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KIT.EKINTESI:

GABNAI KATALIN

A dramatikus nevelds ndhriny intdzm6nye
- Angliai besz6mol6 1981-bdl -

A"COCKPIT''

London 6szaknyugati r6sz6n, tagadhatatlanut kiilv6rosi kdrnyezetben keressiik f6'l azt az-inl6zm6nyt, mely a sziget-

orsz6gidramatikusnevel6s t6rgyiasiilt szimb6lumalchet. Aneve,,kakasiil6"-t jelent. Mtik<id-6-s6t, t'unkci6i6t tekintvcpe-

oig"!]it" unnak a kb.200 miiv"6szcti-ifjfis6gicentmnrnak Nagy-Britanni6ban, amelyekbcilkb.20 6piil cls6sorban a dra-

rnitifurtev6kenys6gre,seT.aT-cgyc,tlen,rnclynck 6pilctcezzelac6llal-is6piilt.
A Cockpit tcv6kcnys6gc tegiilaUU egy olyan itjirsrigi h6z6ra hasonlit, amely egy megyei miivelcid6si kiizpont m6re te-

iben 6s st6trrszaival iizcmi. Hiszonn6g!-sza'k*uniat,i".s, els<jsortran miivrlsztanirrok, drdmatatriirok, n6gy adminiszt16-

tor, 5 technikus (!) plusz a takarit6szem6lyzet alkotja azt a g6rd6t, lrmiJ az iga4al6ueze'Eg6szen 
n6vleges tags6gi rlii6rt (l8 6vatatt 6viegy font]utfna 6vi tit 6s f6l font) lchet valaki a kiiliinb<jzci am atdr mti-

vds zet i mfi he I y e k tagia'
ltt A drdma,tdnc es beszdd. szekcitibamriktidik aCockpit If jristigi Szinhtiz,anely lfitylegesen szinhizszeriien iize-

mel, tev6kenys6ge sziivegre 6piil.
A drdmai miihelyklrcro'portja l I - l4 6vesek r6sz6re, drdmaj616kok, improviz6ci6k, csoport-technik6k alkalmaz'ilsilval.

Az f n. szombati szekcirj sz.(riunkra kiil6niiscn fontos, minti6g6ta 6rcj kezdcm6nyez6s: nyitott mrihcly 
'7 -t'til l4 6vesek

sz6m6ra szombat d6lelcitttink6nt, aff6le dr6maj6t6k-matin6'

Atdnc6sdrdma-".oportuugyinkilbbdrd*iiata*csoport akezd6kszimhral6tesiilt,innenkeriiltov6bbki-kik6pes-

s6ge szerint.
i'k;ltAi *ilhety if jipo6tr4k fejkidds6hez arl segits6get, kiil6n<is tekintcttel a szinhlzi miifajokra.

V i zudl i s d s s zfnhdzmiiv d s zet i s ze kc i5

Video-dokumentdci1s csoport l5-18 6vesek sz6m6ra szervozett tanfolyam, mely a k6pmagn6s programok elk6szit6s6t

oktatja.
S zinp adt erv ezds ds szervezd s
Itt lehet kcz46 fokon megtanulni a belsci szintr6z-csin6l6st, a 16tv6ny tervez6se 6s a kosztiimiik kivitclcz6se, a diszletkrl-

szit6s tartozik ide, az el6ad6s iizemszerii megszervez€se.

A szinpadivildgittis
Tanioiyam6n t<itOntrtrzci egytittesek amatcir vil6gosit6i tanulhatj6k meg a szakma alapjait.

O kt at dsi tev€keny s d g, t erill et i munka
A dr6ma 6s minden egy6tr alkalmazott miiv6szct segits 6g6velk6srezlandrokat hagyominyos j6t6kokra, szerepjet6kokra'

szimulilci6s helyzctefie, improviz6ci6kra 6s el<iadisokia 6pii16 kis6rletek sor6n. Mindez a szociillis fejlcil6s mcggyorsi-

t6sa 6smegkiinriyit6sc6rdek'6ben tort6nik. HosszatrbriivideLb tanfolyamok, rendszeres 6salkalmimiihelyeksor6n igyek-

szik segitciri a krirny6kbeli iskol6kat 6s a korny6k ifjti lakoit'

M e g r end e I het 6 f o g I al kozris ok, dr dmaj dt dk- szo I g d I at

Egy"atlofi iskoliadou o sztliyaadott taniir6vat egyiiu atfr egy teljes napot tdlthet a.Coc!ni!{La11-rlll*:*il-":.F,"'

ta?ianyagluthoz, 6rdcklcid6si tirrtittroz igazitott programmal, amit a Cockpit vczetci tanlrai iranyitanak. (I8,y keszult a

n6lunk is 16that6 Macbeth-foglalkoz6st ticmutatO ritm is!) A gyerekck te hiit tan6rukkal egyiitt jonnek vend6gs6gbc.

Szinhdz a nevelisben (TIE)
Az c fedcin6ven miik<id6 tanari team re.iti ki a legszorosabb 6rtelemben vett taneri tovilbbk6pz6st, b6r munk6jukat nem

akarj6k a tan6rok helyett clvegczni. E)|ek aszinEszek 6s drdmatan6rok, akik itt miikodnek, sz.irth|zat csin6lnak, illetve

sz,inia,i6lm6nyt ny(rjt6 lbglaftozilsokat aclnak a tananyaghoz,igaz,itva.klasszikus dr6m6k 6s kort6rsszetz'6k miivei se-

gits6g6vcl.
b ocipn II usic - 'ftwel t<ibb szekci6tnn miik<xlnck zenci szakkiirok

Amiviszeti 6sztdly f6ktnt k6pzcinriiv6szcti, mtiv6szcttiirtencti foglalkozisokalszervet tsvezel.

Estinyilv6no ssziniel6addsok,nytiri miihelyek (alkalrnilag sziilet6ekiaddsok l6trchozis6ra, fjonnanverbuvilt r6616t6r-

sulattal),elrjcsarlok kidltitdsok,kiartvdnyokgazdagit.i!fuarendkiviilsz6leskoriitev6kenys6get.
Min6ezckct az igazgat<i szavaib6l 6s a praktikus prospiktustl6l szctlem tissze. Egy programot sikeriil megl6togatnom,.az

aznap esti szinie]6aitrist. Nyglcan iiliink a hipci-szupcr-modcrn, ido-o<la forgathat6 irigyl6sre m6lt6an flexibilis szin-

h6zi i6rbcn. Clivc Barkcr: pe.ne,otsE sTREET c. darabj6t j6tsszf k a Dog Company tagjai. Tehcts6gesek, crcisek' jfrl. A

darab scm 6r6ektelen. Liverpool utcfira, a mai fiatalokkoil. egyv.er csak l'iilt6mad Erzs6bet, az elscj, 6s Essex, az' oke-

;t;il.1;trul6lk,rr.rm el(;s),or azir-probl6rnirval. K6r, hogy olyintevesen vagytnk a n'62'6Leren lgen mives am at'5r el(t-

irrast ratii. A plak6r hir6et6sc szerint cz a produkci6 egyi'ke az 198 I -es cclinburgh-i fesztiv6l tizenk6t nyertes produk-

ci6j6nak.
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A "Cockpit" tehit vallott c6ljai 6s t6nyleges miikird6se szerint is:
- atanrirok, nevel6k centruma, ahol 6lland6 miihelyek 6s tanfolyamok szervezcjdnek pedag6gusok 6s ifjirs6gi vezetcik

sz,ftmira,biztositva nekik a leg(tjabb gondolatokat 6s anyagokat;
- azifiisdgcentruma,aholsz6mtalankis6rletezri-felfedez6mtiv6szeticsoportmiik<idikl5-236veseknek,kezdrjknek

6s halad6knak;
- az iskola i nevel6st kiegiszit6 mfihely, gyakorlati megold6sokat 6s inspirativ iitleteket advaazosztillyban foly6 mun-

kirhoz, a tanterv fejleszt6s6hez;
- animdtorimtihely,aholakiiltinb<iz6miiv6szetektcriilet6r6lj6v6szakembereketk6pess6teszikazifjfsignevekiire;

nyilvtinos szinhdz, aholelciadilsokat, fesztivilokat 6s konferenciikat rendeznek, melyek az ifjirs6gnak sz6l6 6s az if-
jfis6g 6l tal miivelt mriv6szetekkel kapcsolatosak;

- s v6giil ,,ugr6deszkak6nt szolg6l" a kozoss6gbe, hiszen sok ember 6s csoportszimilra kin6l fj mrjv6szeti 6s szoci6lis
tev6kenys6gct, amivcl megkonnyitik a szoci6lis beilleszked6st a helybeli fiataloknak.

'

AzILEA DRAMA AND TAPE CENTER

Ez a krizpont is a Bels6 Londoni Nevel6si Hat6s6g inttzmlnye, innen van az ILEA rovidit6s. Miss Cecily O'Neill fo-
gad, illetvekicsit k6sve, nagyon nehezen l6legezvemondjael a legl'ontosabbakat,miszerint 25 ehhezhasonl6ktizpontvan,
s ebbcil l0 az riltaliinos iskol6kat szolg6lja ki. Szerepiik az inform6ci6 minden elk6pzelhetci m6don val6 terjeszt6se, s eh-
hez itt p6ld6rrl hdrrnan vannak.

Aznap este m6g visszamentiink a d6lclcjtti besz6lget6s szinter6re, s igy m6domban volt l6tni, hogy azokapedag6gu-
sok, akik dr6mitakarnak tanulni, ugyanfrgy ncik, mint itthon. Ugyhfrsz6s harmincktiziitt, azelscigyerek megsziil6se ut6n,
vagy negyvenen tfil, a csal6d legszorosabb kotel6keitril szabadultan. Csizmiban, bev6silrl6t6sk6kkal 6rkeznek, s pihegve
iilnek be a korbe - mint itthon.
A foglalkozilst Sally Hodgson vezeti, egyszeriien 6s mintaszeriien. Csup6n n6h6ny dolgot jegyzek fel.
A bemelegitci besz6lget6s t6m6ib6l - p6ronk6nt leiilve:
- Kflrdezz. a m6sikt6l, ami 6pp j6lesik.
- Besz6lj6tek meg, mitril f6l az embcr iiltaldban. Mondjiitok el mindketten a saj6t v6lem6nyeteket!

Maid kdzos besz6lgct6s kdvetkczik a tdk6letes drimatan6rr6l, aki nincs. Koncentr6ci6s j6t6kok, kommunik6ci6s j6-

I6kokz.6r j6ka foglalkozi4st 6s az clolvasand6 szakanyagok aj6nl6sa. Megnytgtat6, kellemes este.

c SOTO RTo K DE LE frTT A " S H A P E- -N E L

A "Shape" egy j6t6konysi4giegycsiilet iltal miik6dtetett informici6s hil6zat, amelynek nyolc irodiija koziil6n a londo-
nit kereshettem fel. Kiilonf6le tiimogatiisokb6l tartja l'enn maght,szemllyesadom6nyokb6l6sint6zm6nyektcilkapott<isz-
szegekbcil.

A "SHAPE" az.6rtvan, hogy kapcsolatot tcremtsen az embcrck k6t csoportja koztitt. Az elsci csoportot azok alkotji4k,
akivalamelyokn6l logva rnegfosztattakazalkotds<iriimeitcil;a nyomor6kok, <iregek, betegek, otthontalanok, a h6tr6nyos
helyzetriek. A m6sik csoport pedig a muzsikusok6, fest<ik6, tincosok6 6s szirrrlszekrl, akik maguk 6s m6sok orom6re v6g-
zik munk6jukat. A Shape ossz.ehoz.z.aczt a kettcit. Egy k<izpontnak pl. kb. l0 miiv6sz-munkat6rsa van, akikkel hosszabb-
rdvidebb idcjre szerz6dik. Ezekct a miiv6szeket egy-e8y k6rhilznak, int6zetnek elcjsztir ingyen ,,odaadja", heti k6t 6r6ra.
Ekkor a fogadtl int6zrn6ny nem fizet semmmit. Dc miut6n a nyugdijasotthon vagy ak6rhtazvezel1i l6tj6k, hogy a bete-
gekre milyen clcmentlris ercivel hat egy-egy l'oglalkozds, a legtobb csctben szivesen f izctnek a tobbi alkalom6rt, igy min-
dcnki j r i l j6r .
A tev6kcnys6g ttibbfajta lehet, att6l fiiggcicn, milycn tipus(r miiv6sz milyen k<irnyezetbe keriil.

Varrnak tehilt a l2 h6tig tarl6 miihelyek, amelyek dr6ma vagy tilncfoglalkoz6s-sorozatot .ielentenek, vagy manu6lis
tev6kenys6get akdr.

Vannak alkahnank6nti el6addsok, ahol a rntiv6sz produkci6ja a fontos, nem a foglalkoz6s vezet6se. ''

LttezJk inf ormtici6s 6s tandcsad1 szolgdlat, amely p6ld6ul az adott foldrajzi telcptil6sen segit a sziil6knek tdj6ko-
z6dni, hol 6s milyen formf ban tehetik gyermekeik szim6ra elviselhctcibb6. at.Abtet.

Sv6giil vannak spcciiilis egycdi kisdrletek, pl. fali fcst6s, kert6pit6s a rokkantakkal, vagy a murrkantjlkiiliekkel t<irt6-
nd idcjsicakos foglalkoz6s stb.

Az illlancl6an foglalkoztatott miir,6szek mellett nagyon sok csoporttal tartj6k a kapcsolatot. Lfssunk n6hi{ny p6ld6t,
mif6lefoglalkoz6sokat 6salkalrnakat szcrvcztekcddig:zcnc nyugdijasoknak, szinhilzi elcjadiis otthontalanoknak, n6pda-
lok idegbetegeknck, boh6cprrxlukci6 elmcbctegeknck, biibpro<lukci6 sliket gyermekeknck, tiizevci fogyat6kosoknak, af-
rikai dob6s t6nc idciscknck, t6nc vietnarni nrcnekiilteknek - 6s igy tovibb. Ottl6tem ide.j6n egyctlen foglalkoz6st tudtam
megn6zni, egy krcativ-t6nc d6lut6nt.

Ehhcz pcrsze sziiks6gcs volt n6hdny engcd6ly. De m6snap d6lut6n kimegyilnk Wimbledonba, ahol azAtkinson Mor-
ley Hospital6piilctci ktizott bolyongva v6giil folf edez.zikattabarakkszeriinek tiinci,6m remek fiit6ssel, zrild szcinyegpad-
l6val elliitott teremk<xrplcxust, mclynck cg;'ik rrlsz6ben k6pek, megformilt agyagdarabok, fest6kek, ecsetek utalnak a
manu6lis foglalkozdsokra, m6sik r6sz6bcn gyiilekeznek a betegek. s leiilnek a szonyegre. A gyakorlatokat Miss Naomr
Milne vezcti, ci k6r enge<l6l;'t szdmornra a bctcgcktcil is, hogy megn6zhesscm 6kct. Amint f<ilfe<lczcm, nem igazi kreativ
t6ncr6l, hanem ink6bb gondosan mcgvdlasztott zentre torttnolar.it6-mozgisgyakorlatokr6l van sz6. P6ldamutat6an fi-
nom hangv6tcl az instrukci<ikn6l, mcgn-yugtat6 6s biztonslgot adir, rcmek, logikus lbglalkoz6s6pit6s. Ut6na te6zunk, a be-
tegekkcl eg,vii tt. Besz6lgetii rrk. M in t ha partyn lcnn6n k.
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A BESZED ES DRAMA KOZPONTI ISKOI-/{.IA

P6ntekend6lelcittv6rMrs.AudrcyLaski,atcjiskola tunS,rk6pz.6szak6nakvezetdije.Csupaideg,csupavil l6ml6s,csu-
pa szeretetteljes 6rz6kenys6g.Szemiivcgo nrirgiitt val6sziniitleniil fcketeszemek, j6magdn rrividderekir,616nkzold kabit-
ka, puha brirbcjl, s ugyanilycn bcirbcil val6 sziirkc nadrirg. Pillanatok alatt megtudom a legl'ontosabbakat:

Szindszkdpzds
Hfrom 6vct ig6nyel, s ez idcialatt k6szitik fela hallgat6kat a viirhat6szinh6zi munk6k legvfltozatosabb fajt6ira, vala-

mint a I'ilmcs. r6ditls. tclcvizi6s technik6kra.
Az alaptanulm6nyoksemmiben sem kiil<inboznek missziniiskol6k s'tin6s'r,k6,pt,oprogram.jf t6l. Azelsci k6t 6v tr6ning-

jei so16n ktil<inbiizci j6t6kstilusokat ismernek meg, figy keriilnck koziins6g ch6. Tanulrrak hangk6pz6st, besz6tlet, mozg6st
6s t6ncot, akrobatikiit, zcn6t 6s 6ncket.

A gycl\kipzds
Ez inkiibb szinpadnrcsteri alapk6pzetts6gct biztosit k6t 6ven kcresztiil, s elv6gz6se ut6n ki-ki k6pess6geinek megfele-

lcien k6pczheti tovdbb mag6t rcndczijnek, szin6szrrek, tervcz6rrek.
Moz96st, bcsz6dct, szf n6szvczct6st, elciad6s-szcrvez6st tanulnak, kcllikek k6szit6s6t 6s kczcl6s6t sa.i6tit.i6k el, vil69o-

sitdsi trrdnivalokat kirnck szdrnrxr ra.itrrk.

Tandrkipzds
A fcjiskol6n toly6 taniirk6pz6s alapvctci c6lja az, hogV I'elk6szitse hallgat6it a kdz6piskolilk be.rzdd-, drdnn- 6sangol-

tandri munkdira. Ottl6temkor rn6g hlrom 6ves k6pz6s volt, most szind6koznak n6gy 6vcsrc cmclni. Ennck rncgfelcl<ien
- rengeteg gvakorlat sordn - kapnak bcsz6dtechnikai isrncretckct, cllik6szitik cik<lt a drf majit6kok iriny,itisfra, s az
angol nyelv6s irodalom tanitdsfra. A vil i igitrissal, a hanggal 6sa szinpadtcchnikai tudnival6kkal kapcsolatosalapmiivclL-
s6get is itt szcrzik rncg.

Igen sok iriisbcli munkiijuk is van. s szin6szk6nl is szcreznek n6mi gyakorlatot. Ktitelezri r6szt venniiik a tanitdsi gya-
korlatban 6s a prrxlukci6t elcjk6szitij munka mindcn I'iizisiiban 6s posztjin.

Kezdettiil fogva gyakorolnak az iskol6kban!

Kiegdszitt kdpzds
Ez. a mfr vtgzctr tan6rok sz6nr6ra ad dr6matan6ri k6pesit6st, vagy cgy teljcs 6ven 6t, vagy r6szidcivel - cst6nk6nt,

h6tv6gekcn 6s ny6ron - k6t 6ven aL st.ercthelii meg a k6pesit6s.

Logopdduskipzds
N6gy6ves k6pz6s. A trcsz6diavitir munkfra kb. ugyanazzal a tantervvel k6szitik fcl a hallgat6kat. mint a rnigyirgype-

dag6giai iskol6ink tanArait, de a drfma hangsfilyozottabb szcrepct kap.
Meg kell cmlitencm, hog)' ha a sz(n6sz akar lcnni drfrnatan6.r - nem logop6rltrs! - v6gig kell jf rnia a hdrom 6vet!!!
A hallgat6k a nappali szakokon igenjclcntcis tandijat fizetnek. trimcsztercnk6nt 310 fontot, vagy 6vente 900-at.

BRISTOL

Elindulrrnkaz If jfrsdgiMiir '6szcl.iCcntrumlu, hogy talalkozzrrnkAll istair Moir-ral,akiazittcni BUSH TELEGRAPH
(Cscitclefon) elnevoz6sii stinh'at.i egyiittcst vezcti, amel,v a szitthdzanevelisben (TIE) program keretr1n bcliil miikodik, s
elciadisai mcllctt kiilonbiizij foglalkozi4sokat tart cg6szcrr kicsi 6s nagyobb gycrekeknck, s ha kell, egy I 20 fcjs tomeget is
j6t6kra triztat a nyiri rnirikulumjit6k sorf n a trriskrl i r<urtcnrplom t<iv6ben.

Most fcilvezetnek az cmeletre, ahol zold, lila, sdrga hajfi gycrekck extravagdnsnak 6hitott, de inki4bb igen cs6r6 szere-
l6sben v6rnak valakirc. Meg is j<in hamarosan Alistaire Moir 6s 6tveszi a sz6t Margo Gunn-t61, s megtudjuk, hogy ezek a
fiatalok munkan6lkiilick. Veliik prfrbriltak rneg szinh[zat csin 6lni,sez az. ittl6vci csoport rihangol6dott a j6t6kra, s meg,-
maradt. Egy r6sziik 6lland6 renddri l'eliigyelct alatt 6ll, a miisikn6l otthon varrnakgondok - mindegy, amig itt van vcliik,
nincs ba.j.

RIFF-RAFF (Csricsel6k) a j6t6k cime. A darab r6luk sz6l. Irinytalan, t6tova 6letiikrdl, erciszakos pillanatokr,6l, bal-
esetrril, romantikus szcrclemrcjl, bolti lop6sr6l, kescriis6grcil. Nem mondom, hogy kifejezctt szin.jiitsz6 lchets6g rnind-
cgyikiik, dc a kiss6 sz6tsz6rt prtibr{b6l is nrcg6llapithatir, hogyszerencs6s esctberr I'or16 elciad6skerekedhet a j6t6kb6l. Ta-
liin sikeriil D6ni6ba kivinniiik, ahol hasorr16 ifjirsdgi kornyczetben tobbsz<-rr elriadhati6k. Addig is tclik az idcj,6s h6tha
egy f6l 6v vagy p6r h6nap mrilva akad munka valakinek. Akkor szercplot kell cscr6lni, vagy l'olbomlik a tirrsas6g.

A g.ycrckek Mag.yarorszfgr6l 6rdckl<ic.lnck, gyanakv6an, roh<igvc, kiss6 gorombiln. Kis6rcirn k6ts6gbeesetten n6z, de
6n v6grc hitelcs cmberi k<izcgct 6rzck, s rnrrsz6.i tohndcs n6lkiil megvitatnrrnk, mi6rt is hagy.ia el p6ld6ul az ember a sziile-
it. Nern sz6pitik az.6lcrer. Cinikusak 6s <irorn telcnck. Szem6rmcs ragaszkod6suk a vezetokhot-m6gis6tftitia szobit.Jitsz,-
szulrk!-. iavasolj ik. N6h6ny konccntrlci irsgvakorlat rrt6n ncm akirrnilyen 6lm6nyben van r6szem" Liitom, hogy figyel-
nek a szcrniik sark6b6l, miker crgy rdgtonzritt jdt6k sorin mcgr6reztetik velem, milycn is az cj 6letiik. Rf mosztott szerepem
szerint munkanelkii l i t j i i tszom, aki megy ablakt6l ablakig. Elfelejtcm a szdmom, letolnak. Erzem, hogy elbizonytalano-
dom, hogy hiily6nck n6z a hivatalnok, irjra urcgyck azclsciablakhoz, kidobnak valanriscrnmi iiriiggyel, cs<lrog 16lam a ve-
ritek - h6t i lycn?

A liinyok tcnycrc zdld vagy lila, att6l I'iigg<icn, hogy mennyit babrril.i6k olcs6 fcst6kkelszinezetl6tmeneti szinti haju-
kat. A n6ger fifi visszahriz&l6bb, 6s l6tom, hogy a sztir cgy aranyra tcstctt hajri sr6c. Elbficsrizunk, s vezetcjikkel bcsz6l-
ge tiink sok6ig. Szcrctctrc mclt6. tchets6gcs, nagyon nelr6z mrrnk6t r,6gz<i emtlcreket ismerteur meg szcnr6h.iiktrcn.
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ieferense van annak a ncvel6st sz6munkra kiss6 szokatlan m6don segitci centrumnak'

pam6la pel66ul egy Angliaban bcvett sziszt6ma szerint oldja meg a tanit6k 6s tan6rok dramatiktts tovlbbk6pz6s6t'

vagy 6pp csak az6rdeklod6siiket kelti fel a dramatikus eljArdsok irilnt:'As2erint, 
hogy az adotr iskolai osztdly kicsikbcil, nagyokb6l, drimiit sose j6tszott nevelcj_6ltal vezettetik-e, vagy $ya-

korlottabb tan6i avezetcijiik, Pam6la id<ink6nt kil6togat az iskol6ba, s az elcire megbeszr6lt t6m6ban 6r6tvezet, vagy sza-

bad foglalkoz6st a koroszt6lynak illcj dramatikus eszktizokkel.Ez,r a nevelci v6gign6zi,sha tetszik neki, Pamrlla 3-4 fog-

lalkozis ut6n maga is megprfib,4ttozikezzela m6dszerrcl. Pamrila m6g tiibb foglalkoz6s6t megliitogatja' s tan6csokat ad,

esetleg fjra tart egy-k6t loglalkozrlst.
Kiviincsi lenn6k, hogyan oldan6nk meg ezt itthon?
Vajon k6ptelens6glennc a z. ilyen,,repiilci" m6dszertani seg6derri?
Azi hiszem, igen.-En itt elkisarem Pam6li4t cgy remckiil folszcrclt elemi iskoli4ba, ahol a semmi f ogalmiit tanitj-a meg

a gyerekcknek. K*iv6ncsian v6rom, mi az iirdiigoi lehet kczdeni ezcn a matematika 6rdn a dramatikus eszkijzokkel?
""A 

kiinnycbb hangulat, a benscis6gess6g miatt mezitl6bravetkcjzott szcikegyerekck keverednek ugyancsak mezitl6bas

pici n6gerekkel, s elkczdridik az 6ra, amif az iskola tobb tan6ra v 6gigntz.6s jegyzctel. A dr6mai elem k6ts6gkivij,l az 6rit

uezetrilotgy impulziv szem6l,vis6gc, olykori szercpv6llal6sa, amint bernutatia bar6tiiit, Oscar-t, akinek a jele egy 0, a 'e-

16, Oscar term6szetesen nincs itt, ri a scmmi. Nos, a folvczet6s el6g abszurd,6m a gyerekck 6rtik, hiszen csak azt kell p6l-

diul meg6llapitani, mi az, ami nincs. Az a semmi. ,,Szagolj meg engem!" - mondja Pam6la, 6s hfsz orrocska indul fel6.

No, lilsrl, 6n iagyok.Van a semminck szaga? Ugye, nincs?l Der(j 6s ercis szem6lyes kapcsolat uralja a foglalkoziist.

K6scibbazigazgat6ncivcltal6lk<lzom.Aziskollba l22gycrekjir.M6hsejtckrceml6keztel6,ti i ldszinl.es6pii letez'te-
le napf6nnyel6J rengcteg eszkozzel.Et.az iskola olyan szcg6ny 6s clhanyagolt keriilettrcn miikodik, hogy az itt tanit6 ne-

velcii vesz6lyess6gi p6tt6t<ot kapnak. Az igazgat6nti minden sziilcit ismer, s hat tanlra koziil az cgyiknek az a dolga' hogy

azegyediiliil6 ncjlet6sacsaldtlokat l6togassa. A legnagyobbgonti ncm is azoktatls, mond.ia - biir a kicsik olyanok' mint

egy vddor, tele kukaccal - hancm a sziildikkcl val6 foglalkozis.
Kiilon vallisi oktatiist is kellctt szervezniiik a muzlimok 6s a zsid6 gyerekek sz6mf ra.

Kilcnc 6ra el6tt 5 perccel kezd<idik a tanit6s, 6s f6l n6gyig tart. Hogy elcitte 6s ut6na mit csin6l a gyerek? Hdtezgond..'

Pam6la elbficsrizik, rls nri megl6togatjuk a St..lohn Katolikus Ktrz6piskol6t. Fantasztikus drfmastridi(r. 86n6n iil<ik az

irigys6gtcil, s egy olyarr sz6tcsett, szercncs6tlcn 6rf t 16tok a fiatal tandrncitiil, hogy itthorr is szomorfi lenn6k. Remek k<ir-

nyeretUen is tort6nhet baleset. Ez a foglalkoz6s mindcn pillanatdban clhib6zott volt. Erzi is a koll6ga, s riadtan mentege-

t6zik.6 adrima rnellett angolt 6s vall6st tanit. Tal6n az jobban rnegy ncki.
A kovetkezri dr6ma6rilt m6r ncm tttdom megr'frni, szinh6zjegyem van d6lut6nra.
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A Kccskem6ti Ifjfislgi Otthon 6s a Marczibfnyi T6ri
Miivelrjd6si Ktizpont (azazon bcliil miikod(j Budapesti
Drdmapedag6giai Kiizpont) kdziis szcrvez6s6bcrt 1992.
nyar6n Angliiiban j6rt maSyar dr6rnapcdag6gus csoport
sz.6nir ahiz-igazd6ik, a birrningham-i egyetem drdmata-
nirai iitfog6, a dr6rna kiil<inf6le megjclen6si form6it lrc-
mutat6 6s a betekint6sn6l j6val tobbet is acl6, t anit ri pr ctg-
ramot 6ll itot tak cisszc. Ennek - term6szetesen - r6st.6 t
k6pez.te a TIE, vagyis it szinfuiz a nevel<isben (a ,,tcrme-
szetescn"sz6 a hely6n van:akinekaddig togalnta scrnvoll
aT I E = T heat r e i n E ducat ion ds a D I E : Dr anru i n E du-
cat ionk6 t.osgyiikereirril, szcrvcs kapcsolatd16l, annak is
,,egy6rtelmriv6 v6lt" e n6hriny naJr alatt). M6gpedig h6-
rom ekjad6s 6s cgy cg6sznap<ls tr6ning florrnir.iitnn.

Nos, azok kcrlv66rt, akik rn6g ncnr talilkozhattak k<i-
zelebbrcil a TIE-vcl, illjon itt egy rdvid isntertctci.

M6dszert 6s hill6zatot egyar6nt jclcnt a TIE;Angli6-
ban sz6les korbcn ismcrt ez a riividit6s. Mivcl uz angolok
az oktat6sra 6s a nevcl6sre trem haszn6lnak annyira m6st
jelcntci kil'ejcz6seket, mint mi, f ordit6si probl6ma: szfir-
hdz a nevel dsben v agy az okt at dsban. (Tal6n a tanit6sban
kifejez6s haszndlata megoldhatnf osszes probl6min-
kat?!) Tiirsulatokr6l van sz6, amelyek a szinhdz6sa drd-
ma (niiunk, ugye, a drdmapedag6gia elnevetcs az is-

mertebb) cszkiizeivel nevelnek. Mindig mcghat6rozott
koroszt6lynak k6szitik foglalkozdsaikat; rendre ismeret-
len csoportoknak tartjik azokat. lgy csak iiltal6nos 6let-
kori jcllernz6k alapj6n tudnak felk6sziilni egy-egy proS-
ranr kivitclez6s6re. A tr{rsulatok e!,y r6sze rendszerbe il-
l itta tott, vagyis k6zoktatiisi szolg6ltatrisk6n t miikiidik,
fenntart6ja, finansziroz6ja a teriiletileg illetekes onkor-
minyz,at. A kapott p6nz6rt, terern6rt stb. meghatirozott
idrjn beliil az adott tcriilet valanrcnnyi oktat6si int€t.m6'
ny6ben foglalkozilst kell tartaniuk. ffannak szabadcsa-
patok is.) Nem a gycrek l'izct, hangsf-tlyozom (tal6n eti-
kit lan is lenne a feln6ttnck p6nzt k6rnie a gyerektcil
azlrt, mert az.egyiitt jrltszik vele!).

A t6rsulatok kozritt varrnak olyanok, amelyek a saj6t,
kiikinbiizij 6letkori csoportokra kidolgozott prograrnjaik
rncllctt I'elvesznek,,megrendel6seket" is; az iskol6k 6ltal
mcgadott ncvel6si probl6nt6k mcgoldiisi4ban is segite-
nck. A foglalkoz6sok r€szdt k€pezi aszfnh6z, ,,r6sz-
letekben", tehdt kisebb eldadfsblokkokban vagy
egy nagyobb eldadds form6Jfban. De a szfnhfz min-
dig aldrendelt annak a tdm6nak, amelynek megdrt€-
s€ben v6ltoz6st kfv:lnnak el6rni a tf rsulatok. A szfn-
hiz nem c€|, hanem eszk0z. (Elmdleti kit€rd: Gavin
Bolton szerint a dr6ma c€l ja a meg6rt6s megvriltoz6-
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