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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
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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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