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MI IS AZ ADRAMAPEDAGoGIA?
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A dramatikus j6t6kok szerepe a szem6lyis6g fejldd6seben

A dramatikus nevel6s eljirsait alkalmaz6 pedagogusok
valljik:

Adrimaj6t6kok
- el6sigitik a gyermekek 6,ntev6kenys6g6nek, alkot6-

Kszs6g6ne[ probl6mamegold6 k6pesseg6nek, f an-
t6zi6jrirnak, 6n6ll6 gondolkod6suknak, y alkokis-
noz jztits6ges b6tors6gutnak - vagris kreativit6-
suknakfejkll6s6t,

- fejlesztik kommunikici6o kdpess6giiket'
- mlgkiinnyitilq term6szetess6 teszik a gyermekek

tOz-Oss6gUe rueszked6set, tirsade I m iv6 v6l6siit'
- iinismeretre, emberismeretre' az emberi m6lt6sig

tisztelet6re nevelnek,
- iisszpontooitott, megtervezett munkira szoktatjik a

benne r6sztvev6ket, melyb6ll nem hiinyozhat I ru-
galmassig, a k6riilm6nyekhez alkalmazkod6 gyors
diint6si k6pess6g sem,

- nemcsak eltetmi t6pessegeik, de 6rzelmi 6letiik, 6r-
t6kvil6guk is gazdagodik'

- hozziljirulnak a vil6gra nyitott, kiegrensflyozott'
deriis szem6lyiseg kialakul6*ihoz.

Ha azonban aa k6rn6nk ezektfil a szakemberekt6l'
hogy tapasztalataikat tdmassz6k al6 tudom6nyosan
melalapozott 6s bizonyitott eredm6ryekkel, ezt nem
tudi6k megtenni, ugranis ilyen vizsg6latokat mindeddig
(nemcsaknilunk, deaz eg6szviligonis) kevesetv6geztek'
iz a dramatikus nevel6snek term6szetesen nem hibija'
inkibb potland6 hiinyoss6ga. L6sd6 Jinos pszichologus

egr amerikai vizsgilat ismertet6seben igyfogalmaz err<il
alondr6l ,,,\ kiil-6ntiiz6 szetzlka kreativ dr6mai6tek-
nik at olvas6si k6szs6g fejleszt6s6rtil a szem6lyi#gfej-
leszt6 hat^isig sold6le poAtiv pedagogiai hauisir6l sz6-
molnak be. Eiek a besz6mol6k elsrisorban alkalmi megfi-
grel6seken 6s esettanulninyokon a!l91nak. Az a kiiriil-
m6ny, hogr a kreativ drimaj6t6kfttiir6i nem timasztot-
6t6t ie migilapit.isaikat rCndszeresen v6g zett f elm6r6-
sekkel 6s hatiselemz6sekkel, term6szetesen nem jelenti

azt, hory megrillapiLisaik hib6sak Az ilyen megfiey.-l9-
sek igen ryakran az empirilrus ellen6rz6s legkivil6bb ki-
indul6pont jait nyfjtj6k. "

Ha aztizeretn6nk, hogy a dramatikus j6t6kok elterjedje-
nek iskoliinkban, akkor a kdzeljiiv6 egrik feladata ezen
a t6ren 6ppen az lenne, hogy megteremtcidjenek al ilyen
vizsg6latok felt6telei, kidolgoz6sra keriiljenek m6dsze-
rei.

Tiibb eddigi (els6sorban pszichologiai) kutat6s azon-
ban miris al6timasztja a j6t6k (6s igr benne a dramati-
kus jit6kok) szemdlyis6gfejleszt6 hatis6t. A k6vetke-
zdkben e vizsgilatok kdziil ismertetek n6hinyat.

Rdthy Endr€nd ktizli H. Rettcr n6met kutat6 ki#r-
let6t, amelyben a j6t6kszernek az iskolai oktaLisba tdrt6-
n6 bevon6sit vizsgilta. A kis6rlet eredm6nyeit titbbek
kdz6tt a kiivetkez6kben foglalta iissze: ,,.. . Ai6t6khozzA-

jirult a glrermekek k6pess€geinek fejl6d6s6hez' s a fel-
inertil6 hTinyoss.igok glrors f elismer6#hez s eredm6nyes
korrigil6sfhoz. M-egviltozott a gyermekek iskolihoz fii-
z6d67iszonya. A j6t6k el6mozditotta a szociilis kontak-
tus fejlci<16s6 t 6s iz csztityba val6 beilleszked6st. A j6t6k

segits6g6vel az agresszi6 leepiilt... A teljesitm6nyszint az
*itatyitU"o ncitt. ... Pozitiv hatdst gyakorolt- a szabad
id6 hasmos eltdlt6s6re. ... A kisiskoliskorban 6ri6si sze-
repe van a gondolkodis fejlcil6seben, a tanulisi 6s maga-
tait"iri nef, 6zs6get felismer6s6ben' korrigil6sdban, a
szociilis tanulisban, a tanulfsi kedv fokozisiban, a kol-
lektivitis szellem6nek fejl6d6s6ben, az iskolai k6ziiss6g-
be val6 beilleszked6sben."

Vizsgil juk meg most azt, milyen viszony ftl furn a j6-

t6k 6s a kreativitis kiizdtt!

A J. Cropley Tanit6s sablonok n6lkiil cimfi kdnyv6ben a
kiivetkexiket irja:,,... pszichologiai vizsgilatok eg6sz so-
ra mutatta ki , hogr a g;rerekek j6t6ktev6keny#ge kreati-
vitisuk m6rt6k6vel korrelil )' ... a iilt6kazegyik legfonto-
sabb eszkiize a kreativitis iskolai fejleszt6senek' egr-
szersmind annak,hogr az ak6s<ibbi 6letkorokban isfenn-
maradjon."

Miben l6tja 6 a j6t€kkreativitlst feflesa6hatldt?
Abban, hogy a grermek jit6ktev6kenys6ge kiizben a kre-
ativ gondolicod6st akadllyoz6 szociilis 6s 6rzelmi gitl6-
sok €rv6nyiiket vesztik, tehit m6d nyilik egy sor kreativi-
tist fejleszt6 tev6kenYs6gre.
Ha moot megvizsg6ljuk azokat a bizonyos vociilis 6s 6r-
zelmi akadilyokat, melyek szerinte az alkot6 gondolko-
d6s kibontakoz6sdt akad6l y on ilk,litnif ogiuk' hogy dra-
matikus j6t6kaink 6ppen ezek legrdz6s6hez, eltLilrlitilsf.-
hoz adnak segits6get Srermekeinknek.
Az alkot6 gondolkodis szem6lyis6gspecif ikus akad6lyai
Cropley szerint a k6vetkezdk
l. Az emberek tdbbs6ge k6ptelen arra, hogy ,,6nmag6t
adja",6s a tfilzisba vitt iinfegyelem kordiba szoritittz
iitleteket is.
2. A k6pzeletiinkt6l val6 f6lelem.
3. Az elemzl (analitikus) gondolkodis fontossig6nak
trilhangsflyozisa. Eppen az iskola az, amely a gYel-
meketizinle teljes eg6sz6ben erre szoktatja, nem jutal-

maizzaa szintetizril6 gondolkod6st, 6s ig;r nem alakulhat
ki a divergensgondolkodis sem.
4. Gondolatmenetek megszakitisa id6 el6tt. Probl6ma-
helyzet eset6n csak az els6, nagrjibol elfogadhat6 meg-
old6sig gondolkodik a legt6bb ember. Pedig nem bizto6,
hogr az elxi megoldis a legiobb megoldis-
5. A gondolkodisi s6mak (egyszer vagy tdbbszd'r j6l be-
vflt gondolkodisi miiveletsorok) merev, ism6tl6d6 alkal-
mazisa.
6. Nem tudjuk kezelni sajit dtleteinket. Nagy szammal
jelentkezci 6tlettel meg kell tanulni b6nni.

12



7. Szorongisi k6szenl6t. Az er6s teljesitm6nyig6ny a ta-
nul6ban szorongistv6lt ki. Ezndveli a tart6zkod6st att6l,
hogr iinmagukat adjdk, kedvez a gondolatmenetek id6
el6tti megszakit6sinak 6s ercisiti & merev gondolkod6si
#m6kt6l val6 fiiggris6get.
8. A verbrllis k6zl6s tfilzott fontossiga. Azel6zd akad6-
lyok mindegyik6ben ott rejlik az az elk6pzel6s, hogy a
gondolatok egyetlen igazi kifejezdeszkdze a besz6d. pe-
dig gondolatainkat ki tudjuk fejezni besz6d n6lkiil is.

Hogy mindezek elh6rit6s4ban a dramatikus jrit6kok,
improviz4ci6k, rendszeres 6nek- 6s mozg6sfoglalkozi-
sok t6nyleg fontos szerepet t6ltenek be, azt egy mag/ar-
orsz6gi kis6rletben L972-benMezel Evdnaksikertilt bi-
zonyitania. Abudapesti XV. keriileti Bogincs utcai 6.lta-
l6nos iskol{ban az <itddik osztelyos t<irt6nelem tant6rgy
anyag6t dolgozta fel ilyen foglalkoz6sok keret6ben.
Munk6j6t <isszegezve a krivetkez6ket tapasztalta:,,f,vv6-
g6n egy pszichologusok 6ltal k6szf tett felm6r6s arra igye-
kezett v6laszt adni, 6rnek-e egy6ltaldban valamit ezek a
j6t6kosform6k, m6dszerek, id6znek,eelci, 6s ha igen, mi-
lyen v6ltoz6st a gyerekek szem6lyis6g6ben, gondolko-
d6sm6dj6ban. A m6r6s eredm6nyei azt mutatt6k, hogy
bir az intelligenciaszint azonos marad, a kis6rletben
r6szt vevd gyerekek kreativitiisa igen nagrm6rt6kben n6,
gondolkodisuk tehit eredetibb, kdnnyebb, t6makidolso-
zisaik kerekebbek, befejezetrebbek. Az igazgat6ncivei6s
azoszt6lyf6n6kkel val6 6vi megbesz6l6s sorrln megiilla-
pithattuk azt is, hogy a grerekek t6rt6nelem irinti 6idek-
ldt6se megncitt. ... A jelz6sfantizia, a k6pl6t6k6pess6g
naryszeriien kifejlci<lott, minden magyardzat n6lkiil v6l-
tak a kiiriil<ittiink l6vci tirgyak diszlett6-, keltri6t*4 az
oszt6.lyterem egyszer 6s mindenkorra be rendez6xr e v6r6
j6t6kt6rr6. Mesterek lettek a v6ilatk6szit6sben. ... Szinte
mindgnki megszerette az 6neket-tirncot, igen nagy kii-
l6nbs6gek mutatkoztak azonban tovdbbra is a j6t6kb.i-
tors6g, felszabadults6g ter6n. "
Ez ut6bbi meg6llapit6s, feltehet6leg annak a kiivetkez-
m6nye, hogy a kis6rletbe bevont gyermekeket ekkor m6g
csak egy 6we, r* az iskolai munk6ban viszonylag elszige-
telten (csak tdrt6nelern 6r6kon) 6rt6ka dramatikus j6i6-
kok fejlesztri hat6sai.

Mozgisos jr{t6kaink (amelyekben tdbbnyire csak a
h,elyzet elk6p zelt, de a mozg6s val6s{gos) fontos szerepet
tdlthetnek be a gondolkod6s fejlesztes6ben is.
VlgotszklJ 6s Plaget munkisriga nyomdn ma m6r kdz-
tudott, hogy a gyermeki cselekv6snek, mozg6snak nagy
szere_pe van a gondolkod6s fejlcit6s6ben. A megismer6s
mindig cselekv6ssel kezdri<lik. A gondolkod6si mrivele-
tek a val6s.igos cselekv6s inreriorizi4ci6ja (belxiv6 v6l6-
sa) ftj6n alakulnak ki. ,,... a t6rggyal vagy helyzettel kap-
csolatos motoros viselked6s ... valamilyen form6ban ...
be€piil 6s megmarad a k6zponti idegrendszerben, s jelen-
t6s szerepet tcilt be a magasabb rendii (interioriz{lt, intel-
lektuilis, gondolati, bels<i stb.) tev6keny#g kialakul6s6-
ban 6s regul6ci6j6ban. "
A drunatikus jdt6kok mozg6sra 6piilci gyakorlatai teh6t
nem 6nc6lfiak, nem csak a szellemi felfrissiil6st szolgil-
jiik, hanem Sz6kdcsnd Vlda Mdrla megfogalmazisa
szerini: ,,az iskolai 6letnek k6ts6gteleniil kdzponti k6rd6=
seaSondolkozis fejleszt6se. De ebbcjl a n6zcipontb6l isfi-
gyelmet kaphat a mozgds tudatosit6sa mint a szellemi te-
v6kenys6g inspir6l6ja. Szerepe lehet a tanulisban, a kon-
centr6lis elsaj6tit6siban.,,A kineszt6tikus analiziltor...
fontos szerepet j6tszik m€gaz idegrendszer oly bonyo-

lult, magas fok6 tev6kenys6g6ben is, mint a gondolko-
dis." (Ilepp Ferenc: A mozg6s6rz6kel6skrs6rleti vizsg6-
lata sportol6kon.
Amikor teh6t a k6tdtt teret, a szigor(ran felillitott padso-
rok rendjdt bontani akarjuk, az iskolai tev6kenys6get
term6szetes mozgissal frissitjiik, a mozgilskultfra tuda-
tos fejleszt6s6vel tant6rgyakhoz kapcsol6dunk (anya-
nyelv, 6br6zol6s, 6nek, stb.), akkor a gondolkod6s legsz6-
lesebb 6rtelmti fejleszt6s6t tiizziik c6lul. "

A dramatikus j6t6koknak az a f ajt6.ja, 4melyet szitu-
6ci6s (szerep) j6t6koknak neveziink, melyek,,... megad-
j6k egyr6szt azt az 6ri6si pszichologiai lehet6s6get, hogy
a gyerek egy m6sik szem6ly helyzet6be k6pzelhesse ma-
g6t, m6sr6szt azt, hogy <inmagit egy elk6pzelt szitu6ci6-
ban -amire kiildnben nem lenne m6dja - megval6sit-
hassa" - tdbb kutat6 szerint fontos szerepet tdlthetnek
be a szocializlci6s folyamat elcisegit6s6ben.,,A dramati-
z^6 ieftk,mint peldiul bizonyos t6rsas helyzetek elj6t-
szisa m6sok tirsas6g6ban, egyes feltev6sek szerint t6!
teret nyitva a z 6rzelmekkifejlcit6se el6tt,,,felszabadit6"
hat6sri. Azt is tartj6k, hogy ez a jit6k eldsegiti a t6rsa-
dalmi tanulrist. A gyermekek peld6ul a dramatizitl6 j6-
t6kban, illetve a tettetci j6t6kban olyan reakci6m6dokat
tudnak megtanulni, amelyeket val6sigos helyzetben
k6ptelenek lenn6nek elsajititani... " - SusannrMlller.
M€rel Ferenc szerint e j6t6kok szem6lyis6gre gyakorolt
hat6sai az indulatelvezet6sek k6r6be tartoznak,tehet az
elabor6ci6s mechanizrnusok menet6t k6vetik, de kiil<in-
f6le v6ltozataik lehetnek. A legegyszeriibb viltozat a
helyza 6t6l6se, meg6rt6se. A szerepl6 annak r6v6n, hogy
maga is r6sztvev6je, alakit6ja a jelenetnek, meg6rthet
belcjle valami olyat, amit eddig nem 6rtett. A hai6sme-
chanizmusm6sikv6ltozata a dramatikusventill6ci6, ami
mi4r t6nyleges indulat elvezet6s.Itt j6t6k kdzben a sze-
repl6ben l6vci valodi indulat (harag, brinat stb.) t6r fel-
szinre, val5s6gos (de eddig esetleg titkolt) 6rzelmeit jele-
niti meg, 6s ekdzben megszabadul az indulat nagy r6sz6-
tcil, ami feszitette 6t.
M6rei Ferenc mindezekn6l fontosabbnak tartja azt a ha-
t6smechanizmust, amit katarzisnak (megtisltuhsnak)
neveziink. MegfogalmazAsa szerint a katarzis tulajdon-
k6ppen az indulatok 6rzelmi megviltoztatdsinak ig6nye:
az ,,igy nem lehet tov6bb 6lni" ig6nye. A dramatizilt j6-
t6kok ehhez megteremtik azt a lehet6s6get, hogy a sze-
m6lytktnz6 mfiltat kreativ m6don meg lehet ism6telni,
l6tre lehet hozni a m6sodik meg6l6st, amelyben az indu-
latot cselekv6ssel lehet megszeliditeni. Ez ercisiti meg a
viltoztat6sban a szem6lyisr6get, ez adja a megtisztul6s
szab{iyoz6s6t.

Ugyancsak M6rei Ferenc ismertet (m6sik munkij6-
ban) egy amerikai kis€rleret, melyben azt vizsgilltik,
hogy segitik- e aszerepjiltilkok a txjrt6nbe keriilt elit6ltek
t6rsadalmi beilleszked6s6t, hatnak-e r6juk 6gy, hogy
megakad6lyozzik 6ket fjabb brincselekm6ny ett<;vet6-
s6ben.
A vizsgilat eredm6nyei azt mutattilk, hogy azokaill a sze-
m6lyckn6l, akikn6l a szerepj6tsz6si k6szs6g felelevenit-
het6 6s fejleszthetci volt, a szerepgyakorlai hat6konyan
el6segitette a t6rsadakni beilleszked6st.
T6m6nk szempontji4b6l e vizsgilat csak az6rt fontos,
mert itt bizonyit6st nyert, hogy egyr6szt a szerepj6tszisi
k6szs6g megl6te, m6sr6szt maguk a szerepgyakorlatok
elcisegitik a t6rsadalmi beilleszked6st, a t6isadalmi sze-
rep jobbbet<iltes6t, tehet b6tran t6,maszkodhatn6nk16 az
eddigin6l jobban is az iskolai nevel6 munkdban.
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Ezek a szerepj6t6kok nemcsak a szocializici6t, de az
iinismeretet is fejlesztik. Ezekben a j6t6kokban ugranis
az egy6n nemcsak azt tudja megmagir6l, mint egy6bk6nt
(milyen tulajdonsigokat tulajdonitanak nekem m6sok,
6s6n saj6t magamnak), hanemenn6l sokkal fontosabbat:
egr adott helyzetben t6nyleg e tulajdonsigoknak megfe-
lel6en cselekszen-e? Es ez a l6nyeges, hiszen az emberi
tulajdonsigok a spont6n cselekvesbe ilgrana 6n6nye-
stilnek Csakha a kdriiln6nyek m6r pr6bira tett6kvala-

melyik vonisomat, akkor gy6z<ilhetek meg r6la, hory
olyan vagrok-e igaz6n, amilyennek tartanak, vagr ami-
lyennek tartom magam.

Ezzel afejezettel azt kiv6ntam bizonyitani, hogy a
dramatikus j6t6kok iskolai alkalmaz{sai nem iinc6lfi, a
tanitilsi 6ra megszokott rendj6t felboritani akar6 j6tsza-
dozist jelenten6nek, hanem a legfontosabbat: egy lehe-
t6s6get a szem6lyis6g fejleszt6silre.

- kszilgetds mrriltr6l, jelenrdl, Trencsdnyi [,,6szl6val az OIK
igazgat6helyettesdvel -

Szemben iil6k Trencsenyi L6szl6val. Sokadik alkalommal imm6r 20 6v 6ta,mi6ta ismerem. Nem egyszer keriiltiink
egy asztal kdr6 vagr egy asztal m<ig6. Most szemben iil6k v6le, de nem ellen6ben, mik6nt 6 sem ellenemre. Besz6lgetiink.
A szobijiban, az Orszigos Iskolafejleszt6si Kdzpont igazgat6helyettesi szoh{j6ban, mivel 6 itt az igazgat6helyettes, Mi-
h6ly Ott6 igazgat6 helyettese.

A mili6 maga is besz6des. H6rom ir6asztal a szob6ban, az asztalon pa.pir, foly6irat nagy dsszevisszas6gban, a polco.
kon ug;rancsak. Ery koll6g6ja, aki itt tart6zkodik, mintha jelen se lenn6nk, teszi a dolg6t, ir, olvas, Lirgyal, ki-bejAr. Az
igazgat6helyettes fr, mikor bel6pek, maga is az ir6g6pn6l iil. Levelet fogalmaz. - Nem baj, - mondja menteget6z6sem-
re, hogy megzavarom - fgyis hoss z6lesz, 166r holnapig.

Eredendcjen az6rt jd,ttem Trencs6nyi Lisd6hoz, hogy adna tan6csot, kiizelebb iil a ttizhiiz, mondan6 meg, megel6ged-
hetiink-eaminiszt6riumiltal javasoltdrCmrJdtdkvercJfilkflpztselnevez6ssel,vagyharcoljunkadr6mapedagogusici
m6rt. Trencs6nyiLiszl6 gondolati segits6ge j6l j6tt akkor is, emikor m6g az Uttdrri K6zpontban dolgozott, 6s a gyer-
mekek amat6r miiv6szeti tev6kenys6g6n ek a, szervez6se tartozott hozzA: nag;ruonalfsilga n6lkiil sose tudtuk volna p6rt-

I pohtikamentess6tennia k6t 6vCnk6nt megrendez6sre keriil<i orsz6gos gyermekszi;jisz6talillkoz6t.,,Nemv6litlen
- mondja -, hogy 6n az ttttir6 mozgalomnak olyan posztjin szolg6ltam, ahol felcsillant a rem6ny, hogy a reform 6s el-
lenreform kdz6ttingilz6hetvenes 6vekben a mozgalom is el6mozdit6ja lehet az (rj t6rekv6seknek, tort6netesen a tanul6i
iinkorminyzatnak, a tanul 6i 6rdek6w 6nyesit6snek, a grermek6rdekeknek."

Besz6lget6 partnerem a Maryar Drfmapedagogiai Tirsa$gnak m6g 1989-ben lett tagia. K6rd6semre, hogy mi6rt 16-
pett be, amikor drdmapedagogi6val k6zvetleniil sose foglalkozott, azt vilaszolta, hogy 6 r6gen is, mik6nt most, t6mogat-
taazokat,6sazokat acsoportosulisokat, akik6samelyeka szem6lyis6gkiizpontfipedag6giai m6dszerhiveivoltak,6snem-
csak timogatta, demaga is k6zremiikddiitt eprogramokkidolgozisiban 6s n6pszenisit6s6ben, hivhattikazt azt oktatist
6s miivel6d6st egys6gben mtik<idtetd AMK-nak vaglr telepiil6sbarit, kdrnyezetfiigg6 iskolinak. igy folytatja:
,$kkor kiirnyezetfiiggd az iskola, ha a tanul6ra 69;r tekint, mint egr6nekre. Kertlcsony Srlndort6l tudjuk ezt legszeb-
ben, aki azt mondotta, hogy nincs tanul6 a maga absztrakt&ig6ban, devan Pista, P6I €sMarika.Alternativmegkdzelit6s-
ben azt is szoktiik mondani, hogy az iskola a pedagogusok6, 6s hogy az iskola legren szalcmailag auton6m, de ha ez azt je-
lenti, hory a pedagogus k6nye-kedv6re azt csinil a gyerekkel, amit akar, 6s a sziil<inek is kuss a neve, akkor rln azt mon-
dom, hogyaz iskola ne leryen a pedag6gus6,6s szakmailagne legyen auton6m."

Azigazgat6helyettesasztal6negysz6pkartonlap,arr6lolvasom, M6lnrenclklopddle.Inform6ci(gy{ijtem6nyaB<ir-
ziinyi Gytimdlcsprojekt s z6mLr a,, iskolai feldolgozisra.

lJgen,elel dolgoztamn6hinykoll6g6mmal -reag6l fucsilkod6tekintetemre.Ezvoltamunk6m.Egy6bk6ntmegren-
del6sre k6szitettiik. Egybevig int6zetiink funkci6j6val. Iskolik 6s d,nkorm6nyzatok szimira humanisziikus 6s demokra-
tikus vil6gi iskolamodelleket,,import6lunk". A txirzsdnyi gyiimdlcsprojekt, az.azltn6gridi telepiil6s iskol6jinak, Bcr-
neccbor{tl' Borsodbcr6ny, DldsJend, Mrg5nrn6ndor, N6zsa, ibzt6nz6s6re kEszitettiik ezt a M6lnaenciklopedi6t. A
m6lateremeszt6snek nagy hagrominyai vannak ezen a vid6ken. S mivel a telepiil6s irinyat6i azt is szeretn6k, hogy ha.iO-
vSje is lenne, 6hajtjik, hogr gyermekeik az iskoliban mindenrcil tudjanak, ami a m6lnatermeszt6ssel, tigasabban a szti-
lcifold termeszeti sajdtossigaival, ndv6nytermesztasi kulturij6val kapcsolatos; arr6l olvassanak, azitanuljik fiild-
rajzban, irodalomban, n6prajzban tdrt6nelemben stb. A teleptil6sbar6t, ktirnyezetfiigg6 iskola szind6ka val6j6ban e4 he-
lyi v6ltozatokban teremteni meg a nemzeti alaptantervet. Az ilyenfajta programokhoz term6szetesen demokratikus ne-
vel6si-tanitrisi m6dszer illik. Ezt ispr6hiljuk beaj6nlani, adrimapedag6i6t is.
- Egy mell6kmondatban, miel6tt bekapcsoltam volna a magn6t, emlitetted, hory egl n6gridi kisk6zs6gben, Patakon
Lezdted pedagogiai pdlyafutisodl! &fuyid is, Imre egy falusi iskoli4ban, ugrancsak errefel6. A hngod pedig Balassag;rar-
Fglon.Moct meg ez a M6lnaenciklopedia...? Ha j6l tudom, te a jeles tud6snak, Trencsdnl Waldapfel Imr6nek 6s az
ir6 Petrolry Margltnek vagr a gyermeke. Pesten 6ltetek, gondolom kiegyensrilyozottan, miivelt k6rnyezetben. Mi ez a
vid6ki pilyakezd6s nilatok? Sztil6i k6sztet6svagypr6f6tai heviilet? - k6rdem.
- Val6ban volt, illetve van valami elkdtelezdf6s Nogr6d merye irint, tal6n az, hoglr az 6n sziilet6sem el6tt a csal6dom itt
v€szelte6t a h6bonit. Miikiidhetett teh6tegyilyenrevanzsdlisik6sztet6s.Apimbanmindig is6lt olyan ilhizi6, hogrrieu-
1O_nai.lqtturaj{val egy bolyg6n 6l a m6travereb6lyi k6miivessel is, 6s egy asztalhoz iil vele . lz tgCS itani illfizi6k e[yik le-
!6p{0ese f lehetettez.V6gyegr idillivilrigra, ahol egyiitt 6l a tigris6s a szelid6z...ezbnnevolt azap6m kiiriiliGvegci.
ben. Es t6nyleg, a hity6m isfalunkezdte,6m6gcsizmiban is j6rt,magamiivelteapedagogusi illetm6nyfiildet... Osszekel
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