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Kiemelds Ferenczi Sfndortdl

,,A mag6t igaz6n ismer6 ember szer6nyebb lesz. M6sok hib6ival szemben eln6z6, megbocsdjtisra hajland6.Indulatainak
motivumait sz6tboncolja, 6s ezzel szenved6lly6 val6 ndveked6siiknek [tj6t 6llja. Bizonyos deriilt humorral szeml6li a kii-
l6nf6le jelszavak alatt tiilekedS embercsoportokat, cselekedeteiben pedig nem a nagyhangon hirdetett ,,erkrilcs", hanem
a j6zanc6lszeriis6g ir6nyitja. ... Ma az eg6sz t6rsadalom neur6tikus. E betegs6g orvossiga sem lehet m6s, mint a leplezet-
len bel6t6s az ember igazi 6s teljes egy6nis6g6re; 6vszere pedig a bel 6t6sra, cllszeriis6gre 6s nem dogm6kra alapitott ille-
tcileg alapitand6 pedag6gia. "

/,,Pszichol6gia 6s pedag6gia" 1908.)

HOGY IS VAN BZ KULFOLDON?
- Elmondja Holltis Jrizsef a MDT tiszteletbeli elnOke -

Val6j6ban az6rt kerestem meg Josef Hollost - azaz
Holl6s J6zsefet, vagr krizismertebb ney6n Joc6t -, hogy
mint a drimapedag6gia nemzetkdzi tijfikozottsigf
szakember6t, kifaggassam:mik6nt van jelen ez a diszcip-
lina Eur6pa kiilonb<iz<j orsz6gainak int6zm6nyes kultir-
rij6ban. Tal6n a hely szelleme volt a ludas abban, hogy e
j6l koriilhatrlroh t6m6t6l minduntalan elkanyarodtunk.
Avagy, ki tudja...

Genlus locl
B6cs belviiros6nak alulj6r6i ifjirsrigi inform6ci6s iro-

d6j6ban besz6lgetiink. Joc6 erris k6t 6vtizedes tandri gya-
korlat ut6n most ennek avezetSje. Ha valaki Magyaror-
sz6gr6l t6ved be ilyen helyre, 6hatatlanul azir ilntkezd 6r -

deklSdni, mit tehet aziroda a munkan6lkiili fiatalok6rt
(l6v6n a munkan6lkiilis6g nem speciilisan magyar jelen-
s6g). Innen a besz6lget6s egyenesen a vend6gmunk6sok-
ra 6s a menekiiltekre terelcidik, minthogy az osztrirkfij-
v6rosnak ebben a keriilet6ben nem jelentkezik sz6motte-
v6 probl6mak6nt a hazai fiatalsdg munkan6lkiilis6ge.
Vastag papircsom6kat pdrget 6t bizonys6gul ahilzigaz-
da: ezek a napi munka- 6s k6pz6si aj6nlatok; s val6ban
nem kapkodnak tdmegek ezek6rt. A gondok inkibb az is-
kol6kban jelentkeznek, s fcileg azokon a teriileteken, ahol
ttllstilyba keriilnek a vend6gmunk6s-csal6dok. Vannak
m6r olyan oszt|ly ok, melyekbe alig j6r osztr6k gyerek -
elk6pzelhet6, mik6nt dolgozza fdl a kozv6lem6ny a nyel-
vi akad6lyok rohamoz6s6ra k6nyszeriilci oktat6s szfnvo-
nal-siillyed6s6t.

Az osztr6k drilmapedag6gia hosszfi id6n 6t sikeresen
tudta ellftni kettcis feladat6t (term6szetesen tdbb oldahi
az, de az ut6bbi esztend6k fejlem6nyei e kett6t iillitottek
el<it6rbe): fejlesztgette a tobbs6gben a m6ss6g irilnti tole-
ranciit - 6s oldotta a kultirrilkkLztifesziilts6get az illtal
is, hogy j6t6kos formdkkal segitette a jdvev6nyek nyelvi-
kommunik6ci6s beilleszked6s6t. Jelenleg azonban a Ju-
goszl6vi6b6l 6rkez6 menektltek nagy sz6ma is megbil-
lenti az eg;rensflyt, s a t6r<ikok k6r6ben terjedci szellem-
i ilramlatok sem kdnnyitik meg a pedag6gusok dolg6t. A
szind6kba vett integrrlci6 ellen6ben ma sz6mos dezinteg-
riici6s folyamat rls ercj munk6l.

Nem tudni pontosan, mik6nt akarjik er6siteni az
osztr6k nevel6siigyet a mostan6ban beh arangozottgbnz-
iigyi int6zked6sek, melyek meglehetdsen felzaklatni l6t-
szanak a pedag6gus-t6rsadalmat. A ,,mfizsai t6rgyak" -

mriv6szeti t6rgyak, ezekk6z6, sorolj6k a dr6ma6r6t is -
jelentcis visszafog6s6t tewezi a korm6nyzat takar6kos-
s6gi okokb6l. Besz6lget6siink idej6n folynak atirgyalil-
sok az 6llami szervek 6s aszakszewezet kiiz<itt. s ha nem
jutn6nak eredm6nyre - vallja Joc6 -, abb6l 6ltal6nos
tiltakoz6s lehet.

- Hogyan? - csodillkozom. - Egy viszonylag v6-
kony pedag6gus-r6teget 6rintcj k6rd6s6rt az eg6sz szak-
ma utc6ra menne?

- Igen. Az osztrilkpedag6gusok 6sszetartanak. Meg
aszakszewezet is ercis. Es azt is tudja mindenki, hogy ha
valahol megbontjik a szerke zetet, az nemcsak egyeseket
6rint hftrdnyosan. Itt van r6gt6n egr p6lda (6rdemes
id6zni!). Egy 6vben n6gy dr6mapedag6giai szemin6riu-
mot tartottunk. Ebb6l h6rmat el akarnak venni. Pedig a
t6rv6nyelciirja a pedag6gusnak az 6ventek6theti tov6bb-
kflpzdst� Eddig n6gynapos szemin5riumok voltak. N6gy
napi t6voll6t eset6n helyettesit6si dijat kell fizetni. Most
csak h6romnapos szemin6riumokat akarnak engedni.
Erre a helyettesitci koll6gik tiltakozhatnak, hogy nem
hajland6k senkit ingyen helyettesiteni. A ny6ri sziinetre
pedig nem lehet tenni a tov6bbk6pz6seket, mert a kilenc
h6t szabadsfgot tdrv6ny biztositja a nevelcjknek. Most
tess6k a hivatalnak a rendeletet a tdrv6nnyel osszhangba
hozni. kiildnben demonstrici6 lesz...

Csil lag6ll6s
Szomorri paradoxon - deh6t ilyenek sorib6l 6ll

dsszea t6rt6nelem -, hogyamikorsiiriisodika baj, min-
dig a mentciledfuhajitjilk ki elcjszor (a cs6nakb6l, vagy
aki{rmibcil). Ahogyan Joc6 sorolja - v6gre eredeti t6-
mdnkhoz 6rv e -, az egysfigrcil 6lmod6 Fur6pa egrre tribb
fesziilts6gtcil fortyog6 orszdgaiban egyre mostoh6bb
helyzetbe keriil a fesziilts6gek olddsiit szolgrilni akar6
dr6mapedag6gia.

Angli6ban, ahol a dr6ma nemzeti iigy (m6g sz6p!), s
ahol a telepiil6senk6nt miik<jdrj Drama Center-ek mint
aff6le ,,kultur6lis szolg6ltat6hizak" sz6les sk6l6n mo-
zogvaszolg6lt6k a kiilonf6le nevel6si c6lokat: a pszicho-
6s szociodramatikus csoportter 6pi6t6l aziskolai dr6ma-
elemz6sig 6s amat6r elciad6sok segit6s6ig, e mintaszeni
nevel6skultrira t6bb vid6ken visszaszorult, le6piilt a that-
ch eri6nus gazdasilgpoli ti ka kovetk eztll:r;n, j6llehet a
szeg6nyebb vid6keken egyre nagyobb sziiks6g volna 16.
N6metorsz6gr6l nem lehet egys6ges k6pet alkotni, hisz
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tartom6nyonk6nt m6s 6s m6s az intlzmlnyreirdszer.
Van, ahol fciiskolai szinten oktatj6k a dr6mapedag6gi6t,
de a hetvenes 6vek lendtilete megt6rt. Hollandiiban ha-
sonl6 a helyzet. Belgiumban a francia r6szen hasonl6 fel-
futds kezdridik, mint amilyenre Magyarorsz6gon torek-
szenek. Sv6jcban kantononk6nt mds 6s mi4s a k6p, de
Ausztri6hoz hasonl6an alapos ak6pz6s (helyenk6nt N6-
metorsz6gban is megtal6lhat6 az al6bbi forma). A peda-
g6giai fciiskoldkon szinh6zi, a szinmriv6szetieken peda-
g6giai k6pz6st is adnak, s igy egy szinhi{zpedag6gusinak
nevezhetci mindenes animdtori szakma jdn l6tre, mely-
nek k6pvisel<ii a dr6mai 6lm6ny befogad6s6nak minden
modj6ban segiteni tudji4k a gyerekeket.

A latin orsz6gokban - Olaszorsz6gban, Spanyolor-
sz6gban, Portugi4liiiban, Franciaorsz{ryban- nem 6rzik
sziiks6g6t a dr6mapedag6gi6nak, mint ahogy a pszicho-
l6gi6nak se nagyon. Skandini{vidban viszont annhl in-
ki{bb. Akircsak Anglii4ban, ilt is soK6lek6ppen alkal-
mazzik kiiltinf6le tilrsadalmi probl6m6k, alkoholizmus,
drogoz6s 6s egy6b devianci6k kezel6s6re. A gazdas6gi k6-
riiom6nyek azonban itt is romlanak, Izlandr6l p6ld6ul
az6rt nem j<ihetnek el a gyerekek nyfron B6k6scsab6ra,
mert nem tudj6k el6teremteni 16 a p6nzt. G<iriigorsziig-
ban, Tdrrikorszilgban, Cipruson ink6bb szinhiz van, mint
pedag6gia...

Skandini4vii{ban egy6bk6n t komoly szakirodalma van
a t6m6nak, akdrcsak Angli6ban, Ameriki{ban, N6metor-
sz6gban 6s Sv6jcban.

Ami a keleti orszdgok gyakorlat6t illeti (Magyaror-
sz6gr6l most tal6n nem kell besz6lni), Cseh-Sdoviki6ban
voltak hagyomAnyai a dr6majdt6knak, de ott most sze-
m6lyi probl6m6k vannak, ugyanis elindult egy lev6lt6si
folyamat. A szakemberek mintvezetcik, politikai funkci-
6kat is betciltiittek, 6s most ez fennakaddsokat okoz. Len-
gyelorsz6gban a gazdas6gi neh6zs6gek akadiiy<tzzi* a
kor6bbiakban j6 teljesitm6nyeket felmutat6 murrk6t. A
teljes p6nztelens6g mindenben gitolja oket: trr;z6rk6z-
nak, utazni sem tudnak. Rom6nidban, Bulg6ri6ban m6g
sehol sem tartanak. Oroszorsz6gban gyerekszinhiz, van,
a tehets6gek k6pz6s6re sok gondot ford itanak, de ez pro-
f ik6pz6s, mint ak5.r Holllwoodban...

Miniszter Or, ezfgy nem megy...
- Ha j6 megnlzzik teh6t, Ausztria a amga gondjai-

val egyiitt is oi4zis pillanatnyilag a recesszi6 sivatagiilban.
A drilmapedag6gi6t fcjiskolai szinten oktatj6k a pedag6-
gusk6pz6sben, a tanrendben - ha mostan6ban korl/atoz-
n6k is - helye van, s nektek, b6csieknek m6g arra is telik
az energi6tokb6l, hogy mis orsz6gokbeli kolleg6knak se-
gitsentek. Hogyan tudtatok ilyen pozici6kra szert tenni?
Es hogyan tudj6tok megtartani az elfoglalt had6l-
l6sokat?

A minap egy falusi polgdrmester ekk6pp jellemezte
(finom kifejezflsl) az intclligencidt - azelsoszimfi cim-
zetttermilszetesen a tantestiilet volt -:,,R6gen, mond-
jukmeg nyiltan, faluhelyen tudatlanemberek 6ltek, a ta-
nit6 kivilr4golt k<jziiliik, mint a f6nysz6r6.Mamlr az6,rta
n6p 6ltal6ban tdbbet tud, tanult is, ldtott is ezt-azt, ki-
egyenlitciddtt a kiil6nbs6g. Nem ez a baj, hanem az, hogy
az rlrtelmis6g nem tudom mit6l 6rtelmis6g! Ha ci nem j6r

- Alaposan felk6sziiltiink. Amikor annak idej6n a
drimat6rsasilgunk vezet6je levelet irt a miniszternek,
hogy,,ez igr tovribb nem mehet", akkor m6r a m6dszer
pontosan ki volt dolgozva, a tanterv el volt k6sziwe, k6,lt-
s6gvet6ssel egyiitt.A hierarchi6n fdlfel6 haladva -igaz-
gat6k, tanfeliigyelcik, tartomanyi hivatalok - m6rmin-
denkinek bebizonyitottuk, hogy ez a m6dszer l6nyegesen
javitani tudja a pedagogiai munka minris6g6t. Testi 6s
szellemi fograt6kosokndl, meg nyelvi-kultur6lis kisebb-
s6gi csoportokn6l ennek nagyon l6tv6nyos bizonyit6kai
vannak...

- Ez csakugyan viszonylag kdnnyen bel6that6; de
arr6l hogyan tudt6ok meggycizni a felsribbs6get, hogy az
,,6tlagos" gyereknek is sziiks6gevan erre a diszciplin6ra?

- Egy szakember rcigt<in l6tja a ktildnbs6get, milyen
az, ha a gyerekizekteszed6s eljdtszik pelddul egy balla-
dft, vagy holnapra megtanul egr szakaszt, h6tv6g6re az
eg6szet...

- N6lunk ez, sajnos, nem lenne el6gg6 nyom6s 6rv
egy6bk6nt a mi dr6mapedag6gusaink is irtak az illtalad
emlitetthez hasonl6 leveleket minisztereknek. Mi prag-
matikusabb vil6gban 6liink, a tieitekn6l j6val nyom6sabb
6rvekre lenne sziiks6giink. Hogyan v6d meg peldriul a dra-
matikus helyzetgyakorlat a munkan6lkiilis6gtril, 6s tgy
tovilbb...

- Erre a m6dszerren6lunksem csak a gyereknekvan
sziiks6ge, hanem a tan6rnak legaliibb annyira. Az iskolis
korosztiily l6tszima egyre csrikken, a munkaidci rigyszin-
t6n. A szabadidci-szf6r6ban ugyanakkor egyre t6bb fel-
k6sziilt szakemberre lesz sziiks6g. A pedag6gusnak kon-
vert6lhat6 tud6st kell szereznie, hogymegtal6lhassa ahe-
ly6t a n6pfriiskol6kon, a nyrgdijasok klubjaiban , az ide-
genforgalomban. Nem sz6lva arr6l, hogy nem 6rt n6ha
egy-k6t 6vre megszakitani a tan6ri munk6t, 6s m6s terii-
leten f el tol triln i. Az 6n 6lmom valamif6l e 6ltal6nos. azaz
sokoldalfi animdtori szakma. Ausztri6ban legal6bbis,
ahol a mriv6szet nemzeti tcike, ahovi a sportol6si lehetci-
s6geken kivtil mriv6szeti 6lm6nyek6rt j<innek az emberek
m6s orsz6gokbol is, kitrinden 6rv6nyesiilhetnek azilyen
szakemberek. Gondolj arra, hogy ak6r egy sitfr6t milyen
programokkal lehet osszekapcsolni...

- H6t igen, ezek Ausztria adottsiigai...
- K6ts6gteleniil sok tekintetben kedvez6bbek, meg

ekjbbre is tartunk a kihaszn6lisukban. De Magyaror-
sz6gnak 6ppn ez6rt most jobban kellene koncentr6lnia
azenergi6it. Azisbaj,6n rigy l6tom innen, hogyvalahogy
a koll6g6k sem hfrznak egrmds mellett...

Az interjf k6szit6je csak a postagalamb szerep6re
villlalkozhat. Az iizenetet a kollegdknak kell fov6bbgon-
dolniuk.

eldl akultfr6ban, ki ut6n igazodjon a h6tkoznapiember?
Itt volt pelddul a zeneiskol6nak a niivend6khangverse-
nye! H6t eljdtt valaki a tan6rok koziil azokon kiviil is,
akiknek a gyereke szerepelt?"

Bizonydra m6g sok polg6rmester - 6s mis, felelcisen
gondolkod6 ember - ostorozhatn6 hasonl6k6ppen saj6t
sziikebb6s t6gabb, falusi 6sv6rosi k<irnyezet6t,mertnem
talillkozott m6g a rem6nysugirk6nt feltiinedezd ellen-

HOGY IS VAN EZ ATASZSAGBAN?
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pddikkal: azokkal a hivat6studattal es szakmai ig6nyes-
s€gget megdldott-vert tanit6kkal-tan6rokkal, akik 16-
szint szem6lyis6giik saj6t, r6szint alma materiik k<izve-
telt sug6rzisival ktil6nf6le hasznos emberi energiiikat
tudnak mozg6sba hozni, felszabaditani maguk kiiriil.

Ilyen tekintetben figyelemre m6lt6 alma mater a
Jiszber6nyi T anit6kilpzfF<iiskola. Tdbb mint egy 6vtize-
de miikerdik itt a drimapedag6giai speci6lkoll6gium. Ez
a felscjoktatisi int6zm6ny haz6nkban az els<jk k<iz6tt en-
gedte be falai koz6 a '70-es 6vekben az am at6r szinj|tszis
csatorn6in 6t besziv6rg6 nevel6si m6dszert, melyet t6-
liinknyugatra6s 6szakra 6vtizedek 6tasikerrel alkalmaz-
nak iskol6kban is. Bizonyos elemeit az6ta minden alter-
nativ pedag6giai modellben f6llelhetjiik, de maga a dr6-
maj6t6k, mint <in6ll6 foglalkoz6stipus, nem tud a tan-
rendben - mint ak6r Ausztriiban, Svdjcban, Hollandiii-
ban, N6metorszigban, a skandin6v orsz6gokban - iga-
z6n polg6rjogot nyerni. Annak ellen6re sem, hogy akik
kis6rletileg belev6gtak, jelentcis nevel6si sikerekrcil sz6-
molhatnak be. Tekintsiink bele egy-k6t ilyen besz6mol6-
ba tal6n kdzelebb keriiliink a l6nyeghez.

A j6szber6nyi fcjiskola nemr6giben k6tnapos tal6lko-
z6rahivta ossze azokat a volt hallgat6it, akik valaha is
vizsgfrt tettek a sz6ban forg6 v6laszthat6 tantiirgyb6l.
Meg kell jegyezni, hogy a kurzusokat olyan gyakorl6 pe-
dag6gus vezeti vend6gk6nt, aki vil6g6let6ben falusi isko-
liiban tanitott, igy sodr6dott bele sorsszeriien az amatcir
szinjitsz6sba-rendez6sbe, majd tudatosan k6pezte 6s
k6pezi mag6t minden lehets6ges m6don a dr6mapedag6-
gia teriilet6n. Enn6lfogva tehdt a jiiszber6nyi fciiskol6sok
nagyon is 6letszerii, gyakorlati okit6st kapnak e mester-
s6gb<il. Az al6bbi vallom6sokb6l tal6n kideriil, h6nyf6le
helyzetben hasznosithatjr4k p6ldriul a pdlyakezdci neve-
Icik a dr6maj 6t6k eszk6zt6r 6t .

,,H6rom lvevlgeztem, el6szdr egy ezer f<is iskol6ba
kertiltem, harmadikos tdrsas6got kaptam, huszonnyol-
can voltak napkdzisek. Az elsci h6ten csak verekedtek 6s
kiabiiltak, 6n meg orditoztam. Az elsci h6t v6g6n azt
mondtam magamban: 6n czt nem csindlom tov6bb. Azt6n
h6tfrjn el6biik iilltam, lehalkitottam a hangomat: gyere-
kek, 6n enn6l nem fogok hangosabban besz6lni, nem fe-
gycirnek j<ittem vagy ilyesminek, 6n meg akarlak r6rteni
benneteket, hogy mit mi6rt csinfltok. Tudom, sok a konf-
liktus, ha konfliktusba botlunk, ak6rmit csinilunk, meg-
r{llunk... Ujjongtak: m6st se fogunk csinilni, csak meg6ll-
ni!... Meg is dlltunk tizpercenk6nt. Nem azzalkezdtem:te
ilyen, te olyan, mi6rt csin6ltdtok; hanem azt mondtam:
j6tssz6tok el, ahogy tort6nt... Nagyon durva dolgok isvol-
tak:aztiln amikor elj6tszotlitk,kicsit m6r meg tudt6k fi-
gyelni 6nmagukat, hogyan vesztett6k el a fejtiket, hogyan
j<ittek indulatba; el tudt6k m6r mondani, mit, hogyan,
mi6rt csin6ltak... No, akkor most pr6b6ljuk meg m6sk6pp
is elj6tszani, hogyan lehetne a konfliktust megoldani...

igy ismertem meg clket; huszonnyolcuk k6ztil csak
n6gynekvolt 6pa csal6dja. Volt, akinek el6z,6napkoltoz-
tek sz6t a sziilei, 6r6kig ballagott, mire be6rt a tanyrir6l...
Ha valakiben akkora volt a fesziilts6g - behoztam egy
szivacsszdnyeget a terem sarkiba -, azt mondtam: ha
most nem tudsz veliink lenni, pihenj le, aztinha kedved
lesz, gyere kriz6nk, itt vag;runk... Idcivel mindent el lehe-
tett jeBzani veliik, sz6mos szem6lyis6gfejlesztci j6t6kot,
ami csak a dr6mapedag6gi6ban l6tezik...

Elvittem egyszer 6ket, m6r negyedikben, egy gyefek-
szinj6tsz6-tal6lkoz6ra, hadd l6ssanak ilyet is. Ott 6ssze-
besz6ltek, hogy meglepnek majd engem valamivel. El-
jitsszik a Jancsi 6s Julisk6tazels6sdknek, hadd r6szesiil-
jenek azok is valamiben! Elk6rt6k az esernycimet, az volt
a kemence... Ev v6g6n nagy sir6sok kdzepette bricsfzkod-
tunk... En nagyon hdl6s vagyok a dr6mapedag6gi6nak.
Nekem ez stilust adott. Ha nem tal6lkozom vele, megun-
dorodtam volna magamt6l. Egyszeriien nem tudtam vol-
na tiik<irbe n6zni, hogy egy 6leten keresztiil csak orditoz-
ni fogok..."

Azidlzett tanit6n6, csakrlgy, mint szinte valameny-
nyi t6rsa, szomorri t6nyk6nt emliti meg, hogy a gyerekek
nem tudnak j6tszani. Sokakat mellbev6gott koll6giik k6-
ziinye, gyanakv6sa is. Volt aki m6g a sziikjket is bele tud-
ta (6s mer6szelte!) vinni egy kis jft6kba, hogy megmutas-
sa, milyen m6dszerekkel pr6b6lja szinesiteni a gyerekek
iskolai 6let6t. Mis m6g a koll6g6kt6l sem kapott bizalmat,
amikor meg akarta osztani veliik a fcjiskolilr6l hozottfriss
szellemi t6pl6l6kot. ,,Dr6ma a mi 6letiink, minek m6g bo-
hockodni is?!"

Ami a pilyakezdci tanit6n6 szim6ra friss csal6d6s, az
a drrimaepdag6gia tapasztaltabb szakemberei eldtt 16g6-
ta nem titok baj van a magyar pedag6gust6rsadalom
kommunik6ci6s k6szs6g6vel. Gondoljunk csak a tan6-
rokt6l f6lci gyerekekre, 6s m6g ink6bb a gyerekektril f6l6
tan6 rok ra  (6s  t an i t 6k ra ) .  Ha  az  ok ta t6s  6 rdek -
azonoss6gon alapul6 kapcsolat - m6rpedig az (hacsak
nem tekintjiik tanul6 6rdeknek, hogy teljesitm6ny n6lkiil
lehessen j6 bizonyitvdnyt kapni) -, akkor csakis kom-
munik6ci6s zavar 6llhat a konfliktusok h6tter6ben.

Ezen a felismer6sen alapul a magyar dr6maepdag6-
gusok m6sf6l dvtizede hol szorosabban, hol laz6bban
egyiittmrikirdci munkakdzossr6g6nek nevel6si programja,
mely hosszas aj6nlgat6s ut6n imm6r hivatalos rangra
emelkedett: a tdbb tanit6k6pzci fciiskol6n r6szleteiben ki-
pr6bdlt 6s bevflt kommunikd.ci6sk6szs6g-fejlesztci tan-
tervet a Miivelcid6si 6sK<izoktat6si Miniszt6rium mag6-
6nak vallja, megval6sit6s 6t szorgalmazza.

A dr6maji4tck val6j6ban kommunik6ci6s (6s szem6-
lyis6gfejlesztci) tr6ningnek tekinthet6, nem szinhdz, nem
a kdzdns6gnek sz6l, de annyibanaz6rt rokona a szinpadi
cselekvdsnek, hogy r6sztvevcii megjelenitik a konfliktu-
sokat, teh6t a kiilsci szeml6lci sz6mdra is kdvethetciv6 v6l-
nak a szdnd6kok, indit6kok 6s t6rt6n6sek. Konfliktust je-
lenthet peld6ul a kis elscisnek, ha sikerv6gya belsci g6tl6-
saiba titkdzik, amikor v6ratlan k6rd6sre t6rsai el6tt kell
v6laszolnia: hasonl6 cipciben j6r a kamasz is, p6lddul 6b-
redez6 szerelmi 6,rz6seivel. A drimaszakkcir - mint
meg6rtci, j6indulatf kdzdssdg - lehetris6get ad arra,
hogy a gyerek 6rt6kes szem6lyis6gvon6sai, term6szetes
6rzelmei - a tan6r megercisitci figyelm6nek meleg6ben
- eg6szs6gesen, durva kiilsci hatdsokt6l 6s viselked6si
mintiikt6l a sziiks6ges m6rt6kig v6detten fejlcidjenek.

J6 gyakorl6terepe a j6szber6nyi fciiskolilnak a jisz-
f6nyszarui 6ltal6nos iskola. Itt tanit Kov6cs Andr6sn6, a
speci6lkoll6gium vezetcije - valamint m6r j6 n6hriny
egykori falubeli 6s jdszber6nyi tanitv6nya. A dr6mape-
dag6giai program valamilyen form6ban minden oszt6ly-
ban - als6ban 6s felsciben - jelen van. Az 6prilisi ,,L6m-
p6sok tal6lkoz6j(nak" r6szMev6i csaknem minden osz-
t6lyra kiterjed6 bemutat6sorozatot l6thattak itt.
x (A cikket a Heti Magyarorszdg mdjus 1. szdmdbdl
vettilk dt,rdvidiwe.)
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