepéről egy pest megyei faluban. A
tanácskozás után prof. dr. Szabó László
nyitotta meg a kiállítást, amely október 31-ig
tekinthető meg.

A Debreceni Agrártudományi Egyetem
Karcagi Kutatóintézete Tiszántúli Mezőgazda-
sági Tudományos Napokat tartott. A konfe-
rencia fő célja volt a Tiszántúl mezőgazdasági
fejlesztésének elősegítése, a kutatás-fejlesztés
eredményeinek közreadásával, terjesztésével.
A rendezvényen résztvevő hazai és külföldi
agráregyetemek, főiskolák, kutatóintézetek,
különböző intézmények és szervek oktatói,
kutatói, szakemberei az agrárium fejlődését
szolgáló mai aktuális kérdések mellett rész-
letesen foglalkoztak olyan, a mezőgazdaság
fenntarthatósága, a termőhelyvédelem, a tér-
ségfejlesztés és a tájhasznosítás témaköreibe
tartozó kérdésekkel, amelyen jelentősen segí-

tik az agrárgazdaság XXI. századi felkészü-
lését. A rendezvényen a DATE — elkötele-
zettségével egyezően — fő feladatként hatá-
rozta meg az Alföld térség mielőbbi fej-
lesztésének elősegítését. A tudományos ta-
nácskozáson a megjelölt témakörökben 99
előadás hangzott el, és 112 poszter került
bemutatásra.

Az elhangzott előadások a plenáris ülésen:

— Benedek Fülöp, FM közigazgatási
államtitkár: A mezőgazdaság helyzete
és fejlesztésének lehetőségei

— dr. Patkós András, MKM főosztály-
vezető: Az agrár-felsőoktatás és a
kutatás kapcsolata

— prof. dr. Stefanovits Pál, az MTA
rendes tagja: Talajvédelem-talajjavítás
és a fenntartható fejlődés összhangja

— prof. dr. Várallyai György, az MTA
levelező tagja: A talaj vízgazdálkodása
és a környezet

— prof. dr. Kunicz Gyula, az MTA dok-
tora: A mezőgazdaság helye, szerepe a
térségfej lesztésben.

A plenáris ülésen elhangzott előadásokat
mintegy 500—550 fő hallgatta meg, akik részt
vettek az előadást követő poszterbemutatón is.
A plenáris ülést ünnepi hangverseny, illetve a
szakemberek találkozója zárta.
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