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D1– Példa a konfliktus elkerülésére
Olvassátok el figyelmesen az alábbi részletet a műből!
Hogyan oldja meg Ron és Harry Malfoy feléjük irányuló „piszkálódását”? Miért igyekeznek elkerülni
ebben a helyzetben a konfliktust?
– Legjobb lesz, ha magamra vállalom a lopást – folytatta Hermione tárgyilagos hangon.
Benneteket kicsapnak a következő stikliért, nekem viszont még nincs priuszom. Nem lesz
más dolgotok, mint összehozni egy kis zűrzavart, ami úgy öt percre eltereli Piton figyelmét.
Harry elfintorodott. Piton óráján zűrzavart kelteni – ez körülbelül annyira volt veszélytelen dolog, mint szemen bökdösni egy sárkányt.
A csütörtöki bájitalórát a szokásos helyen, az egyik tágasabb pinceteremben tartották.
Húsz gőzölgő üst állt a hozzávalók és a rézmérlegeket hordozó faasztalok között. Piton felalá járkált a teremben, és gonosz megjegyzéseket tett a griffendélesek munkájára – ezeket
a mardekárosok kaján kuncogással honorálták. Malfoy, aki Piton kedvenc diákja volt, folyton halszemeket pöckölt Ron és Harry felé; a fiúk azonban tudták, mi lesz, ha visszadobálnak: büntetést kapnak, mielőtt annyit mondhatnának, hogy „igazságtalan”.
(Tóth Tamás Boldizsár fordítása)
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D2– Példa a győzelemmel végződő konfliktushelyzetre
Olvassátok el figyelmesen az alábbi részletet a műből!
Hogyan viszonyul ebben a helyzetben Ron a konfliktushoz? Számára győzelemmel végződött-e a konfliktus?
Ron és Hermione lejöttek a fűre, hogy meghallgassák, miről folyik a szó.
– Mi van? – fordult Harryhez Ron. – Miért nem játszotok? És ez mit keres itt?
Malfoyra és annak mardekáros zöld talárjára nézett.
– Én vagyok a Mardekár új fogója – hencegett Malfoy. – Épp az új seprűket nézegettük,
amit apukám vett a csapatnak.
A hét szuperseprű láttán Ronnak is tátva maradt a szája.
– Jó cucc, mi? – folytatta Malfoy. – De talán a Griffendélnek is sikerül pénzt szereznie új
seprűkre. Írjatok ki árverést a Jólsep-R5-öseitekre. A múzeumok versengeni fognak értük.
A mardekárosok hasukat fogták a nevetéstől.
– A Griffendélnél viszont senki sincs, aki lefizette a csapatot, hogy játszhasson – vágott
vissza Hermione. – Mi a jó játékosokat válogattuk be.
Malfoy arca megrándult.
– Téged senki sem kérdezett, pimasz kis sárvérű – sziszegte.
Harry nyomban rájött, hogy Malfoy valami nagyon csúnyát mondhatott. Ron pedig előrántotta varázspálcáját, és „Ezért megfizetsz!” kiáltással Flint hóna alatt Malfoy arcára szegezte.
Jókora durranás robajlott végig a stadionon, majd zöld sugárnyaláb tört elő a pálca Ronhoz
közelebb eső végéből. Az átok gyomron találta a fiút, és ledöntötte a lábáról. Ron kinyitotta
a száját, de beszéd helyett hatalmasat böfögött, és egy maroknyi meztelen csiga potyogott
az ölébe.
A mardekárosok betegre nevették magukat. Flint kétrét görnyedt, és új seprűje nyelébe
kellett megkapaszkodnia, hogy el ne essen. Malfoy négykézláb állt, és öklével a gyepet
püfölte.
(Tóth Tamás Boldizsár fordítása)
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D3 – Példa a vereséggel végződő konfliktushelyzetre
Olvassátok el figyelmesen az alábbi részletet a műből!
Vállalja-e a nyílt konfliktust Harry az őt heccelő Dudley-vel? Ennek a konfliktusnak van-e győztese?
Dudley döcögött felé a pázsiton.
– Tudom, milyen nap van ma – ismételte Dudley, most már közvetlen közelről.
– Gratulálok. Látom, végre sikerült megtanulnod a hét napjait.
Dudley eleresztette a füle mellett a megjegyzést.
– Ma van a születésnapod. Hogyhogy senki sem írt neked? Még a dilisek sulijában sincsenek barátaid?
– Vigyázz, még meghallja az anyukád, hogy az iskoláról beszélsz – felelte hűvösen Harry.
Dudley feljebb rángatta a nadrágját elhízott hátsóján.
– Miért bámulod a sövényt? – kérdezte gyanakodva.
– Azon gondolkozom, melyik átokkal kellene felgyújtanom – felelte Harry.
Dudley nyomban hátra tántorodott.
– Ne-nem szabad – hebegte rémülten. – Apu megmondta, hogy nem va-varázsolhatsz,
különben kidob a házból. És neked nincs hova menned. Nincsenek barátaid, akik befogadnának.
– Csiribí-csiribá! – harsogta Harry. – Hókusz pókusz… Abrakadabra!
– ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ – üvöltött fel Dudley. Úgy iszkolt vissza a ház felé, hogy még
hasra is esett közben. – ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ! Azt csinálja! Azt csinálja!
(Tóth Tamás Boldizsár fordítása)
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D4 – Kártyák a szereplők nevével
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D5 – Feladat és javaslatok
A csoport minden tagja kap egy szerepet.
4 perc gondolkodási ideje lesz arra, hogy a felsorolt érvek mellé újabb meggyőző érveket gondoljon ki,
valamint jó testvér módjára átgondolja a többiek szempontjait is.
Döntsétek el, hogy ki kapja meg a TBMMSZ-t!
10 percetek van érveitek előterjesztésére, egymás érveinek meghallgatására, mérlegelésére és a döntésre.
Az idő leteltével ismertetnetek és indokolnotok kell a csoport döntését.
Néhány javaslat Ginny érveihez:
Én vagyok a legfiatalabb közületek, aki bekerültem a Griffendél házba, tehát én tudnám a
legtovább hasznosítani a TBMMSZ-t.
Segítségével talán nem esnék máskor a sötét erők áldozatává.
Mindig mindenből csak a tőletek megöröklött dolgok jutnak nekem.
Itt az ideje, hogy végre valami olyan dolgom is legyen, ami nektek sem volt még.
Szeretnék valamivel Harry előtt is kitűnni.
Én vagyok az egyetlen lány a családban, ezért talán előzékenyek is lehetnétek velem.
Gyűjts te is érveket Ginny számára!
Néhány javaslat az ikrek érveihez:
Ha mi kapjuk meg, akkor mi közösnek tekintjük, mert úgyis közösen szoktunk megoldani problémákat, helyzeteket és vizsgákat.
Annyi időnket elvesz az egyéb ötleteink megvalósítása és a kísérletezés, hogy a tanulásra
már sem időnk, sem kedvünk nem marad.
A ti érdeketek is, hogy tanulmányainkkal ne hozzunk szégyent a család fejére.
A legtalálékonyabban mi tudnánk alkalmazni a TBMMSZ-t.
Társaink szórakoztatására is használnánk.
Gyűjts te is érveket az ikrek számára!
Néhány javaslat Percy számára:
Egy prefektus már önmagában véve is a család dicsősége, ezért neki több joga lehet.
Elég nehéz és fárasztó dolog tökéletesnek mutatkozni.
A TBMMSZ lehetővé tenné a számomra, hogy végre több időt szakítsak a szerelemre.
Én vagyok a legidősebb, ezért mindig felelősségteljes döntésekre használnám.
A szüleink és a tanáraink is bizonyára rám bíznák.
Gyűjts te is érveket Percy számára!
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Néhány javaslat Ron számára:
Nincs mindig türelmem a hosszú házi dolgozatokat megírni, és Hermionéra sem számíthatok, hogy kölcsönadja az övét, megoldás lenne számomra a TBMMSZ.
Jobban tudnám támogatni Harry barátomat Voldemort elleni küzdelmében.
Ha már a varázspálcám folyton csütörtököt mond, legyen valami más mágikus segítségem.
Végre meg tudnám mutatni annak az undok Malfoynak meg a még undokabb apjának.
Lenne valami, amivel a barátaimat is el tudnám kápráztatni.
Gyűjts te is érveket Ron számára!
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D6 – Megfigyelési szempontok a szimulációs játék
megfigyelőinek
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D7 – Válaszolj a naplódnak!
Kísérd figyelemmel egy ideig, hogy kivel milyen konfliktusba kerültél; hogyan oldódott
meg az adott konfliktus, és milyen érzések keletkeztek benned!
Mi volt a
konfliktus?
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