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Megjegyzflsek a vizsgatemadkikhoz 6s kdpz6si tervekhez -

Az 1992. novemberi k<izgyril6sen a r6swevok megvilasztottdk a T6rsasig oktatdsi bizottsdginak tagjait, s megbizt6k
ciket, hogydolgozzilkkraminiszt6riumirendeletben szereplcivizsga-tant6rgyakrij tartalm6t 6s avizsg6zism6dj6t.Isme-
retes, hogy a rendelet elk6szit6s6hezm6gl99I tavasziln be kellett nyfjtani egy vizsgatematik6t a tant6rgyak megiel6l6-
s6vel. Ezt Gabnai Katalin, Marundk Ferenc sz<ivegeinek 6s a tags6g 6szrev6teleinek felhaszn6l6s6val Debreczeni Tibor
k6szitette el. A I 5 oldalas anyagot az akkori kcizgyil6s szentesitette, s a miniszt6riumi rendelet s ziSvegez,Siszilmtalan kiil-
s6 szak6rtcj egyet6rtov6leked6se ut6n azt hivatalosan el is fogadt6k.

ADebreczeni-f6le anyagotadr6maj6I6k-vezel6k6pz6s tartalmit illet6en a szem6lyis6gkdzpontf nevel6si elk6lpzell-
sek, m6dszerek 6s technikikuralt6k, P. Slade, B. Wayhat6s6nak 6s a hazai el6d6k eltal befolyesolt gyakorlatnak megfe-

'lel5en.

Akik a Dr6mapedag6giai Magazint az els 6 szimt6lkezdve olvass6k, azok nyomon kdvethettdk a makacs kiizd elmet az6rl,
hogy ez a rendelet megsziiless6k. Ennek a dokumentumai megtal6lhat6ak a Magazin sz6maiban.

1991 6s 1993 kdzdtt, tehiit a rendelet tewez6,se 6s megval6sulfsa kdzdtt tdrt6nt egy 6s mds a dr6mapedag6gi6ban.
Egyesek szorosabb kapcsolatba keriiltek az angol drimaiskola Heathcote 6s Bolton nev6hezftiz6d6 ir6.nyzataival. Tor-
nyai Magda volt ennek elsci n6pszenisitcije, de az.o agressziv mint6i nemigen tett6k mint6v6 a ,,dr6ma" eme ,,szak6rt6
kdntds6ben" cimet visel6 ,,mriv6szi" v6ltozal6t. O kozvetitette nekiink David Davist is, akit a T6rsas6g tobbszcir is meg-
hivott Magyarorsz6gra. Davisfontos 6sl6ttat6 kurzusai tribbeket tettek em6dszerhiv€v6.Azangol mesteraBolton-tech-
nik6t isreprezentalta,ber cimindigDorothyHeathcot6ra hivatkozott.Azt6nKaposiL6sd6 sajdtitotta el aBoltonra 6pii-
ISTIE dramaturgi6t, sgddollcji tdrsulat6val magas szinten megis j elenitetteazt Ezen idcjben - viszonylagkor6n -meg-
jelentek aDr6mapedag6giai Magazinban azels6 O. Neill6sC. Lambert tipusirfoglalkozils-leirilsokis, Debreczeni Tibor,
NyisztorAgnes 6sBaranyai Gizella tolli4b6l. Ezek a leir6sok olyan dr6ma6ra foglalkoz6sokat jelenitettekmeg, amelyek-
ben a tan6r is szrepbe l6p, s amelyben az rigynevezett Bolton-f6le dramaturgiai 6s rendezcii technik6k is jelen vannak.
1992-ben az emliLett angol irilnyzatok tanulm6nyozilsira 14 magyar dr6mapedag6gus utazott Birminghambe s b6r be-
sz6mol6ikellentmond6sosak, ismereteiknyilv6n bcis6gesebbek, mintazitthonmaradottak6. @rdekes, hogyazosztrilkok
v5ltozatlanul saj6t ritjukat j6rj6k, nem v6letlen, hogy a b6csi J. Holl6st6l, aki r6gi elcjad6nk, nemigen hallhatott k6zdns6-
ge az emlegetett vonulatokr6l".)

Az elmondott t6nyek, folyamatokindokoljikazeredetivizsgatematika6tdolgoz6s6t. Abban ugyanazemlitett ir6ny-
zatokt6l esik sz6, de nem olyan hangsfilyosan, mint ahogy az napjainkban megkiv6ntatik. Az iltdolgozisra Kaposi L6sz-
l6villakozolt, sajdtkoncepci6jfhoz, a Bolton ir6nyzatdominanci6 jilhozigazitjaavizsga fazon j|t.Erzodik,hogyKapo.-
sit kev6sb6 foglalkoztatja az iskolai gyakorlat, s kev6sb6 foglalkoztatja a pedag6gia. Ezt kdveti Elcjd N6ra v6llalkoz6sa. O
tanfolyami tematikdt ad kdzre, kompromisszumosat, benne Kaposi 6s mdsok elk6pzel6seinek elemeivel.

E sorok ir6ja az tistematikakflszitfje, aki Kaposit6l eme munk6j66rt a megjelen6s ut6n k6t 6wel summds bir6latot
kapott -,,hihetetleniilbris6ges,meglehetcisenzavaros,sokhelyiittszakmailagispontatlan",-nosazi:,iltdolgozisak}-

vetkezettezek ut6n. A szerz6 tombositette kor6bbi tematikij6t. Hogy saj6t tanfolyamvezet6i munk6j6ban hogyan hasz-
n6ljaazeredeti ,,hihetetlentil bcis6ges anyagot" a k6scjbbiek sor6n ez mag6niigy6v6 v6lik.

Az oktat6si bizottsrig irgy ddntdtt, hogy egymiis mellett mind a h6rom tematik6t kddi, snajd csak k6t 6vmflva k6szi-
ti el a tapasztalatok 6s az fjabb ir6nyzatok ismeret6ben az egyetlen krizpontit.

Ami az itt kdzolt h6rom tematika kdzott a legelt6rcibb! Kaposi 6s El<id m6sk6nt 6rtelmezi a dr6m a6ra-vezet6stant6r-
grat, mint Debreczeni ill. a miniszteri rendelethezklszitett risanyag. Kaposi 6s elcid szinte kisaj6titja a dr6ma6ra-veze-
test a Heathcote 6s Bolton irinyzattalkapcsolatos tudnival6ra. Mintha a dr5.ma6ra-vezet6s mesters6g6nek ismerete ki-
z61 6lag az fjangol technik 6v al v olna azonos. Ez nyilv6n k6ptelens6g.

A miniszt6rium eltal j6v6hagyott cisanyagban ez olvashat6: ,,,A. dr6ma6ra-vezet6s a hogyannal foglalkozik. A hallga-
t6, miutinmegkapta feladatit, irisosv6zlatirban6ssz6beli, gyakrolatikifejt6sben arra tdrekszik, hogy bemutassa:5 mi-
k6nt 6piti fel az 6rit, ci hogyan oldja meg a feladatot." Debreczeni v6ltozatlanul ehhez tartja maget. A ket angol mester
m6dszer6vel kapcsolatos tudnival6kat pedig dtteszi a drdmajft6k m6dszertan tant6rgyhoz.
Kozdljiik m6g Gabnai Katalin k6pz6si terv6t, melyet aZsfumblklKat6likus Tan6rk6pzci Fciiskola Dr6mapedag6giai Tan-
szfikfitekvezetcijek6nt irt, hogy indokolja egy drdmapedag6giaiszaklltesitlslt. Azdtewezerea Debreczeni6vel rokon
elk6pzel6sek jegy6ben fogalmaz6dott, ami nem is csoda, hiszen a bir6lt,6sv6ltozat elk6szit6sekor a szerzo Gabnai Kata-
lin kor6bbi munk6ira - hivatkoz6ssal is - t6maszkodott. Az oktat6si bizotts6g a Gabnai-anyag k6zz6t6tel6refelhatal-
mazta a szerkesztcit.

Nem esett viszonrsz6 aszerkeszt6 kiilcinfciiskolaik6pz6siterv6r6l,m'elyet a Nagykcirdsi 6sDunamell6ki Reform6tus
Tanit6k6pz6 FSiskola megbiz6s6b6l k6szitett,tgyancsak <in6ll6 dr6mapedag6giai szakl6tesit6s6ttervezend6. Hi6nyos-
nak tiinn6k a k6p, ha ez a k6pz6si program nem keriilne az olvas6 el6.

Itt kozziljiikTotnai Mdria tij6koztat6j6t is aKaposv6ri CsokonaiVit6zMihilyTanit6k1pz6Ffiiskola dr6mapedag6-
giai oktat6si rendj6rdl, valamint Ozsv6th S6ndor irdsit arr6l, mik6nt alakult a drfmapedag6gia tanit6s6nak hetyzete OeU-
recenben a Kolcsey Ferenc Reformitus Tanit6k6pzci Fciiskolin. Noha valamennyi pedag6gusk6pz6 fcjiskola nevel6stu-
dom6nyi tansz6k6nek irtunk, t6j6koztassan akk6pz6siprogramjukr6l, lapzlrtdigennyi 6rkezett meg.*

A paletta igy is szines. Lehet tanulm6.nyozni 6sv6lasztani, driilni 6s bosszankodnt. 
, zerkeszJ'

*l-apzilrrautLin futott be a szekszirdi fciiskola elemz6se,6s a hajdfb<isziirm6nyi &6k€pz6fdiskola tij6ko ztat6ja,.
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fcy LEHET vrzscAzNr
- Az oktatdsi bizotts6g tij6koztat6ja

AMagyarDrilmapedag6giai T6rsas6g Oktat6si Bizotts6ga elfogadta a miivelcidlsi6gazatiszal*6pz€sr6l6s munka-
k6ri szakk6pz6sr6lsz6l63l1993. (II.2.) MKM-rendeletnekmegfelekiDRAMAIATEK-VEZETOIvizsga rendszer6t 6s a
vizsg6zIal6srn6dj6t, illetve azeloirtvizsgatirgyak tartalm6t. Avizsgdra vonatkoz6 gyakorlati tudnival6k:
- A vizsg6ra jelentkez6s felt6tele legalabb 120 6rils igazolt tanfolyami r6szv6tel. Ezt avizsgdmi szind1koz6 tdbb tan-

folyamon, tovibbklpzlsen, t6borban stb. is dsszegyiijtheti.
- A T6rsas6g dvente k6tszer - osszelils tavasszal - rendez k6zponti vizsg6t.

Ennek idcipontj6t a DPM-ben, illewe kiikjn kddem6nyben fogjuk alkalmank6nt meghirdetni.
- A vizsga gyakorlati 6s elm6leti r6szb6l6ll.

A gyakorlati r6szlebonyolir6,sa - avizsgiz6villaszt6sa szerint - k6tf6lek6ppen t6rt6nhet:
al a v izsg6z6 tev6kenys6g6nek helyszin6n (iskol6 j 6ban, 6vodij6ban stb.) ;
a tanfolyamvezelo + egy bizotts6gi tag, illetve - nem tanfolyamz6r6 vizsga eset6n - k6t vizsgabizotts6gi tag - je-
lenl6t6ben. Avizsg6z6 egy foglalkozils vagy foglalkozisfolyamat terv6t mutatja 6s v6di meg, 6s abb6l mutat be egy
r6szletet (20-30 p.). Ilyen helyszini vizsga eset 6n az odattazAssal 6s a vizsg 6ztaI6.ssal kapcsolatos kdlts6gek a vizsg6-
z6t (v izsgiz6ka t) terhelik.

- b/ A gyakorlati vizsga az elm6letivel azonos helyszinen t6rt6nik; a foglalkoz6 sI avizsg6z6 a helyszinen lev6 csoport-
tirsaival mint jitsz6 csoporttal mutatja be.
A gyakorlati vizsga t6m6jit mindk6t esetben az elcjre megadott tematik6b6l v6lasztja. 0. al6bb).

Az elmdletivizsga a T6rsas6g riltal meghirdetett, illetve a tanfolyam (csoport) 6ltal k6rt helyen t6rt6nik. Tanfolyam-
z616vizsga eset6n a tanfolyamvezeroklrdez;az6rr6kel6sthdrom tagri, azoktat6si bizottsdg 6ltalfelk6rtvizsgabizott-
s6g v6gzi, amelynek a tanfolyamvezetcl nem tagja.

- Avizsgadiiak:a21993194-estan6vbenatanfolyamz6.r6vizsg6kdija2.500,-Ft,azegy6nijelentkezlsiivizsg6kdija
3.500,-Fr.

- A vizsg6hoz a tanfolyamvezeto 6llit 6ssze t6telsort. Ehhez mell6keliink n6gy tematika-javaslatot, amelybril a k6s<jb-
biekben - az elsci vizsgik tapasztalatait isfelhasmilva -azoktatisi bizotts6g egys6gesitett tematikajavaslatot fog
tissze6llitani. A tematik6khoz szakirodalom-aj6nldsok is tartomak, amelyek elscjsorban az egy6ni felk6sziil6st
konnyitikmeg.

- Sikeresvizsgaeset6n-arendelet6rtelm6ben-afelscifokfillamiv6gzetts6ggelrendelkezcikfelsrjfokd,migakdz6p-
fokri v6gzetts6ggel rendelkez6k k6z6pfokrl szaklpesit6srcil kapnak bizonyitvdnyt. Ut6bbiak sz6m6ra a fels6fokf
szakk6pesit6s elnyer6s6nek m6dj6t ugyancsak az oktatesi bizottsi4 gszabillyozza.

- Avizsga ti{rgyai - a rendelet 6rtelm6ben -: l. Reformpedag6giai ismeretek; 2.drLmajdt6k-m6dszertan; 3. drilma-
6ra-vezel.6s.

- Avizsga6rt6kel6seh6romosztllyzattalt6rt6nikk6telm6letijeggyel(dr6ma jdr6k-n6dszertan6sdr6ma6ra-vezet6s)
6s a gyakorlatra adott oszt 4lyzattal. Areformpedag6giai ismeretek beszilmol6 form6j6ban k6rhetcik sz6mon. A bizo-
nyitvilnyban csak a vegs6 6rt6kel6s - kiv6l6an megfelelt, megfelelt, nem felelt meg - szerepel. A,,megfelelt" 6rt6-
kel6shez legaldbb 3,00 6tlageredm6nyt kell el6rni.

- Azoknak a pedagogusoknak, akik legal6bb 6t 6ve folyamatosan elismerten folytatnak drdmapedagogiai tev6kenys6-
get, a T6rsas6glehet6s6getnyirjt a szakk6pesitlsvizsgandlkillielnyer6s6re.Azerrevonatkoz6tudnival6kat a z[g6ny-
bejelentci nyomtatv6nyminteb6l lehet megtudni. A jelentkez6s elfogad6s 6t az oktatilsi bizotts6g kiildn visszajelzi,
egyben kozli a vizsa hely6t, idej6t 6s a felk6rt vizsgabizortsigi tagok nev6t is.

Az oktat6si bizotts6g titkira El6d N6ra. Inform6ci66rLhozz|lehetfordulni a Magyar Dr6mapedag6giai T6rsas6g cim6n
(l0l1Budapest,Corvint6r8.)vagyalakisi4n(l1l9Budapest,Eteleu.65.V.49.,Telefon:186-1215r.
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TEMATIKAK, TEPZT4SI TERVEK

Yizlat a drdma jft6kvezetd-kdpzds
tananyagfnak 6s vizsgakOvetelmdnyeinek kialakitfsfhoz

Kaposi Ldszl6 az. okt at d s i b i zot t s d g e gy ik t andc s kozds dr a kd s Zft ett e
ezt a,,v dzl at ot" . f r d s dnak na g y obb i k f el 6t, s zdl i e 8y zet ek nd I kil l, kii -

zdl j ilk, ho gy o lv as 6ink i s t di dkozddj anak.

I. Bevezet6
A drima, a haz6nkban elfogadott megnevez6ssel a

dr6mapedag6gia angol eredetri. Szakembereink angliai

tanulm6nyf t jain szerzett tapasztalatok, illetve kiizvetitcj

orsz6gok 6tt6teleivel jutott el hozz6nk. Mind a helyszini

tapasitalatszerz6s, mind az 6tv6tel magin viselte a fel-

adltokat elv6.gz6k egy6ni lehet6s6geit (nem 6llamilag

felvdllalt 6s dotilt munk4r6l volt sz6), valamint szem6-
lyes 6rdeklcid6siiket 6s irdnyults6gukat (mit tartottak

fontosnak, 6rdekesnek). A magyarorszfgi alkalmaz6s le-

hetcis6gei is sztikithettek az 6tvehetcj ismereteken. (Nem
jelent irjat, hogy mi minden nem f6rt be a hazai k6zokta-

t6si 6s k6zmriveltjd6si int6zm6nyek tev6kenys6g6be). Az

oktat6si int6zrr6nyek szigorubb ellen6rz6se a m6st' ttib-

bet, teljesebbet akar6 pedag6gusok munk6j6t rend-

szeresen neh ezitelte,a 70-es 6vekben krizmrivelcid6si in-

t6zm6nyek biztosabb gyakorl6terepet nyiljtottak a dr6-

mapedag6gia szfimir a. Ezen int6zm6nyek gyakorlat6-

banviszont apedag6giai tev6kenys6g csakbizonyosszer-
vezeti formikban fordulhatott el6 (gondolok itt elscisor-
ban a gyermek miiv6szeti csoportokra, pl. szini6tsz6k'
b6bosok, n6pij6t6kcsoportok, mellettiikn6h6ny kev6sb6
rendszeres, rendezv6ny jellegii sorozatra, mint p6ldiul a
jiltsz6hilzak vagy a ny6ri t6borokra, pl. olvas6t6borok).- 

Ilym6don term6szetesnek tekinthetcj,hogy az 6we-
het6 ismeretek tdred6kesen 6s rendszerteleniil jutottak

elhozzfunk. Hi6nyos ismereteink miatt ak6r a r6szt is

eg6sznek gondolhattuk, irgy v6lhettiik, a teljesrcil kap-

tunkk6pet...
Az ut6bbi n6h6ny 6vben v6ltozott helyzetiink: ma

mfu hozzif ilrhetiink olyan inform6ci6khoz is, amelyek

eddig elz6rattak el<jliink. E tekintetben sokszor csak az

anyagiak jelentenek akad6lYt.
A dr6mapedag6gia ter6n is sokkal teljesebb k6pet

kaphatunk egy ideje a ,,for6svid6krcil"' Anglidb6l. Meg-
tudhattuk, hogy ott t6bb irilnyzatavanadr6minak, ezek
meghatfurozz6k magukat, igy el is kiil6nitik dnmagukat
c6ljaik, m6dszereik, elm6leti alapjaik, gyakorlatuk te-
kintet6ben. H6rom olyan meghatiroz6 szem6lyis6get le-

het emliteni, akik iskol6kat, kfunyzatokat teremtettek:
Brian Way, Dorothy Heathcote 6s Gavin Bolton. M6d-
szereik, ir6nyzataik nem egyforma m6rt6kben ismertek
n6lunk Peter Slade elm6lete jutott el hozz6nk,6sf'6k1nt'
majdnem kizrir6lagosan a Brian Way-t kdvetcik gyakor-
lata. Az ci ttj6t ismerhett6k meg, azL ifirhattik, igy azt is
j6rtik- jir ji.k hazai szakembereink. Alapvetden fontos-
nakv6lem, hogy a m6sikk6t jelent6s szem6lyis6g dr6m6-
16l alkotott n6zeteit is megismerhess6ka magrar dr6ma-
pedag6gusok (ennek nemcsak valamif6le teljess6gre tii-
rekv6s az oka, err6l r6szletesen sz6lunka k6scibbiekben).

A h6rom neves szakember dr6m6ra vonatkoz6nflze-
teinek megkiildnbo zlet€slvel kapcsolatban ismertnek
tetelezzukDr. L6rincz Jencj: Jit6k, dr6maj6t6k 6s a neve-
l6s cimii, a DPM 3. szi{m6ban megj elent, helyenk,6nt pon-
tosit6sra szorul6 tanulm6nv6t. Az ir6s t6m6nkhoz tarto-

z6 r6sz6ben (Slade, Way, Heathcote, Bolton n6zeteinek
rdvid ismertet6sekor) Ldtincz Gavin Bolton 1984-ben
megielent kdnlv6re alapoz. E mii nyersforditisinak is-
meiet6ben n6h6ny kieg6szit6ssel 6lek a kiivetkez6kben.
Bolton e miiv6ben amellett, hogy ismertet, kritik6z6l is:
k6n1v6b6l kideriil, hogy Slade-nek az 6tvenes 6vekben
egy akkori angliai helyzetben, az akkori prakszissal
siemben volt nigy j elent6s6ge, s nem napjainkban. A k6-
s6bbiekben Bolton r6szletekbe menden 6s kritikusan tir-
gyalja Way 6s Heathcote munk6ss6g6t, elveiket, gyakor-
titukat, eietenk6nt fogadtat6sukat, kit6rve kdvetciikre
is.
A/ Bolton v6lem6nye szerint Brian Way dr6m6val folyta-
tott munk6j6nak koz6ppotnjiban a k<ivetkezcjk 6llnak:

| . az egylnis€g hangsflYoz6sa
2. a gy ikorlatokra (szab6ly j 6t 6kokra) 6piil 6 6r av eze -

t6s
3. a dr6m6ba foglalt cselekm6ny kisz6lesit6se
4. az lsztotos cselekv6s fontoss6ga

Bolton kritik6ja a felsorol6s 1-3. pontjait 6rinti:
1. Az egy6nis6g kihangsflyozilsfutak nyilv6nval6 hitt6-
nyos volta, hogy eg6szs6gtelen egocentrizmushoz vezet-
hbt, r6adisul torzithatja a dr6m6t, amely alapvet6en t6r-
sas esem,6ny, s nem magdnyos tapasztal atszerz6's.Egy az,.
ha r6szt veszekvalamely t6ma dr6m6n keresztiil tort6n6
kibont6s6ban, annak folyamat6ban <inmagamr6l is tanu-
lok, meg6rthetek valamint, s eg6szen m6s dolog felt6te-
lezni, hogy a dr6ma nekem 6s 6rtemvan.
2. A gyakorlatokra vagy a t an6rinarr6ci6ra 6piil6 6rave-
zet6s teljesen a tan6r t6nyit6sa alatt tartja a tort6n6se-
ket, maga agrerek, de a gyerekekegyes cselekv6sei is izo-
l6ltak maradhatnak, a gyerekek r1sz6r6l csak bizonyos
fajta szellemi beillit6dist tesz lehetciv6 (a v6grehajt66q
KL.). A dr6ma messze t6volodhat a gyermekkdzpontf
munk6t6l.
3. A dr6m6ban megielenci cselekm6ny kisz6lesit6se -

frjk6nt a kdzvetlen tapasztalatszerzlsfel6. (n6lunk is is-
mert Brian Way p6ldrija arra vonatkoz6an, hogy "ki a
vak", illetve milyen m6dokon lehet ezt a k6rd6st megk6-
zeliteni). A k6zvetlen tapasztalatszerz6s nem drdma, 6l-
litjaBolton, mindaddignem az, amigfel nem meriilvala-
mi 6rtelmez6s, szimbolikuss6g, amely azzi r'em teszi.
Szerinte a dr6ma nem kozvetlen, csak annak tiinik, s 6p-
pen ebben varr az ereje.
B/ Bolton szerint Dorothy Heathcote munk6ssig6ban
alapvetcien fontos, hogy nagy hangsrilyt fektet a dr6ma
tarialm6ra, valamint a t6nyek 6s egyes t6m6k 6ltal6nos
dsszefiigg6seire. A dr6ma csak egy eszk6z, amelyen ke-
reszttil a t6rsadalom az anyagi viligotfelfo&ia. At6mek-
ban val6 gondolkod6s azonban nem intellektu6lis gya-
korlatot jelent csak; nem el6g valamely t6m6t feldolgoz-
ni, azt cselekm6nny6kell tudni alakitani' Atan6r szerep-
be l6ptet6se, a szak6rtoi szerep felaj6nl6sa alapvet6 tan6-
ri strat6gia Heathcote munk6j6ban.
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C7 G. Bolton -saj6t m6dszer6r6lazt'rja,hogrk6t alap-
vet6 jellegzetess6ge van: egyik hogy a taniir 6s a tanul6
t6rsmriv6szek egy koz<is v6llalkoz6sban, s ki-ki meg kell,
hogy talilja hozz6jintl6s6nak kellci m6rt6k6t; a m6sik,
hogy emek<izds v6llalkoz6s c6lja a mogottes tartalom fel-
tdr6sa, a jelent6sad6s. A dr6ma segiti a tanul6kat annak
megl6tAs6ban, mi rejlik a v6ltoz6sok mdgdtt, ugyanigy a
v6ltoz6sok el 6id6z6s6v el ilVvagy kezel6s6vel j6r6 f elel6s-
s6g v6llal6s6ban. A dr6mai alkot6 folyamat egfajta fel-
fedez6s, am6rismertetm6sszemszogb<ilmutatja meg, fj
dimenzi6t adhat annak stb. - ennek eredm€nyek6nt va-
lami rijat 6sdelhetiink, ami nem felt6tleniil fogalmi isme-
ret, lehet hog/,,csak" 6rz6s.
Bolton m6dszer6re is jellemzci, hogy a t6rgyal6si-egyez-
tet6si szakasz ut6n a tan6r rendre szerepbdl irfinyitja a
jiI6kot. A jit6kot, amelyben egyidejrileg az elscidleges
j6t1k€lm6nyt, ordmot meghagy6 tev6kenys6gben lehet
r6sziik agyerekeknek, s aj6t6kot, amelyben a tan6rneve-
l6si c6ljait megval6sithatja.
(A fentiekbcil arra a megdllapit6sra juthatunk, hogy He-
athcote 6s Bolton m6dszer6ben sok a kdzos von6s. Ez va-
l6szinrileg nem is t6ved6s...)
Elm6leti oldalr6l vizsg6lva azegles irinyzatok kiildnbs6-
geit: m6r az alapokn6l elt6rnek. Slade 6s nyom6n Way is
Piaget, Heathcote 6s Bolton Vigotszkij tanaira 6pit. Da-
vid Davis szerint a tanul6s *6s szellemi fejlcid6s kapcsola-
t6nak fejlettebb elm6let6vel mutat rokonsdgot az ut6bbi
k6t driimatan6r.

II. Rendszer ndtktill gondolatok
- Algliai tapasztalatok szerint bcis6ges, r6szletesen 6s

magas szinvonalon kidolgozott szakirodalma van a
Heathcote 6s Bolton nev 6hez kor6d6 ir6nyzatoknak.
Esetiinkben olyan szakirodalomr6l van sz6, amely
nem csak a dr6mival foglalkoz6knak lehet 6rdekes:
v6lem6nyem szerint ezen kdnyvek n6melyike na-
gyobb hati4ssal lehet a magyar pedag6gusokra, mint
pl. Gordon munk6ja.

- Fordittatnunk kell a szakirodalmat (elm6kti alapve-
t6sek mellett a gyakorlati munkdt kdzvetleniil t6mo-
gat6 kdnyveket is).

Kaposi Liszll

1. REFORMPEDAGOCIAI ALAPISMERETEK
A/ DRAMAJATBT BIvTET-erB Bs ronrENerB
- A fribb drdmapedag6giai ir6nyzatok (szem6lyhez

kritve: Peter Slade, Brian Way, Dorothy Heathco-
te, Gavin Bolton) ismerete.

- A dr6mapedag6giai gyakorlat rendszerez6se (Ga-
vin Bolton nyom6n)

- A dr6ma 6s a szinhilz (kiilonbs6gek, azonossdgok).
- A TIE (Theatre in Education).
- A DIE @rama in Education) 6s a TIE dsszehason-

lit6 vizsgiilata.
B/ REFORMPEDAGOGIAK

Az al6bbiak, valamint k6t (aktrn a Reformpedag6giai ot-
vas6k6nyvkil) szabadon v6lasztott ir6nyzat ismertet6se:

Waldorf
Gordon
Freinet
FEJL6DESLEIETTAN, rArExpszCHoL6-

* A k6pz6s sorin a drimapedag6gia telejs vertikum6t
kell kin6lnunk; azok v6laszthatninak, d6nthetn6nek
(hogy milyen kfnyzatot akarnak kovetni, mire van
sztks6giik), akik majd a grakorlati munkit vlgzrk
(Allit6lag az ig azs6g az arinyokban rejlik. Tudatlan-
s6gunk r6adisul hazugs6gokba kergethet - a dr6ma-
pedag6gus, ha m6r nem k6pes rijat tanutni, ,,hagyja a
szakm6t m6sra"...)

- Tanulm6nyoznunk kell a Dorothy Heathcote 6s Ga-
vin Bolton nevlhez kothetrj k6nyzatokat Folytat-
nunk kell, illetve fel kell gyorsitani azon tan6rok ki-
k6pz6s1t, akik tanitani tudj6k ezentinyzatokat is.
@zt v6lem egy6bk6nt a Magyar Dr6mapedag6giai
Tiirsas6g legfontosabb feladat6nak.) Ehhez anyagiak
is sziiks6gesek tanfolyamok szervez6s6re, posztgra-
duilis k6pz6sekre gondolok, ahol vezetcj drilmapeda-
g6gusainknak sem lenne ,,sz6g/en" ha tanulnak. (Ja-
vaslom, ha a T6rsas6g p6nztrez jut, egyr6sz6t forditsa
e c6lra!)

- Gyrijteni, s rendszerezni kell a hazai tapasztalatokat.
Ugy trinik szdmomra, hogy a rendszerez,6shez ekjbb
sziiks6geltetik a sz6lesebb l6t6kiir (an6lkiil neh6z el-
helyezniazelemeket).

III. Gondolatok mds tdmakiirdkben
- A dr6mdval v6gzett munka soK6le c6lt szolgdlhat. A

c6lok alapjiin m6g nem kellene elktiloniilni (pl. ,,6n
szem6lyis6gfejlesztek, te a val6s vil6got tanitod, cj pe-
dig kozdss6get 6pit").

- A fenti gondolattal csak l6tsz6lag ellent6tes a kdvet-
kezci: meg kellene mondanunk, hogy mit tanitunk az
egyes tanfolyamokon! Pl. a zl,hogy a dr ilmapedag6gia

. mely ir6nyzat6t, vagymely t6nyzatait...Aki csakfgy
eltaleban dr6mapedag6giai tanfolyamot hirdet, az
adjon teljes k6pet!

- A soksziniis6g megtartand6: nincs drimapedag6giai
egyenruha (vagy k6nyszerzubbony), szakma viszont
van! M6dszerekvannak, amelyeket ismernie kell an-
nak, aki jobbat akar kitaldlni.

- Ki kell dolgozni a magyar terminol6giilt.

vizsgatematikilja

Irodalomjegyz6kiink IV 1. pontj6n6l megadott szakiro-
dalom tanulmlnyozilsa avizsgihoz elegendci. A hallga-
t6htral v ilzlatosan ism erniiik kell

- a fribb fejlcid6sl6leklani kinyzatokat @aget 6s
Vigotszkij), valamint

- a syermeki i6t6kra vona t koz6 meskdzel i t6seke t.
2. D RAi,iA JA rEk-na6oszERrAN
fu GYAKORLATOK, TECHNIKAK

- Sapcsolatteremtd j6t6kok
- Erz6kel6sfejleszt<i j6t6kok
- Bizalomgyakorlatok
- Interakci6sjrit6kok

. - Lazit6j6t6kok
- Koncentr6ci6s j6t6kok

_: - Agresszi6levezet(5 jit1kok
- On- 6s csoportismereti jAt6kok
- Szitu6ci6sj6t6kok
- M6s teriilerektcil 6tv6ve:

- Bemelegitci, mozgisos g;rakorlatok, j6t6kok
-N6pi j6t6kok
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B/ sziNJAr6ros (sziNHAzI DRAMATURGIAI)
ALAPISMERETEK
A kdvetkezci szrnhilzidramaturgiai alapfogalmak jelen-

t6s6t, azokgyakorlati alkalmaz6s6t ismerniiik kell a hall-
gat6knak:

- fesziilts6g - a fesziilts6gteremt6s m6djai' eszk6-
zei

- kontraszt
- f6kusz
- id6 - szinpadi id6 - azid6kezellsea dr6m6ban
- tlr - a tlrhaszn6lat m6djai
- cselekm6nY
- cselekm6nybonyolit6s -kiil6'ntxizd cselekrn6ny-

bonyolit6si modellek
- konfliktus
- szitu6ci6
- szimb6lumteremt6s, szimb6lumok kezel6se

r. ONAUEoRAVEZETES
A/ DRAMAA TANITASBAN

- Munkaform6k (dr6mam6dok).

- A tan6ri k6rd6sfeltev6s, a v6laszok kezelilse.
- Szirrhizi eszktjzdk a drim6ban (avagy mit kell

tudni a dr6mair6 6s a rendez6miv1szet6b6l).
- Gyakorlatokbe6pit6se a dr6m6ba.
- Adrilmatervezilse.
- A t6rgyal is (egy ezie|6s) form6i.
* A dr6ma megjelenit6si szakasza.
- Az 6rt6kel6set hetye, szerepe 6s formii a drdm6-

ban.
- A tan6r szerepben, a szerepbel6p6s c6ljai, formii.
- Ataniristrat6gi6k.'- 

Atan6ritechnik4k.
- Drimastruktur6k.

B/ ALKALMAZOTT DRAMAIATET
- Konkr6t tan6rai alkalmaz6sok - iskolatipust6l, a

r6sztvevcjk 6letkorilt6l, a tant6rgyt6l fiigg<ien
- Dr6ma, dr6maj6t6k a z osztflyf 6n6ki 6r6n
- Dr6ma, dr6maj6t6k a szabadidcjs foglalkoz6so-

kon (iskolaotthon, napkdzi, egy6b form6k' pl' ki-
, r6ndul6s, t6bor)

El6d Ndra tanfolYam-tematikfja
l2O 6ra

Tervezhetti tetsz6Jlehetcis6gek szerinti gyakoris6g-

gal6s idcitartamban. Optim6lisnak l6tszik egy6ves kur-

zus, hetenk6nt egyszeri n6gy6r6s foglalkoz6sokkal' leg-

al6bb k6t eg6sznapos egriittl6ttel 6s 5-7 napos intenziv

vizsgaelcik6s zito titbor r al.
Megjegyzds:
1. A (+)-jellel jeldlt t6m6kkal a tanfolyamon csak esetle-
gesen, maximum egy-egy kiv6lasztott t6maerej6ig fog-

ialkoznak, avizsg{ra a megadott szakirodalom alapjin

dn6ll6an kell felk6sziilni.
2. (x) -jellel jeldlttik az eg6smapos, illeWe tibori miihely-
munk6ra j avasolt t6milkat.
3. Az al6bbi tematika javaslat, tudalosan maximalista,
szdmol a csoport adottsigainakmegfelelci, a tanfolyam-
vezet6l szerv ez,6 bel6t6sa szerinti adapt6l6s sziiks6gess6-
gdvel.

I. ELMfLETI KfRDfSEK (+)
N Ref or mped a g 6 g i ai al api smer et ek
- A XX. szdzadi szem6lyis6gkdzpont(r reformpedag6-

gi6k v6datos 6ttekint6se
- A reformpedag6gi6k fontosabb ir6nyzatai 6s kiemel-

ked6 kiilf<jldilmagyar teoretikusai (I\4ontessori,
Freinet, Waldorf, Rogers, Gordon, ill. Karicsony
S6ndor, M6rei Ferenc)

Bl F ej I 6dd s I d I ekt ani d s i dt 6kp s zicho I 6 giai al ap i sme-
retek (Clapardde, Montessori, Piaget, ViSotszkij' Elko-
nyin, M6rei)
Cl Drdmapedag6gia
- Drimapedag6giai tdrekv6sek Magyarorsz6gon
- Az angols z6sz dr Lmapedag6gia fcibb ir finyzatai
- DIE6sTIE
I I. DRAMATATEX-VToDSZERTAN
N Gyakor I at ok, t echnikdk
1. Kapcsolatteremt6s, kapcsolatm6lyit6s; bizalomgya-
korlatok,
empdtiafejlesztl jit6kok; kooper6ci6s 6s csoportkoh6-
zi6-fejleszt6 j6t6kok
2.,,Riihangol6 " j 6t6ko( lazit6s, munk6ra kondicion6lis.
Ritmus- 6s mozg6sj6t6kok

3. Besz6dtechnikai j6t6kok,besz6djavit6s: l6gz6s, artiku-
l6ci6, hansle i t6s, hanshordoz6s
q.f r:zflueilsiejlesztci j6t6kok:az6rz6keszewi6szlel6sek
finomit6sa. LLt6s-�, hall6s-, szagl6s-, izlel6s-, tapin-
tds6lm6nyek 6s -eml6kek 6t6l6s 6s verbalizi,Jils'T 6t6rz6'-
kel6s. t6rszervez6s.
5. Szellemi-pszichikai k6szs6gek fejles zt6w dr 6mai6t6k-
ban: figyelem6sszpontosit6, megfigyelci, mem6ria- 6s
fant6ziifejleszt6 j6t6kok. A k6szs6gfejleszt6 j6t6kok
komplexit6sa, kapcsol6ddsa egym6shoz 6s m6s i6tekti-
pusokhoz; helyiik a tan6r6n.
6. Nonverbilis kifejezcieszk6ziik: tekintet, mimika, test-
tart6s, gesztus - ,,testbesz6d";
mimeniikus mozg6sok testi- 6slelki6llapot-kifejez6 cse-
lekv6sek hangulatok, tdrt6n6sek, helyszinek, esem6ny-
sorok, karakterek, interperszon6lis kapcsolatok nonver-
b6lis megnyilv6nulisai - metanyelvi kommunik6ci6 a
tanit6i viselked6sben, felhaszn6l6sa a tanyanyag kdzve-
tit6s6ben.
7.,,F6lverbdlis" 6s,,6lverb6lis" improviz6ci6s i6I6kok: a
besz6d 6s a nonverbdlis eszk6z6k dsszekapcsol6sa
8. Besz6dk6szs6g-f e j I eszrci j 6t 6kok: alkalmaz|suk az
anyanyelvi kommunik6ci6s k6szs6g fejleszt6s6ben 6s az
idegen nyelvek tanitis6bar/annak el6k6szit6s6&.n.
9. lmproviz6ci6:
- ,,mechanikus" impr6: helyzetre, t6mlra, Sesztusra,

t6rgyra, szdvegre, helyszinre, irodalmi vagy sajt6-
anyagra stb.

- az interperszondlis helyzetek j6tQ<ai: konfliktusimp-
r6k, presztizsj6t6kok, eml6kj6t6kok, 6letj6t6kok;

- az improvizdci66pitls szab6lyai
10. (x) Onismereti j6t6kok
I l. (x) N6pi gyermekj6t6kok
12. (x) Gyermekverselemz6s; gyermekversre 6piilci dr6-
majft6k
1 3. (x) Kiiztis dramatiz6l6s; improvizativ gyetekszinhfn
Bl Dr amatur g i ai al ap i smer et ek
- Cselekm6ny/ellencselekm6ny - konfliktus - szitu-

6ci6
- a fesziilts6g; a fesziilts6Steremt6s m6djai, eszkdzei
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* akontraszt
- idci: szinpadi idd - id6kezel6s a drdm6ban
- at'6r - t6rhaszn6lat a dr6m6ban
- szimb6lum 6s metafor a. l6tr ehozilsuk&ezel6siik a

dr6m6ban.
Cl Drdmajdtdk-elmdlet
- A dramatikus tev6kenys6gform6k osztillyozilsa 6s

jellemz6se: gyakorlatok - dramatikus j 1t6k - szin-
hiz - tanitisi (meg6rt6si) dr6ma

- Probl6mamegold6dr6ma;
-,,A szak6rt6 kont6s6ben" dr6ma
- A tanit6si drdma alapfogalmai:

- tanul6siteriilet
- f6kusz
- kontextus
- cselekm6ny

- K6rdez6si technik6k
III. DRAMA6NE.VEZFTfS
N A t antt dsi dr dma elmdl ete 6s gyakor I at a
- Adr6matewezlse
- technikdk, elj6r6sok, eszk6zdk
- a tan6r szerepe (,,a hatalom megoszt6sa") - tan6r a

szerepben
- gyerekszerepkiir6k (,,kerettdvols6g")
- szerepelemz6s - szerepbe segit6s

I. REFORMPEDAGoGIAI ALAPISMERETEK
A XX. szAzadi szem6lyis6gk<izpontir reformpedag6gi6k
t<irt6neti 6ttekint6se.
Fontosabb ir inyzzta| kiemelkedrj teoretikusai, kiilfrin-
d<in 6s Magyarorsz6gon.
A fejl<i16sl6lektan r6s a reformpedag6gia kapcsol6d6sa.
Fcibb drd.mapedag6giai irinyzaLok.
Drdmapedag6giai torekv6sek M agyarorsz6gon.
I I. DRAMAJATEK-MODSZERTAN
E tantdrgy foglalja mag6ba a dr6mapedag6gia tanit6s6-
val kapcsolatos valamennyi gyakorlatot 6s technik6t,
amelyekkel nevel6si-oktat6si elk6pzel6seket szand6ko-
zunkmegval6sitani.
Az al6bbi t6makdr6krrjl avizsgilz6k sz6ban szimolnak
be.
- kapcsolatteremt<i j6t6kok
- Interakci6sj6t6kok
- Erz6kel6sfejlesztci jdt6kok
- Bizalomgyakorlatok
- Lazit6 jit1kok
- Koncentr6ci6s j6t6kok
- Fesztilts6 glevezet6 j6t6kok (a n6pi gyermekj6t6kok-

bolis) . :
- Fant6ziaf ejlesitci gyakorlatok
- Helyzetgyakorlatok
- ..S.zituilci6s j6t6kok (szoveges improvizilci6k)
- On-6scsoportismeretij6t6kok :
- A konfliktusmegold6s eszkdzei
- Az improviz6ci6s 6pitkez6s szabilyai (dtlettril a dia-

logusig)
- Besz6dk6szs6g fejlesztri grakorlatok
- N6pigyermekj6t6kok

tanfolyamhallgat6inak mindez r6szletesebben.

,

- jit6kban 6s j6t6kon kiviit 6rt6kel6-tudatosit6 munka
a dr6ma6r5n

Bl Al kalmazott dr dmaj dtdk
- Dr6ma6ra a tanit6s szolgilat6ban;drdma a tan6r6n
- drfmajit6k az osztilyf6ndki 6r6n (4. probl6mame-

gold6 dr6ma:IVC)
- dr6maj6t6k a szabadid6s foglalkozisokon (szakkiir,

napkozi, klubd6lut6n, kir6ndul6s, tibor stb.).

A tanfolyam r6sze a hallgat6k gyakorlati foglalkozisai-
nak megtekint6se 6s k<izds elemz6se, kiil6n<js tekintettel
- a megcllzott koroszt6ly/ok 6letkori saj6tossilgaira,
- a foglalkozis esetleges specifikus pedag6giai c6ljira,
- a foglalkozilsfel6pit6s6re, az idrjvel val6 gazdillko-

d6sra,
- a gyerekek bevon6s6ra 6s j6t6kban tart6s6ra,
- az instrukci6adisra: a nonverbdlis 6s verb6lis tanit6i

megnyilatkoz6sokra,
- a csoportos j6t6kelemz6s irilnyitils6ra (k6rdez6si

technika),
- a jit6k sorin megjelencj interakci6k kezel6s6re,
- atervez6s6s a foglalkoz6s eredm6nyess6g6nek elem-

z6s6re.

- Dr6majr4t6kos m6dszerek az egyes szakt6rgyakban
- Dramatikus j6tsz6h6zas mesefeldolgo zisok tewez6-

se, folyamata, eszkozei
- A ,,szak6rtci k6nt6s6ben". A t6mafeldolgoz6sok ter-

vezrlse, folyamata, eszkozei
- A,,tanitisi dr6ma" @olton) tervez6se, folyamata,

eszkozei
III. DRAMAdne-WzsrEs
A vizsgdz6 e tantdrgy keretdn belill bizonyfthatja be
dr dmapedag 6 g iai r dtermett sdg 6t, mikdnt tudj a tindl 16-
an alkalmazni a drdmajdtdk m6dszertan 6rdkontanult
i s mer et e k et, g y ako r I at o k at, j dt 6ko k at, t e c hni kdk at,

rye g k6 ze I it d s i m6 d o kat.
Eppen ez6rt a jeldlt he$szinen, ir6sban kapja meg a fel-
adatdt, an6l vizlarot k6szit, elk6pzel6s6t indokolja, ki-
vins6g szerint gyakorlatban is bemutatj a. Avizsg|z6nak
figyelembe kell vennie a nevel6si c6lt, a felt6telezett 6let-
kort, a k<iriilm6nyeket stb. Pl d.Tervezzenmeg egy foglal-
kozdsL szociillis jellegri, oszdlyon beliili fesziilts6g meg-
old6silra, 5. osztilyba; oldjon meg kommunik6ci6s prob-
l6mdt3. oszti{lyban; irj gyerek 6rkezikaz6vodisok k6z6;
nyomotthangulatvan a7. osztalyban; dolgozzafel ahon-
foglal6s egy epiz(Aj|r dr 6maj6t6k segits 6g|v el; mesefel-
dolgozils az 6ltal6nos iskola adott oszt6ly6ban...
(A vizsg6z6 kaphat b6rmely iskolatipusra, koroszt6lyra,
probl6milra, nevel6si Ilmfra vonatkoz6 feladatot, fiig-
getleniil att6l, hogr ci maga milyen korir tanul6kkal fog-
lalkozik, vagyis fiiggetlentil att6l, hogy ci maga 6vodape-
dag6gus, tafit6, tan6r avagy mis foglalkozisfi.)
IV. GYAKORLAT (Aszerz6 a saj6t kcizegben t6,rt6n6
bemutat6 foglalkoz6s hive.)

Debreczeni Tibor drfmajftdk-vezet6i vizsga tematikdjax
- az eredeti tematika tiimbiisftett 6s m6dositott vfi,Jltozat^ -
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Gabnai Katalin k6Pz6si terve
drfmapedagdgiai szak ldtesitdsdre

r Zsfmb6ki kat6li[us Tanit6k6pz6 F6iskol6n
(16szletek)

Bevezet€s
A szinj6t6k mint az oktatdst segit6 pedagogiaj m6dszer

sot euitaraOos mfiltra tekinthet vissza' Azel6re megirt

6s k6scjbb sz6 szerint betanult dial6gusokat gyakorta al-

kalmazzl*. ktilonbtiztj tipusf oktat6si int6zm6nyekben'
tobbnyire az zal a clllal,hogy az adott tananyagot sz6ra-

koztai6 formiban saj6tithassa el a tanul6ifjfis6g' vagy

legal6bbis az a tirsasig, mely az elciad6st fgy-ahogy be-

-irtuttu. A tan6v jeles napjainakf6ty6tmai napig is-el-

roioiti" u tunut6l 6ttat uemutatott szinj6t6kos esem6ny

emeli.
Most azonban, anikor napjaink dr6mapedag6gi6j6-

16l besz6liink, pontositanunk kell, melyek azok a halad6-

nak 6rzett hagyom6nyok, melyekre muqg"lut ercjsiten-

dti hivatkozhiiunk. Ugy 6rezziik, legkev6sb6 a sz6 szerint

betanult, v6gsz6kal v6rva elciadott dial6gusok szokisa
rokonithat6-elveinkkel 6s gyakoilatunkkal' Nagyra be-

csiiljiik a memoritert, tiszteletben tartjuk a nemes szijve-

seket, de elscisorban azt a szellemi 6s testi (!) frisses6get

fiu6o;ot "tcittivni tanitv6nyainkb6l, mely p6ld6ul a rene-

szilns? Angli6 j 6nak h6tk6znapi ember6t is. j ellemezte'
mikoris nitstiff nyugodtan javasolhatta bar6tainak:

,,J6tsszunk rtjgtonzbtt kom Cdiet' .S itt nem is a jit6kon'

nem is a kom6di6n mint vignak tetelezettj6t6konvan a
hangsirly, hanem a r6gt6nz6sen' ami Shakespeare kor6-

Uanityin n6pszeni idcit6lt6s volt a k6m6p koziitt' hogy

m6g ma is miradt belcile egy kev6s London sorozcjinek
"Tieatre" feliratir szob6iban. Magyarorszigon a rdgttin-
z6snek nem volt akkora becse, sem akkor, sem k6scibb, s
n6pi idcitdlt6ss6 sohasemvilt. A napt6ri 6v jeles napjain

szok6sos n6pi j6t6kok dramatikus megnyilv6nulisai iin-

nepienk6td-ttek, aszertartismegnem m6sithat6 ercjssti-
luiegre a megemelt, sokszor kir.t6l6, 6nekbesz6dszerii

,,eiyfr6snat<fe-tel6s", ahogy a mag11 -"y-"yP"" Iegels6
iofteUan fordul elci a szinjit6k jel6l6se. Nekiink az a fel-

adatunk, hogy a dramatikus n6pszok6sok rituil6jinak
megismertet6se mellett meghonositsuk azokat a dr6ma-
j6t6kokat, melyek a viligban annyi form6ban szolg6lj6k
iz adott orsz6g fiainak nevel6s6t 6s oktat6s6t..'

Demi is ai a drdmajdtdk? Adr6maj6t6k olyan jdt6-

kos emberi megnyilv6nul6s, amelyben a dramatikus fo-
lyamat jellegzelei elemei lelhet6kfiil. A dramatikus fo-
tyamat tcifeiez6si form6ja: a megjelenitfls, az ut6nz6s;
megjelenit6ii m6dja: a fiil idlzettv agy 6ppen megnyilv6-
nul6-t6rsas kiilcs6nhat6s, az interakci 6: esz*oze: az em'
beri 6szenei hang, azadottnyelv,a test, a t616sazidS:tat-
t6szerkezetepedig a szervezett emberi cselekv6s'
Adr6mapedag6gii elj6r6sai, akdr tanit6s i 61 6n, akit sza-
badidciben allalmazzuk azokat' szervesen illeszkednek
nevel6-oktat6 munk6nkba. A nevel6si cel itt is, elhluk is

azeglszszemllyis6g,az6tlelem,az6rzelem,af izikum,a
je[Jn harmoniicus 6s differenci6lt fejleszt6se' Drilmaj6-
i6kuitrk o, ember6pit6st c6lozz6'k, f eladatuk a szem6lyi-
s6gformil6s, a kapcsolatfelv6tel, a kapcsolattartis, a
k6zl6s megkiinnyit6se. Gyakod6sukvoltak6ppen szocia-
liz6l6 tev6kenys6g, kreativit6st 6s emp6ti6t ig6nyel' s a
gyakorlatok cselekv6st, aktiv r 6.szv lreltkiivetelnek min-
den j6t6kost6l.

i
b

A dr6ma akir mint r<igt6nz6tt jit6k, akir mint er6s
katarzis6lm6nlt nyirjt6 sz nn6zt etoades jelenik meg 6le-

tiinkben - a jelenlevci emberre sz6mit, s a m6sik ember

6lm6ny6t k6siiti et6 vagy dolgozza fel. A.megnyilv6nul6
embei mint 6lm6nyfotr6s a h6tkiiznapi vagy szinpadi

dr6mai szitu6ci6k elemz6s6n keresztiil I esz igazilr. eml6-

kezetes. S nincs az az eszr6rikai min6s6g, mely ne hivna

elci izgalmas6rtelmez6st, ha az emberi helyzetekltz6ke-
l6se ds meg6rt6se sor6n tirul fel. A szitu6ci6elemz6s
azonban a irunka mivesebb szakasz6ban 6rkezik csak el'
M6gis, m6r a bevezetci k6szs6gfejlesztci-gyakorlatok 6s

el6i6szit6 jiltekokvezet6se is ugyanazt a-l6nyeg- 6s val6-

sigl6t6pedag6gust ig6nyti,aki elcjtt k6s<jbb sem lesz ta-

bu"t 6m a seminilyen I elens6g . Ezek a gyakorla tsorok a

dr6ma6r6k l6nyeg6t jelentik, s mindezeknek csak kieg6-
szitlslreszolgil iz oner6b6l l6trehozott bemutat6, vaSy

a szinh6il6togat6s sor6n szer zett,,na gyszinh6 zi " 6l-

m6ny.
Iiangsf lyoznunkkell:szinh6zracs'kszinhilzzallehet

nevelni.-Lehet szerepe bizonyos inform6ci6k t6tol6s6-
ban a videotechnikinak, d e aszinhilz ielenidejri gyiinyii-

riis6g6taznemadhat jameg'Aszinhizi.llm6nylatarikus
hat6ia, melyben a n6zcik kiizirs egytittl6te, s az itt 6s most

bek<ivetkez6 vagy megint elmaradt csoda, a gy6zelem 6s

a megveret6s megraltOOtat6sa egyesiil, pedag6giai
szemiontb6l n6zve-is tdbbet 6rhet, mint s zizmagy ar 6zat'

S b6ri Or6mapedag6gia alaptiirv6nyeihez tartozik, hogy

amunka sorinnem az esetleges, kirziins6geldtti bemuta-
t6 a fontos, hanem az azt megeloz6 nevel6si folyamat' a
munk6ra nevel6s, az egyiittmtikiidni tud6s, a szemrev6tel
tiir6se, a szem6lyis6g 6s a teljesitm6ny v6llal6sa mind

nyer egy-egy iskolai elcjadis sor6n. Semmik6ppen sem
eic;ttettretitit< a bemutat6t! De rossz lenne, s igen nagy
kir ,na azeltiad6ssal j6r6 iir6moket sosem ismern6k meg

a di6kok, csak az6rt mertezid6szerint iskolai elciad6sa-
ink nagyr6sz6t nem a j6t6korom vez6rli, hanem a megfe-

lelni vigy6 pedag6gus szorongisa rdngatja' Amint azon-
ban ez inegv irtt ozik, I eh e tcis6g nyi I ik kdlybkszinhiln a'

di6k,szinh6zra,oromteli'izgalmas jdt6kra"'
A dr6maj6t6kok, a szini nevel6s term6szetes hely6t

minden bizonnyal az irodalom tant6rgy-blokkban tal6l-
hatjuk meg. Minden eddigi kis6rletaztbizonyitia' h98Y
nem a fakult6ci6bevezet6sehozhatsikert, hanem am6d-

szer minden 6r6t gazdagit6, s a tanit6i, tanriri szem6lyi-
s6get pozitiv m6don befoly6sol6-f-olyamatos 6s k6vetke-
ri"t ulkoLoz6sa ad megold6st. Hogy milyen gyakorlati
kiivetelm6nyeket trizhetnek maguk el6 a m6dszer alkal-
maz6i, azt a kiivetkezci fejezet ismerteti.

A tanit6kdpz6 fdiskoldn bevezetend1, a dramatikus id-
t€kok vezet dsdre f el kdszi'td tant dr 8y ak t erv ezete
Drdmajdt€kok Az els6 6vfolyam m6sodik f6l6v6ben'
minim6lisan 32 6r6nyi gyakorlati klpzls keret6ben is-
merkednek meg a hailgii6k azokkal a k6szs6gfejleszt6
gyakorlatokkal, melye[ kiil6nb6z6 fajt6it majd ta'lliw6-
nyaikn6l f ogi6k alkalmazni'" 

A t ant di gy cdl j a, ho gy a hat I g at 6k s ai dt {lmdnyilkdn
kereszti)l tipasztatidk meg e gyakorlatok hatdsdt, a
gyakorlatban ismerkedjenek meg a k6scibbi tanitand6 j6-
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t6kokkal. A gyakorlatok alkalmazflsit6lugyanfigy a sze-
m6lyis6g nyit6s6t, s egy alkot6 illapot l6trej6tt6t rem6l-
jiik, mint a kisgyermekek eset6ben. A gyakorlatvezet6 a
j6t6kok 6rt6kel6se sor6n felhivja a figyelmet a ktilonf6le
elj6r6sok didaktikai haszn6ra, s a m6dszer alkalmaz6s6-
nak sokir6nyir lehetds6geire. A f6l6v 6r6inak l6togat6slt
al6ir6s igazolja.
Jft€kvezetfis a m6sodik 6dolyam elsd f6l6v6ben, mini-
m6lisan 32 6ra terjedelemben bevezet6sre keriil<i gya-
korlati k6pz6s kiscsoportos foglalkozilsok form6jdban
val6sulmeg.

A kdpz€s cdlja, hogy az el6z6 evben drdmajdtdkok
c imme I t anu I t g y akor I at o k at a hal I g at 6 k mo s t s aj dt ma-
guk dltal vezetve ismdteljdk dt. Af6l6v 6rfunv6gzetI
munk6t gyakorlati jegy 6rt6keli. Ennek a f6l6vnek az
anyaga is kotelezci jelleggel szerepel az 6ltal6nos nevelci-
k6pz6sben, mivel a j6t6kvezet6s ugyanfgy megkiv6nja a
t6rrel, az idcivel 6s a szem6lyes hat6ercjvel val6 gazdfl-
kodni tud6st, mint a k6scibbi tanit6i munka. Ez alapozza
meg a k6scibbi tanit6si gyakorlatot.

A jdtdkvezetdsi gyakorlat sordn az adott jdtdkfaj-
t dk a I ka I mazds dnak nev e I 6 i v onat ko zds ait tud at o s it -
juk.

A m6sodik 6vfolyam elscj f6l6v6ben zajl6 jit6heze-
t6s t6mhisit6se nem aj6nlott. Egyhallgat6 kezdetben 15,
kescjbb 30, m6g k6scibb 45 percig dolgozik t6.rsaival, vagy
ha az megoldhat6, a gyakorl6 iskola gyermekeivel.

A dr6maj6t6kok 6s a jilt6bezetls f6l6ve sor6n sike-
rtilt olyan helyzetbe hozni a leendd nevelciket, hogy a leg-
fontosabbal tal6lkozhassanak - <inmagukkal. Mik<izben
a k6szs6gfejlesztci elj6r6sokat, a ktil6nf6le gyakorlatokat
s az iinismereti j6t6kokat tanuljik 6s vezetik, nem tehe-
tik azt m6sk6nt, csak ha saj6t 6lm6nyeiket hivj6k elci. Az
alapismeretek tanitdsa megfelel egy olyan tr6ningsor-
nak, amelynek sor6n a t6rrel, azidovel€s a szem6lyes ha-
t6ercjvel val6 gazd6lkod6st tanitjuk meg. Mindezt a meg-
c6lzotl koroszt6lyhoz szabottan kell alkalmazniuk, hi-
szen m6s a pedag6giai egyiittl6tre szSnt optim6lis t6r az
6viod6ban, mis nagy kamaszokndl, m6s a ,,folfiit6si" 6s
a kidolgozilsi idci is. A nevelcii t<irzsanyag elsajiitit6sa so-
r6n meg kell tanulnia a leend6 nevelcinek, milyen gesztu-
sokat alkalmazhat, hogytanitvinyai 6rtsr6k,sf6lrene,Ort-
s6k azokat. Minden elk6pzelhetci kommunikici6s csator-
nit figyelembe v6ve elenezniiik kell sajit megjelen6sii-
ket, megsz6lal6sukat, viv6erejiiket, sugalmaz6k6szs6gii-
ket, szem6lyis6giik greng6bb 6s erciteljesebb von6sait. Ez
azazid6szaka nevel6k6pz6s idej6ben, amikor a hallgat6
vilasztott szakit m6g nem k6pes tanitani, vilasztott
szakm6j6ban azonban m6r szerezhet gyakorlati tapasz-
talatokat. Ez ak6t f6l6v szolg6l az empitia, a kapcsolat-
felv6tel, a sz6rak6sztet6s, az intenziv k6d6s gyakorlati
tudom6ny6val val6 elscj szintii megismerked6sre.
SzfnJ6tdkos alapismeretek
A dr6mapedag6giai k6pz6s harmadik nagyobb egys6ge
minim6lisan 3 2 tanitisi 61 6t ig6ny el.

A k6pz6s c6lja, hogy 8 elm6leti6s24 gyakorlati tani-
t6si 6r6n megismerkedjenek a hallgat6k azokkal a leg-
foutosabb rendezcji 6s dramaturgiai ismeretekkel, me-
lyek minden magyar nevelSnek alapszintii segits6get je-
lenthetnek iskolai feladat ai ell6t6sihoz.

Az elm6leti 6s gyakorlati 6r6kon a vezetd tandr bel6-
tisa szerint meghat6rozott elm6leti 6s gyakorlati 6ra-
sz6mban h6romfS t6m6val ismerkednekmeg ahallgat6k:
l. A kd zd s d r amat i zi I d s m6 d s zer e. Ezzel az eljiir6ssal a
viszonylag egyszerii szerkezetii mes6ktdl kezdve azosz-
szetett tort6netek feldolgoz6s6ig eljutva tanitjuk meg

mbse vagy novella szini megielenit6s6nek azt a m6dsze-
r6t, mellyel leginkibb remdlhetci, hogy a j6t6kosokveze-
t6jiikkel egyiitt nem a sz6b6l, hanem a mozg6sb6l indita-
nak a munka sor6n. A kollektiv dr6ma6pit6st indit6 n6-
maj6t6kos alapozils r6v6n nem szakad majd sz6t a jet6k
v6gszavakra, s nem tiinik el a kapcsolat a j6t6kosok kri-
z6tt. Tanuljik meg 6s alkaknazzilk a hallgat6k a k6z<is
dram atiz6l6s f 6nisait.

Ezeket az eljfrilsokat nem csupin a szinjftsz6 szak-
kdr leendrj vezetfj6nek,hanem a tanit6si 6rilkon dr6ma-
jitlkot alkalmaz6 majdani tanit6nak6s tan6rnak iskell
ismernie. Az irodalom6r6kon javasolt dramatiz6lds csak
ezzel amozgisb6l indul6 m6dszerrel lesz igaz 6s eredm6-
nyes!
IL A sztnjdt€kos alapismeretek mdsodik fd tdmdja a
szerkesztett mfisor ok 6s szedl I it ds a 6s sztnpadr a dl I it d-
sa. A t6ma kidolgozisa soriin minden hallgat6 k6szit egy
teljes mrisort, vagy egy ,,blokkot", melyet szerkeszt6si
szempontb6l 6s szinpadra 6llit6si szempontb6l megv6d,
illetve meg pr6bil v6deni. Miutin a kezdeti munkdt ele-
mezve kideriilnek a hi6nyoss6gok, koz6s szerkeszt6si
gyakorlat sor6n pontositj6k ismereteiket a felhaszniilt
irodalmi 6s zenei anyag homogenitis6ra vonatkoz6an. A
szerkezet ki6pit6s6r6l, a motivumokkal val6 gazdilko-
d6sr6l, az anyaggyrijt6st6l az elciad6sig terjedci kiil6nf6-
le munkaf6zisokr6l, a kiemel6sek 6s rovidit6sek (hlio'z6-
sok) szab6lyair6l, a f orgat6konlvek k6szit6s6nek eszt6ti-
kai, jogi 6s nyomdai kdvetelm6nyeircil. A szerkesztett j6-
t6kok szinpadra 1,Jlitisa sor6n keriil sor a versvilaszt6s,
versrendez6s, az instrukci6adis probl6miinak k6z6s
megtiirgyahs fr a, a sz6p 6s kif ejezci besz6d 6s mozgS.s el-
6r6s6nek lehetcis6geit 6s akad6lyait elemezve.
IIl. Harmadikf6 tdma aziskolaiilnnepsdgek ds szertar-
tdsok tervezdse, szervezdse killonbzd alkalrnakra. Az
tinnep f unkci 6jinaktiszt6z6sa ut6n kiiliinf 6le iinneps6g-
tipusok ismertet6se, bir6lata, fj tipusri iinn epi szertartil-
sok megalkotisa szerepel az 6rik feladatai k6z6tt. A
rosszi.innep pedag6giai,l6lektani, erkolcsi k6r6t 6s a sz6p
iinnep sokoldalf 6r6m6t elemzik a hallgat6k. Itt keriil sor
iisszefoglal6 ismertetr0sre a szinj6t6kos megnyilv6nul6-
sok l6lektani h6tter6r6l, a nyilv6noss6g el6 l6pes vesz6,-
lyeircil 6s haszn6r6l.

A Szinj6t6kos alapismeretekbcil elm6leti vizsgilt tesz
a hallgat6, s emellett gyakorlati jegyet kap munkija 6rt6-
kel6sek6nt.

A drdmapedag6giai k6pz6shez a harmadik 6vfolyam
elsci f6l6ve sor 6n arendez6i alapismeretek c. t6gykapcso-
l6dik, kdtelezci jelleggel 32tanitilsi 6r6t ig6nybev6ve, s
elm6leti 6s gyakorlati jeggyel6rt6kelve a hallgat6i mun-
ktu.

A rendezdl alapismeretek c. tant6rgy c6lja a szinj6-
t6kos alapismeretek c. t6rgy tanulisakor szerzett ismere-
tek elm6lyit6se 6s gazdagitdsa.

A szrnhiztort6neti ismeretek c. speci6lkoll6giumi
tirgy nem gyakorlati, hanem elm6leti vizsgilval zirul.
Ennek a vizsg6nak a let6tele azoknak a hallgat6knak a
szilmira lehet 6rdekes, akik rendezci adotts6gokkal ren--
delkeznek, s 6n6ll6an rendezett produkci6juk bemutatd-
sa ut6n pillyizni kiv6nnak azOrszilgos K6zmiivel<id6si
Kdzpont amatSr rendez6k szilmdrahirdetett C kateg6ri-
6s miik6d6si enged6ly6nek m egszerz6s6re. Az elfogadott
gyakorlati jegy 6s az al6bbi vizsgak6rd6seket tartalmaz6
sikeres speci6lkoll6giumi vi zsga (az el6z6 dr6mapedag6-
giai f6l6vek sikeres elv6gz6se utiin) - megfelel a C kate-
g6ri6.s rendezdi vizsga kovetelm6nyeinek.



Dramaturgiai alapismeretek eg6szitik ki a rende-
z6i alapismereteket. At6r, azid6, a cselekm6nyfogalma.
A szerep. A kapcsolat. A fesziilts6g keletkez6se 6s kiold6-
sa. A konfliktus, az 6rdekellent6t fokozatai. Az dsszeiit-
k<iz6s, a kollizi6 pillanata. A szimbolikus pillanatokl6tre-
jiitte szinj6t6kos esem6nyek sor6n. Kiilsci 6s belsti tagolt-
sig. A szociilis 6s a jit6kbeli szerepek elemz6se. Szitu6-
ci6elemz6s.

A tan6rk1pz6f cjiskol 6k magyar szakon tanul6 hallga -

t6i szabadon v6lasztott specidlkoll6giumi t6rgyk6nt ta-
nulhatj6k alarmadik 6vfolyam m6sodik f6l6v6ben a k6-
velkezl t6rgyakat 20 6ra id6keretben s 6n6ll6 otthoni
felk6sziil6ssel:

- napk6ziotthonos neveldknek ajfnlott dr6matechni-
kak,

- korrekci6s nevel6sben haszn6lt dr6matechnikik,
- szerepld dr6maj6t6kok,
- b6bostechnikak,
- nyelvtanit6sban szerepl6 drimatechnikik,
- elciad6selemz6s (szinh ilzbarilt k<irdk vezet6i sz6m6-

ra),
- szinhfiTliitt6neti ismeretek (20 6ra dr6maelemz6s +

otthoni felk6sziil6s),
- ugyancsak speciilkoll6giumi gyakorlati jegg;rel ho-

nor6lhat6 af6iskola szinj6tsz6 csoportj6ban val6 ak-
tivrlsnrltel.ti
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261 6tanit6sok, szakdolgozatok

A nagyk6r0si Reformiitus Tanit6k6pz6 Fdiskoliin
(tanit6 - dr6mapedag6gia szakpdrositds)

(16szletek)

A drdmepedag6gia helye a ref ormdtus tanftdk6pz6s-
ben
A reform6tus tanit6k6pzciben v6gz6knek olyan szakem-
berekk6kellvdlniuk, akikegyszerrek6pesekhelytfllni az
iskolai oktat6i-nevelcii munkak6rben, s egyszerre lehet-
nek t6gabb kornyezettiknek (reform6tus egyh6zi kozos-
s6giiknek, az adott telepiil6snek falunak, kisv6rosnak,
v6rosnak, v6rosr6sznek, esetleg r6gi6nak) szellemi orga-
nizitor ai.igyteh6t rendelkezniiikkell azokkal a k6pess6-
gekkel, k6szs6gekkel, ismeretekkel, amelyekre felt6tle-
niil sztiksdgiik van a fenti program teljesit6s6hez. Mo-
dellnek azt a hajdan volt falusi tanit6t tekintjiik, aki egy-
idejrileg volt nevelcj 6s alkot6, szervezd 6s oktat6, sz6nok
6s lelkigondoz6. A drdmapedag6gia 6pp azon kommuni-
k6ci6s k6szs6gek fejleszt6s6t, dramaturgiai, rendez6i,
szociol6giai, pszichol6giai ismeretek gyar apitilsSt c6loz-
za, amelyekbirtok6ban a leendci reform6tus tanit6k a jel-
zett pedag6gus-modell megtestesit6i lehetnek.

Mit nyljt a drfmapedag6gia szak?
A n6gy6ves k6pz6sben r6sztvett hallgat6 olyan neve-

l6i adottsigokra tesz szert, amelyekkel nyitottabb6 v6lik

gyermek-kamasz- 6s feln6tt kiiziiss6gek, szem6lyis6gek
probl6m6inak meg6rt6s6re, k6pess6 lesz konfl iktushely-
zetek megold6s6ra, mor6lis kihiv6sok kezel6s6te. A dr6-
mapedag6gia improviz6ci6s, dramatikus eszktizei r6v6n
segithet a kereszty6n magatartdsform6k (tolerancia, em-
p6tia, a misikra val6 figyel6s, meg6rt6s, a szere-
tetk6pess6g, a szeretet kifejezrlse, viszonzilsa stb.) meg-
ercisit6s6ben.

A drimapedag6gia saj6tos eszkiiztirival az oktat6i
munka is szinesebb6 v6lik, a gyermekszilmilrapdig 6r-
zelmileg 6r6lhetcjv6 a tanitand6 anyag.

Ugyancsak fokozhat6 illIala a hitoktat6s 6lm6nysze-
riis6ge.

a dr6mapedag6gia szakot v6gzett hallgat6 k6pess6v6-
lik arra, hogy dnill6an vezessen gyermek- vagy felncitt
szinj6tsz6kort, irodalmi szakk6rt 6s dramatikus j6tsz6-
h6zat. Megtanulja, hogyan kell versmond6kat instrurilni,
rdgt6nz6ses technik6val szin jit6kot l6trehozni, szer-
keszteni, dram atiz6lni, iinnepi rr.nisort kflszileni, azaz
dramatursk6nt 6s rendezcik6nt mriktidni.
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Jirtass6gra tesz szert a n6phagromfny-ismeretben.
Kapcsolatba keriil a n6pi gyermekj6t6kokkal, a dramati-
kus folkl6rral, a szakr6lis ndpmtiv6szettel, s mindezt al-
kalmami is k6pes az oktat6s-nevel6s gyakorlat6ban.

J6rtass6gra t esz szert a szociol6gia tudom6ny6ban 6s
gyakorlat6ban, megismerkedik az adatgytijt6s, adatke-
zel6s, -feldolg ozis,6rt6kel6s m6dozataival, s a dokumen-
tumanyag szinpadi ieftl&d form6l6s6nak torv6nyeivel.
Hogy a sajt6ban, m6s t<imegkommunik6ci6s f6rumokon
is meg tudjon sz6lalni, megtanulja az sz6beli kiizl6s 6s a
publicisztikai mrifajok mrivel6s6t.

Tal6lkozhatn ak a szervez6s, a menedzsel6s, a propa-
ganda technikdival, azokkal az ismeretekkel, amelyekkel
minden j6 n6pmiivel6nek rendelkeznie kell...
A drdmapedag6gia alkalmaz6si teriiletei

Egyar6nt alkalmas nevel6si m6dszer az 6vodilban,6l-
talinos 6s koz6piskol6ban. Be6pithetci minden olyan 616-
ba, amelyben nevel6si lehet<is6g ad6dik. De <in6ll6 dr6-
maj6t6k 6ra formijiban is jelen van osztdlyf6ndki 6ra
helyett, illetve mellett. Valamint olyan tan6rdn kiviili
foglalkoz6sokon is helye van, ahol az 6letvezet'6ssel, er-
k<ilcsi probl6mikkal kapcsolatos t6m6k szerepelnek.
Angli6ban, Hollandiiban (protest6ns orszigokban)
eldszeretettel haszn6lj6k a dr6mapedag6gi6t a hitokta-
tdsban is.

Alkalmazhat6 az iskolai szak6r6kon. Fontos helye
van az irodalom, a nyelvek, a tdrt6nelem, a t6rsada-
lomismeretek tanit6s6ban.

Kamasz- 6s feln6tt kozoss6gekben a szocializilci6ki-
vii6 eszkoze. M6skor a szem6lyis6gfejleszt6snek, az or
ismeretszerz6snek szolg6l atilbat ill.

A dr6mapedag6gi6t ma mir az angolsz6sz orsz6gok-
banmriv6szeti t6rgynaktekintik, 6s am6dszerben elcjt6r-
be kertlnek a z eszlCllJriai 6rt6kteremt6s dramaturgiai t6-
nyez6i.Ez6rLvan szerepe a mrisork6szit6sben, a gyer-
mek- 6s di6ks zinjiltszilsban6s az fin. 6letj 6t6kl6trehoz6-
s6ban. (Az 6letj6t6k - amely improviz6ci6s k6z6ss6gi
mrifaj - szociol6giai iisszeftgg6sek felt6r6si{ra, feldol-
gozozilsdr a teremt lehet6s6get.) De alapja a ritusj 6 t6kok-
nak is, bibliai t6m6k asszoci6ci6s dramaliz6ci6inak.
A dr6mapedag6giai szak tantdrgyai
Az oktatSst nyolc f6l6we tewezziik. Hetenk6nt nyolc-
nyolc 6rdt. Az elsci f6l6v elcitti nyiron a felvett hallgat6k
r6sz6re tiiboroz6si kdrtilm6nyek k6z6tt kommunikdci6s
gyakorlatokkal kezdcjdik a k6pz6s. Ennek id6tartama h6-
rom-n6gynap.
L
Dr dmaj dt 6k ta.nt dr gy : Azels<j f6l6vben 4 6ra, a misodik-
ban 2 6ra. A tantirgyc6lja, hogya hallgat6kmegtanulj6k
6s megtapasztalj6k saj6t 6lm6nyiikdn keresztiil azokat a
gyakorlatokat, j6t6kokat, m6dszertani eszkrizdket, me-
lyekkel a nevel6si c6lokat kiv6njuk megval6sitani. A gya-
korlatban ismerkednek meg azzal a met6dussal, amelyet
a kovetkez6 6vben 6tvihetnekmajd saj6t tanit6si 6r6ikra
a dr 6ma jdt6k -v ezel€s szakt6rgy keret6ben.
N dp ha g y omdny - i s mer et : Az elscj 6s m6sodik f 6l6we ter-
vezziik heti 2-2 6rihan. A dr6maj6t6k tant6rgyhoz szo-
rosan kapcsol6dik. A magyar folkl6rban megtal6lhat6k
azok az 6r z6kelo, drama tikus, impr ov izdci6s 6s szab6ly-
j6t6kok, amelyek alapjai a dr6maj6t6knak is. Szint6n ide
tartoznak a ritusszerri dramatikus nrSpszok6sok, mint
peld6ul a betlehemes. Ezek tud6sit mir csak a magyar-
s6gismeret szempontj6b6l is fontosnak tartjuk.
tr.
D r dmaj dt dk -v ezet 6 s : A harmadik 6s negyedik f6l6vben
heti2-2 6r6.l,an tanitjuk. E tant6rgy c6lja, hogy a dr6ma-

jit6k6rdkon tanultakat a hallgat6k a grakorlatban alkal-
mazzilkkilontxizci nevel6si 6s oktatisi helyzetekre. Tu-
datositjuk benniik az elsaj6titott j6t6kok nevel6si vonat-
koz6sait.
Drdmajdtdk a katekaikdban: A m6sodik 6s harmadik
f6l6vben heti 2-2 6r6ra tewezziik A dr6maj6t6k6r6kon
tanultakat akalmazzik az O- 6s Uj-sz6vets6g t6milinak
feldolgozds6ra. A mdsodik f6l6vi 6r6kon a hallgat6 sze-
m6lyis6g6re, az 6 mor6lis probl6m6ira esik a hangsfly, a
harmadikf6l6vben viszont a tanitand6 gyermek 6letkori
sa j iltoss6gai, erkolcsi nevel6s6t c6lz6 szempontok szerint
tort6nik a bibliai t6mik dr6mapedag6giai feldolgoz6sa.
Elcjbb a tanfur irinyitja a foglalkozdsokat, majd a hallga-
t6k veszik 6t a szerepet a harmadik f6l6v sor6n.
D r amat i ku s t ant dr I y p ed a g 6 g i a : Heti 2 6ra a negyedik
f6l6vben. A dr6maj6t6k 6s a dr6maj6t6k-vezet6s tant6r-
gyak illtal szerzert ismeretek szakt6rgyank6nti alkal-
mazhat6sig6val ismerkednek a hallgat6k. Kiil<in<is te-
kintettel az irodalom-, a nyelv-, a tdrt6nelem- 6s a k6r-
nyezetismeret-6r6kra. A dramatikus tant6rgypedag6gia
c6lja, hogy 6rzelmileg meg6lhetcibb6, tegye a gyermek
sz6m6raat6rt6nelem, a mese, a novella vil6g6t, sajit kdr-
nyezet6nek megismer6s6t. A hallgat6 e t6rgyon beliil itj
speci6lisan az egyes tant6rgyakhoz k6tridci m6dszereket,
alkalmaz6sukat is elsajf titja.
Tanitdsi gyakorlatok: K6t-k6t 6r6ban az dtddik 6s a ha-
todik f6l6vben. Mindazt, amit a hallgat6k eln6letben el-
saj6titottak, 6s saj6t koroszt6lyuk kiscsoportjaiban -

mikdzben a foglalkozisokon egym6st isntru6lti4k -

megtanultak, most iskolai tanit6si gyakorlatukban alkal-
mazzitk. Abemutat6 tanit6sokon r6szr vesz valamennvi
hallgat6, 6s eglur6s munk6it elemzik.
m.
Szinjdtdkos alapismeretek: A negredik, dtddik 6s hato.
dik f6l6vben 2 -2 6riban. Ak6pz6s c6lja,hogy a hallgat6k
megismerkedjenek azokkal a legfontosabb rendezcii 6s
dramaturgiai ismeretekkel, me$ek minden magyar ne-
velcinek alapszintii segits6get jelenthetnek iskolai fel-
adatai ell6t6s 6hoz, Elmllet 6s gyakorlat ezeken az 61 6-
kon dsszekapcsol6dik.
ry.
Bes zddmiivelds; Az elsci 6s misodik f6l6vben 2-2 6ra.
Publicisztika: A harmadik 6s a negyedik f6l6vben 2-2
6r6ban. A hallgat6k megismerkedhetnek a publicisztika
legfontosabb miifajaival (hir, vez6rcikk, interj(r, riport,
glossza stb.), azok miivel6s6vel. Foglalkoznak a m6di6k 6s
a tdrsadalom, am6di6k6s a politikaviszony6val, alapala-
pit6s, lapszerkeszt6s jogi h6tter6vel. Elsajdtitj 6k a lap-
szerkeszt6s tudnival6it, hogy iskolairjs6got, helyi lapot
indithassanak leendcj kornyezetiikben, avagy annak
munlcilataiban szak6rt6 m6dj6n r6szt vehessenek. A
k6pz6s folyam6n betekinthetn6nek a legalapvetcibb
nyomdatechnikai ismeretekbe is.
Szociol69ia: Az otodik 6s a hatodikf6l6vber2-26r6ban.
Miutdn a hallgat6k szociol6giai ismeretekre tettek szert,
meg kell teremteni annak lehetcjs6g6t is, hogy szociol6-
giai szeml6letiikkel felv6rtezve kdzvetleniil is tal6lkoz-
hassanak a t6rsadalom probl6m6ival a magyar val6s6g
valamely saj6tos terep6n, tanulj6k meg azok kutat6s6t,
felm6r6s6t, vizsgillatit, az er edmlnyek feldolgoz6s6t,
k<izkinccs6 t6tel6t. Minderre kiv 616 alkalmat szolg6ltat-
hat falvak, kiilonb<jzcj vid6kek bejdr6sa, szociol6giai fel-
I6rk6p,z9se.
Ref or mped a g 5 g i ai al ap i smer et ek: A harmadik f 6l6v-
benheti26r6ban.
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V.
Rendezdi ismer aek: Az ittddik-hatodik-hetedik f6l6v-
ben2-2 6riban. E tant6rgy c6liaaszni6,t6kos alapisme-
retek cimti t6rgy tanul6s6val szerzett tudnival6k etm6lyi-
t6se 6s gazdagit6sa.
Dr amatur giai al apismererek.'Anyolcadikf6l6vben heti
2 6ra. Arendez6i alapismeretek kieg6szitlse elm6leti
tudnival6kkal.
S ztnj dt €kt \rtdneti ( szinhdztdrtdnet i ) i smer et ek: Ahete-
dik-nyolcadik f 6l6vben 2-2 6r6ban.
Szervezdsi ismeretek: Ahetedik f6l6vben 2 6ra. El6ad6s,
iinneps6g szewezlslnek dramaturgidja. A propaganda
lehet6s6ge, arekliim.
Gyakor I at i r endezds : 2-26ra a hetedik-nyolcadik f6l6v-
ben. Azok akik amatcjr rendez6sb6l vizsgirt tesanek 6s
mtikiid6si enged6lyt szereznek, <in6ll6 rendez6siiket mu-
tatj6k be gyermek- vagy felncjtt csoporttal. A rendez6si
gyakorlatot megeldzi forgat6kiinyv 6s mtihelytanul-
m6nyk6szit6se.
VIZSGAK:

Besz6mol6k Drimaj6t6kokMl a misodikf6l6vv6g6n, 6s
szervez6si ismeretekbdl a hetedik f6l6vv6g6n.
Gyakorlati jegyet szreznek besz6dmiivel6skil, szociol6-
gi6b6l, dramatikus hitoktat6sb6l, szinjit6kos alapisme-
ietekb6l (4. 6s 5. f6l6v v6g6n), dramatikus tantdrgypeda-
g6gi6b6l, dramatikus hitoktat6sb6l, dr6maj6t6k-veze-
t6sbcil, publicisztik6b6l.
Kollokviumok n6phagyom6ny-ismeretbcil a misodik
f 6l6vveg6n,szin jiltflklszirthiztilrtfir'etb6ldramaturgiai
alapismeretekbcjl a hetedik f 6l6v v6g€n'
Szigorlatok Ahatodik f6l6vveg6n a dr6mapedag6gi6hoz
tartoz6 tant6rgyak kdr6bril, azaz drilmajit6k, dramati-
kus hitoktat6s, dr6ma j6t 6k-v ezet6s, dramatikus tan-
t6rgypedag6gia, szinj6t6kos alapismeretek cimti t6r-
gyatiUOt dsszevont vizsg6n adnak sz6mot tud6sukr6l a
hallgat6k, elm6letben 6s gyakorlatban egyar 6nt.Ezt eg6-
sziti ki a zilr6tanitdsi gyakorlat gyermekek kdr6ben,
amely kieg6sztil miihelytanukn6ny k6szit6s6vel.

A m6sodik szigorlat a nyolcadik f6l6v veg6re keriil'
rendezli alapismeretek, dramturgiai alapismeretek,
szin j6t6Uszinhintilrtilnettilrgyakb6l.

Tolnai Miiria besziimoldja

Drilmapedag6gia a pedag6guskdpz6sben Kaposvdrott
a Csokonai Vitdz Mih:ily Tanitdkdpz6 Fdiskoliin

Ha j6l eml6kszem, 1986-ban kezdciddtt, kb. 30 6r6s,
egy f6l6ves fakult6ci6s tirgyklnt".Ezaz idri figyelemfel-
hivisnak volt el6g, hogy drimapedagogia, illewe ahogy
akkor neveztiik ,,kreativ drima" is van. Igy indultunk.
A jelenlegi illapotot a sokf6les6g jellemzi. Az I f6l6ves
(teh6t 30 6r6s) lehet6s6gtcil a 3 f6l6ves (teh6t kb. 90 6r6s)
idcitartamig van jelen a k6pz6sben.
Ez a kdvetkezciket jelenti:

I.T anit 6- ktizmiivel 6d d s i s zakkol I d giumi c s oport :
4.-5.6.f6l6vben, f6l6venk6nt kb. 30 6ra.Itt a 6.f6l6v-

ben plusz gyakorlatiklpzlsi id6 is van, 48 6r6ban.
2. Ov 6pedag 6 gus szakc soport
1 . f6l6vben, 6s a 3.-4. f6l6vben. Ez 6sszesen kb .90 6r6t

jelent.
3. Fakultdci6s tdrgykdnt Itt kiildntxizri szakkoll6gi-

umi hallgat6kvesznek r6szL. Az 1993194 tan6vben a k6-
vetkezci jelentkezdk voltak:

kdzmiivelcid6si csoport
kdnyvtilr csoport
hitoktat6i csoport Osszesen: 18 f<i
6v6pedag6gus csoport
idegennyelv-tan6ri csoport
Itt az 6rakeret 2 f6l6ves. Mivel ez a Itr. 6vfolyamoso-

kat jelenti, 6rasz6mban ez kb. 50 6r6t jelent.
4. Intenziv - posztgradudlis kdpzds. Ez egy-egy

6ves, -6v6pedag6gusi vegzetts6get tanit6ival, illetve tani-
t6it 6v6pedag6gusi diplom6val l6t el. Itt 4x3 6rdban van
lehetcis6gem a drimapedag6gi6t tanitani.

5. A f<iiskol6hoztarroz6 gimndziurni kdpzds pedag6-
giai-fakult6ci6s osztily6ban 1993 tan6w6l, kis6rleti jel-

leggel bevezett6k az els6 oszt6lyosoknill, -hetik6t' 616-
ban.

A t dr gy g ondozds a aT ilrsadalomtudom6nyi -6s Kdz-
miivel<id6si Tansz6khez tartozik. Ez a tarrszlk szewezi a
HOL-MI pedag6giai m6dszerv6s6rokat, illetve a m6sod-
izben megtartott nemzetkdzi vall6s- 6s erkolcsfiloz6fiai
konferenci6t. Az 1993 konferencia pedag6giai szekci6-
j6ban hangzott el egi el6ad6s a driimapedag6gidr6l. A
grakorlati k6pz6s a k6zrriivelcid6si szakkol6giumi cso-
port eset6ben oldhat6 csak meg jelenleg. A szinhely a
MAV Nevelciotthon. illetve v6rosi 6ltaliinos iskola 3.-4.
osztfulya.Ennek c6lja: a tanult ismeretek alklmaz6sa, il-
letve az alkalmaz6s folyamatilban megjelen6 (rj ismere-
tek, j6rtassAg, k6szs6g szintre emel6se. Ez vonatkozik
egrr6szt a csoportos szellemi alkot6 techn ikikelsai|titil-
sira, m6sr6szt magira a csoport l6trehozis6ra, miikiidte-
t6s6re, illetve a csoport kapcsolatrendszer6nek kt6pit6-
s6re. Ennek a folyamatnak a megteremt6se, levezet6se
modell6rt6kti lehet a majdani tanit6imunka sor6n.
Vizsgd.zds: ebben a tan6vben v6rhat6an lesz jelentkezS,
- elscjsorban azok k6ziil, akik a kinti terepgyakorlatok-
ban is r6szt vesmek. A hivatalos 6rakeretet felhaszn6l6
k6pz6st mindig kieg6szitjiik h6tv6gi, ny6ri toborokkal.
Pillyilzatol&al, illetve a hallgat6i onkorm inyzatl6moga-
t6s6val biztositjuk ezeken a hallgat6k r6s'nr6tel6t.
A j 6v 6? J elenleg is dolgozunk az ifjf s6gsegitci-dr6mape-
dag6gus szakos klpzls elfogadtat6s6n. Ez szakalapit6st
jetent, b6r ennek k6t 6ves posztgraduilis k6pz6s6t meg-
hirdettiik, - a tervek szerint 1994 febru6rj6t6l indul a
csoport.
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Driimapedagtigia a K0lcsey Ferenc Reformiitus
Tanitdkdpzd Fdiskolfn

1981-ben kezdrid<ltt.
Akkor keriiltem oktat6nak, tan6rseg6di st6tuszban a

debreceni tanit6k6pz6 fcjiskol6ra. Elcj6letem folytat6sa-
k6nt itt is szinj6tsz6 csoportot szerveztem.
Bemutat6k, kis6rletek, fesztiv6lok, vit6k - szolid siker.

Ezen 6vek munkijinak megkoron6z6sa Csenki Irre
-Vargha Bal6zs:A tiicsok 6s a hangy6k c. gyermekope-
r6,jinak cisbemutat6ja volt 1984. tavasz6n, a K6lcsey
Mrivelcid6si Kozpont szinh Szlerm6ben, 1 I I szereplcivel,
zenekarral, nagyszinhilzi,,kiszerel6sben". 1 0 elciad6st
tartottunk. telt h6zakkal.

Sz6momra, de munkat6rsaim sz6m6ra is e bemutat6
6sszegz6se 6s lezilrisavol't egy, a hatvanas 6vek v6g6n in-
dul6 folyamatnak. Az amal& szinj|tszits n6lunk is elju-
tott lehet6s6ge hat6raihoz.

Hogyan tovdbb?
Megkapott a gyermekopera szinrevitelekor tapasz-

talt nagyfokf segitcik6szs6g, 6rdeklcid6s, alkot6 egyiitt-
miikod6s oktat6k 6s hallgat6k kdzdtt, mely m6r-m6r
ide6lis felt6teleket jelentett munk6nkhoz. Szinj6tsz6k,
zenfiszek, 6nekesek, n6pmrivelcik gyonydni 6sszj 6t6ka
volt, s mint ilyen: egyszeri 6s megismr6telhetetlen.

De hogyan tov6bb?
E k6rd6s m6r nemcsak rendez6k6nt, de grakorl6 f6-

iskolai oktat6k6nt is foglalkoztatott. Hospitillilsokr a, z6-
r6tanitesokra k6sziilve, 6ralewezelekben rir6mmel fe-
deztem fel szitu6ci6s j6t6kokat, dramatikus j6t6kokat. A
val6s6g, a gyakorlat azonban lehangol6 volt: se szituici6,
se j6t6k.
Gyorscselekv6s: V6gzcis hallgat6k szimfn a f akultativ
t6rgyk6nt I 985-tdl bevezetttk a ,,Szinjitszirs az 6ltal6-
nos iskol6ban" speci6lkoll6giumot. (Ap6ldakoll6ganrim,
dr. Arany Erzs6bet sikeresen vezetett bibj6t6k-speci6l-
koll6giuma volt).
A k6t f616ves, ,,kcitelez6en v6laszthat6" tirg], heti k6t
6r6ban kev6snek bizonyult.

De hogyan tov6bb?
1988-ban kezdtem gondolkodni egy olyan klpz1si

teryen, bevezethetci m6dszertani sziszllmdn, mely hall-
gat6ink 6rdekldt6s6t kiel6githetn6.
1989. tavasz{n - Debreczeni Tibor 6s Gabnai Katalin
ekkor mr4r j6l ismert munk6ira, valamint szinj6tsz6-ren-
dezcji mirltam 6s tan6ri gyakorlatom tapasztalataira t6-
maszkodva - k6szitettem el a 3 6ves Szinj6tsz6s-dr6ma-

Ih. P6chy Benjamin, Szente Isfv6n, Szab6 Ern6 J6nos, Bris Imre

A,,Csokonai program" keret6ben az 199 | -92-es ta-
nlvt6lkezdijdcien az l-tr. f6l6vben a teljes k6pz6si form6-
ra kiterjedcien (6v6, nemzetis6gi 6v6, tanit6, n6met
nyelv-tanit6 szakon) egyar6nt k6t f6l6ves ,,Onismereti 6s
driimapedag6giai gyakorlatok" c. alapz6 tr6ninget ve-
zettiink be heti k6t 6r6ban.

Ozsvfth Sdndor tuddsitfsa

pedag6gia speciilkoll6gium tematik6 jit,6ra- 6s vizsga-
terv6t.

l989.,mint az6let egy6bteriiletein, itt is jelent6sfor-
dulatot hozott. Tervezetemmel dijat nyertem a ,,felsciok-
tat6s korszeriisit6s66rt" p6.Jy 6zaton, s bevezet6s6re
azonnal lehetds6get kaptam.

Az 1989/90-es tan6vt6l folyamatos dr6mapedag6-
giaik6pz6s zajlik a Kdlcsey Ferenc Tanit6k6pz6 Fcjisko-
l6n!

Tanterviink az elm6leti alapvet6st6l a gyakorlati
megval6sit6s fel6 halad. Az elsri 6v kifejezetten elm6leti,
a m6sodik 6tmeneti, a harmadik pedig gyakorlati jellegii.
Minden f6l6vet gyakorlati jeggyel z6runk.
Hatodikf6l6v ut6n a jeldltek - orsz6gos szakmaibizott-
s6g elcitt - zdr6vizsgfrt tehetnek, mrik6d6si enged6lyii-
ket a tanit6si diplomihoz mell6kelve kapjik.

Mivel a f6l6vek tematikus blokkok, birki szirln.ilraf el-
vehetcjek, leadhat6ak, de v6gbizonyiwenyt csak az sze-
rezhet, aki minden k<ivetelm6nyt teljesitett.

Evfolyamonk6il 10-12 hallgat6 vesz r6szt rend-
szeresen a foglalkoz6sokon.Azelmflt 6vben heten tettek
zfur6vizsg6t.

Gyakorl6 6ltal6nos iskol6ink, de mds iskol6k 6s mii-
vel6d6si int6zm6nyek is szivesen foglalkoztatj6k harma-
d6ves hallgat6inkat. (Uj szin a palettin: 1994. janulr j6-
t6l a Csokona i Szinh|zvezetoir6szk6pzlsre biztositanak
lehet6s6get!)

A kurzus siker6t bizonyitja, hogy - afokozott kiils6
6rdeklcjd6s miatt - gyakorl6 pedag6gusok sziim6ra is
szerveziink tanf olyamokat.

A Mfivelcid6si 6s K6zoktat6si Miniszt6rium eltal t6-
mogatott posztgraduilis k6pz6sben imm6r misodik 6ve
rendeziink 120 61 6s intenziv drimapedag6giai tanfolya-
mot. Tavaly, az indul6 15 fcis csoportb6l nyolcan szerez-
tek,,min6sitett tanusitv6nyt". Id6n huszondten kezdt6k
meg a munk6t. K6thetenk6nt, szombati napokon Szegha-
lomr6l, Polg6rr6l, Budapestrdl, Solym6rr6l6s m6g egy
sor helyr6l utaznak Debrecenbe tanulni.

Munkat6rsaink: dr. A{aoy Erzs6bet, Pincz6sn6 dr.
Paldsthy Ildik6, S6reghy Agnes, Szegi Lilszl6 6s e sorok
ir6ja.

Cs6ngettek.

Pedagtigusjeltiltek szemdlyis6gfejlesztdse drfmapedagdgia
alkalmazfsfval a Szekszrfrdi Illyds Gyula Pedag6giai Fdiskoliin

Az 1992-93-as tan6vt6l kezddd6en n6gy f6l6ves
,,dr6mapedag6giai szakkol6giumot" hirdettiink meg "z
el6zok6tf6l6ves gyakorlatra alapona a Magyar Nyelvi
6s Irodal m i Tansz6kkel kdzdsen.

E szakkoll6giumi k6pz6ssel c6lunk a hiteles pedag6-
guss6 vilishoz sziiks6ges k6szs6gek, k6pess6gek, viszo-
nyuldsi m6dok alakitis6n kiviil olyan pedag6gusok k6p-
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z6se, akik megfelel6 szinvonalon k6pesek a g;rermekszin-
j6tszis rijboli fellendit6s6re, iskolai-iskol6n kiviili iinne-
pelyek, miisorok, elciad6sok szakszerri szervez6s€re, ve-
zet6s6re. ren dez6.s6r e.

R6szt vettiink a HOL-MI I992.f ebr firr 6 -7 -6t tartotl
kaposv6ri rendenr1nyein, melyet a Csokonai Yit6zMi-
h6ly Tanit6k6pz6 Fciiskola gondoz, imm6r hagyom6ny-
szerrien. E pedag6giai tapasztalatcsere keret6ben kap-
tunk lehetcis6get, hogy szerlny tapasztalatainkr 6l izeli-
t6t adhassunk az 6r d,ekllddknek,, D r dmaped a g 6 g i ai
elemek felhaszndldsa a pedag6guskdpzdsben 6s ezek
el emzdse v i deotechnika s e g it s 6 g 6v el" cimmel.

Most szeretn6nk roviden besz6molni a k6t f6l6v eddi-
gi tapasztalatair6l. V6lem6nyiink szerint az,,iinismereti
6s dr6mapedag6giai gyakorlatok" kivil6 lehetcis6get
nlujt a hiteles tanit6i szem6lyis6g form6l6sdhoz. Mind-
annyian tudjuk, hogr ma a tanit6i-tandri foglalkoz6sra
val6 felk6szit6s tartalmiinak alapvetti megrijitis6ra van
sztiks6g. A tartalmi megfij it6s f 6 c6lja a tanit6i k6pess6-
gek, a hatni tud6s fejleszt6se, amely a k6pess6g fejleszt6-
s6re, illetve a szem6lyis6g fejleszt6s6re orient6lt k6pz6si
formik t6rnyer6s6vel biztosabban 6rhetd el.

Mig a t6rsadalmi v6ltoz6sok az egyik oldalon presz-
tizs csiikken6st eredm6nyezlek, a m6sik oldalon fj sze-
reptulajdonsilgokat, von6sokat csatotlak a tradicioniilis
tanit6i-tarilri p6lyak6phez. A pedag6gusi p6lya egy vi-
szonylag iindll6 6s stabil p6ly6b6l nyitottabbi, kifel6 ori-
ent6ltabbd 6s fokozottabb on-megfjulilst ig6nylti hiva-
t6ss6v6lik.

Az alapvetci szok6sokat, k6szs6geket, j6rtass6gokat
csak komplex m6don lehet kialakitani 6s fejleszteni.

A Nemzeti Alaptanterv egyik koncepci6j6nak tanul-
m6nyoz6sakor a mrivelts6gi teriileteket vizsgilva az
anyanyelvfci feladatai kozirtt taliljuk az dnkifejez6s k6-
pess6g6nek 6lland6 f ejleszt6s6t.

ld6nre:,,Erts6k a kommunik6ci6 iizenet6nek minden
iisszetev6j6t, a sz6beli 6s az inton6ci6s eszkdzdk jelen-
t6s6t, a testbesz6d (az arcj6t6k, a gesztusok stb.) jeleit.
Esdrttal min6l pontosabb 6s 6rnyaltabb kifejez6s6re le-
gyenek k6pesek gondolataiknak, 6rzelmeiknek, akara-
tuknak."

Eppen ez1rt a pedag6gusjeldlteket fel kell k6sziteni
sajdt 6lm6nyeiken alapul6 gyakorlatokon keresztiil a
k6pz6s sor6n arra, hogy azelcjbb emlitett k6szs6gek, k6-
pess6gek fejleszt6s6re alkalmass6 v6ljanak.
Az elsci f6l6ves onismereti gyakorlatok:
- ismerked6s, kapcsolatfelv6tel;
- dnismeret, 6nelfogad6s, 6nkifejez6s;
- a t6rsismereti 6s kapcsolatfejleszt6si gyakorlatok;
- csoportfejleszt6si gyakorlatok;
j6 lehetcis6get kin6ltak hallgat6ink tanit6i pilyilr a v al6
alkalmassdga legf ontosabb szem6lyis6gbeli dssztev6inek
feltilrisirho4 mivel a csoportban zajl6 kezdem6tyez6-
sek, interakci6k sor6n az egyes szem6lyis6gjellemzcjk
egy6ni mincis6ge 6rhetci tetten.
Az elscj f6l6ves gyakorlatok c6lja volt, hogya hallgat6 6r-
zelmileg elfogadja 6s tudatilag felismerje a csoportban
zajl6 kezdem 6nyez6sek, interakci6s gyakorlatok, emp6-
tia-, 6skommunik4ci6 fejleszt6 tr6ningek sor6n a vissza-
csatolisok r6v6n az 6rt6kes pedag6giai tulajdons6gok,
k6pess6gek egy6ni megl6t6nek mincis6g6t.

Ennek alapjfu n fiallgat6ban iinmegval6sul6si t6rek-
v6sek alakulnak ki, melynek r6v6t a kiils6 ir6nyitott fo-
lyamat mind inkibb belsciv6 v6lhat, onszab6lyoz6 jellege

er6siidhet.
A m6sodik f6l6vben a dr6mapedagogiai alapoz6s ke-

ret6n beliil:
- az 6rz6kszervi finomitis: a l6t6st, hall6st, izlellst,

szaglast, tapint6st fejlesztci gyakorlatokkal;
- az enrl6ke z6s 6sf antiziafejleszt6s: a vizuilis, motori-

kus 6s verb6lis eml6kezetet fejelszt6 gyakorlatokkal,
fartilzia-jitdkokkal;

- az er6gyijt6s 6s figyelemdsszpontositis: a koncent-
r6ci6s, iigyess6gi, ritmusji{t6kokkal;

- a kapcsolatteremt6s 6sbizalom fejleszt6se: a kommu-
nik6ci6s j6t6kok, megjelenit6s szavak n6lkiil, megje-
lenit6s szavakkal jit6kai;

- majd a dramatikus improvizilci6gyakorlatai mind a
bevezetciben emlitett tartalmi megirjul6st szolg6lj6k.
Mi ennek a klpzls szempontj6b6l a kozvetlen, prak-

tikus haszna?
A dramatikus elj6r6sok - ak6r tanit6si 6riln, akLr azon
kiviilvagy szabadidcjben alkalmazzuk azokat - szerve-
sen illeszthetcjk a nevelcj-oktat6 munka eg6sz folyamat6-
ban, hiszen az eg6sz szem6lyis6g (vagyis: az'6rtelem, 6r -

zelem, fizikum, jellem) harm6nikus 6s differencielt fej-
leszt6s6t kiv6l6an szolg6lj6k.

Hallgat6ink felismerik, hogy a dritmaiilt6kok az em-
ber6pit6st szolg6ljrik, feladatuk a kapcsolatfelv6tel, a
kapcsolattartis, a k6zl6s megk<innyit6se.

igy a dramatikus alkot6jit6kokat hallgat6ink ponto-
san megfogalmazhat6 szocializill6 tev6kenys6gk6nt 6lik
meg.

Ezeka jftlkok 6s k6szs6gfejleszt6 elj6r6sok, melyek
a r6gtonz6tt dr6maj6tsz6st segitik elci, aktiv cselekv6st
(r6szv6telt) krivetelnek minden j6t6kost6l. Egyiittjit-
sz6sr6l van sz 6, az eg6sz csoport j6tszik, mindenki azonos
szitu6ci6 r6szese.

Hallgat6inknak term6szetesen meg kell szokniuk,
hogy a dr6maj6t6kot j6t6kos pr6bahelyzetk6nt 6lj6k
meg, s a pr6bahelyzetben szerepvillal6sukkal egyid6ben
dnmagukat adj6k, v6llalj6k.

Mindezt a re6juk ir6nyul6 figyelem kiizepette kell
megtenniiik, s ez 6pp olyan k6sziilts6gi illapotot k<ivetel,
mint a mindennapi 6let szociilis szerepv6llaldsai, ki6le-
zetlhelyzetei, csupin a kock6zat kisebb.

Elengedhetetlennek tartjuk a j6t6kok ut6n a j6l6k6l-
m6ny megbesz6l6s6t, a gyakorlatok koztis 6rt6kel6s6t.
OntrCf a nlaUgat6k szava[ba az 6ket lrthatisokat, rogzi-
teni kellaz 6lm6nyt, ak6rkellemes, ak6r kellemetlenvolt
sz6mukra.

A videotechnika alkalmaz6sival sikeriilt felercisite-
niink a gyakorlatok hat6konys6git. Csiikkent a hallgat6k
kamera el6tti szerepl6s6tcil val6 szorongisa. A szereplSk
- mintegy,,kiviil6ll6k6nt" megfigyelhett6k iinmagukat
- lehetcis6giik nyilott eddigi szubjektiv 6nk6piik re6li-
sabb6 t6tel6re, mdsr6szt a t6rsakv6lem6nye,6rt6kit6letei
alapjin a ,,visszatiikr6ziitt- 6n" m6dosit6s6ra, s e kettci
konfront6ci6ja alapjdn 6nk6piik re6lisabb korrekci6j6-
ra.
Mi oktat6k a gyakorlatok sorin fj er6t meritiink a fiata-
lok frisses6g6brjl, nem felejtiink el j6tszani.
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Kaposi Ldszl6 irodalomjegYz6ke

1. Ref orpedag6glai alapismeretek
A/ A DRAMAJI(TEK ELMELETE,TORTE-

NETE
A drimapedag6giai Magazin k6vetkez6 cikkei:
- Gavin Bolton: Egyens(llyoz6szim, 4. sz6,rr'l.
- Ldrrnczlenci: J6t6k, dr6maj6t6k 6s a nevel6s, Dr6-

mapedag6giai Magazin, 3. sz6m, 1992
- David Davis: Dr6mai6t6k, tanul6s, 6rtelmi fejl6-

d6s, Drimapedag6giai Ma gazrn 4'sz6m' 1992'
Reformpedag6giai olvas6kdnyv, Szerk.: Trencs6nyi

L6szl6, Magyar Dr6maped. T6rsasig, 1993
- SzauderErik: Adr6maj6t6k oktat6sinaklegneve-

sebb angolsz6sz k6pviselcii (197 -205. old.)
- Debreczeni Tibor: A drimapedag6gia Magyaror-

szigon (206-215.old.)

B/ REFORMPEDAGOGIAK
Reformpedag6giai olvas6k<inyv, Szerk.: Trencs6nyi

L6sd6, Magyar Dr6maped. T6rsas6g, 1993
- A kotet Waldorf , Gordon 6s Freinet m6dszer6r6l

sz6l6r6szei (bfur ezek dnmagukban m6g tal6n be-
vezetcinek sem elegend6k az egyes m6dszerek-
hez...), valamint kett6 szabadon v6lasztott iriny-

. zat

C / F E J 1,6 DES LE LE Itr AN, J AT E KPSZI C HO -

ticte
M6rei Ferenc: A pszichologiai labirintus (fondorla-

tok es keriilci utak a lelki 6letben) Szerk.: Bagdy Emcike'
Pszichoteam, 1989

- A pszichol6giai dramatizAlilsr6l,vagris a szocio-
dr6mdr6l, a pszichodr6mir6l, a szerepgyakorla-
tokr6l (5. I . fe iezet, 135-149. old')

- Aktus 6s motiv6ci6 osszefiigg6se a gyermek-j6-
t6kter6pi6ban - itt kiil6n6sen fontosnak v6lem a
szimb6lumra, szimbolikus s6m6ra vonatkoz6 16-
szeket! (5.3. fejezet, 152-162. old.)

- A ter6pi6s gyermekcsoportok dinamik6ja (5.4.

f ejezet, 1 62- 1 67 . old.)
- Carl Rogers: a szem6lyktizpontf pszichoter6pia

iizenete (5.8. f gjezel, 214-226. old.)
M6rei-V. Bin6t Agnes: Gyermekl6lektan (t6bb ki-

ad6sban jelent meg)
- Min.: A szerepjit6kra, az utal6sra, a szimulak-

rumra, a kettcjs tudatra 6s a folytat6lagos keretjil-
t6kra vonatkoz6 r6szek.

D.B. Elkonyin: A gyermeki j6t6k pszichol6gi6ja'
Gondolat, Bp., 1983

Az eg6sz kdtetet 6rdemes elolvasni, de legal6bb a kii-
vetkez,6fejezeteket:

- A szerep fejl6d6se a j6t6kban (356-415. old.)
- vigotszki j jegyzetei (535-5a9. old.)
Brian 6s Shirley Sutton-Smith: Hogyan j6tsszunk

gyermekeinkkel (6s mikor ne?) (csak vitaanyagnak j6...),

Gondolat, Bp., 1986
- Hozz66rt6s 6s td,rcid6s - kilenctdl tizenhdrom

6ves korig ( 1 1. fejezet, 17 3-207 . old.)
Pszichoter6pia, Szerk.: Buda B6la; Gondolat, Bp.

198  I
- H. Petzold: N6h6nypszichodr6ma-technika az in-

dit6shoz, a cselekm6ny lebonyolit6s6hoz 6s a be-
fejez6shez (528 -546. old.

Dr. Pal6sthylldik6: A pszichodr6m6t6l a dr6mapeda-
g6gi6ig, Dr6mapedag6giai Magazrn3. sziim

2. DrdmaJdtdk-m6dszertan
A / GY AKO RLAT O K,T EC H N I KAK

Debreczeni Tibor: Szin-k6r-j6t6k (Kreativ jit6kok)'
Mfzs6kKiad6,Bp.

Gabnai Katalin: Dr6maj6t6k, Tankdnyvkiad6, Bp.
Gabnai Katalin: Dr6majitlktfut l.,Goddll6i Mtivel6-

d6si Kozpont 6s a Magyar Dr6mapedag6giai T6rsas6g ki-
adv6nya,1990

Kaposi Liszt6: Jit6kk<inyv l-tr., Gdddll6i Miivel6-
d6si Kozpont, 1984, 19868.)

SZi i{ J ATE KOS ( SZi NHAZI DRAMATUR-
GIAI)ALAPISMEKETEK

Hevesi S6ndor: A dr6mair6s iskol6ja, Gondolat, Bp.
t961.

Dramaturgiai olvas6k6nyv, Szerk.: Dur6 Gy. - Ne-
nay I., Bp. Marczibinyi, 1993

3. Drdma6ravezet6s
A/ DfuiMAATAN(TASBAN

Ann M. Shaw:Agyermek6s a dr6ma 6sszetattozis|-
16l, Gyermekdramaturgia II, N6pmiivel'5si Int6zet, Bp.,
1982

A Dr6mapedag6giai Magazin kdvetkez6 cikkei:
Elrid N6ra: David Davis tanitfsa, 2. sz6m
Debreczeni Tibor: A kiiiresed6 templom' 2. szim
D. Nyisztor Agnes: ,,Ez nagyon szomor(l 6ra volt", 1.

sz6m

AN GO L I,IY E LV(J SZA K I RO D AI'OM
Bels6 anyagk6nt rendelkez6sre 6ll a fordit6s:
Gavin Bolton: Towards a Theory of Drama in Educa-

tion, Longman,1979 (ez 6vbenkiadja a MarczibLnyiT6'-
ri Mrivelcjd6si Kozpont)

Cecily O Neill - Alan Lambert: Drama Structures,
Stanley thornesLtd, 1982 (Akonyv 3.feiezete - Fdldes
Gyorgy fordit6s6ban)

Jonothan Neelands: Making Sense of Drama, Heine-
mann, 1984 (Szauder Erik fordit6s6ban)

Gavin Bolton:Drama inEducation and TIE,In: Selec-
ted Wrigtings of Bolton, Longman, 1 986 (forditotta: Sza-
uderErik)

Gavin Bolton: Drama as Education, Longman, 1984

Nincs belcile fordit6sunk:
John O'Toole: Theatre in Education, Hodder and Sto-
ughton, London,I976
Norah Morgan - Juliana Saxton: Teaching Drama,
Stanley Thornes Ltd, 1989
Ken Taylor: Drama Strategies, Heinemann, I 99 I

B / ALKALMAZOTT D RAMAJ AT E KO K
Mezei Eva: T6rt6nelmi j6t6kok, Drilmapedag6giai Ma-
gazin,2.sz6m,
Tolnai Kata: Dr6ma 6s szni6t6k az 6ltal6nos iskola 8.
oszt6lyiban, G6diill6i Miivel<i<16si Kiizpont 6s aMagyar
Dr6mapedag6giai T6rsas6g kiadv6nya, 1 990
Dramatikus nevel6si program, N(pmiivel6si Int6zet, Bp.,
1984.
A k<itet 10 tanulm6nyt tartalmaz, lehet benne v6logatni.
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El6d N6ra irodalom j egYzeke

I. Pedagdglai elm€let
F el t 6t I enill el olv as and6
Reformpedag6giai Olvas6k6nyv' Szerk' Trencs6nyi
L6sd6. DPM. BP. 1993'
8 -22., 26-3 l.-00 -ol .,99- 1 00" 1 03 - 1 I 3., I t 6-13 5.' | 42-

155-197-2I5.old'.
Ifjfis6gi Szeml e 1989 | 2. €s 3. sz.
eite.nativ iskol6k, alternativ pedag6gi6k Magrarorszi-
gon. Szerk. Luk6cs P6ter, BP. 199 l.
t{6rei Ferenc - Bin6t Agnes: Gyermekl6lektan'
M6rei Ferenc: Kdzdss6gek rejtett hil6zata' Bp' 1988'
Freinet, C6lestin: A Modern Iskola techn ikAia'Bp' 1982'

Rogers, Carl - In:A tanul6s szabads6ga a 80-as 6vekben'

Szeged, 1986.
Goidon, Thomas: T.E.T. A tan6ri hat6konysig fejleszt6-

se .Bp.1991.
Piaget, Jean: V6logatott tanulm6nyok. Szerk' Kiss Ar-
p6d.Bp.1970.

Ajdnlott
Karicsony Sindor: Ocsud6 magyarsig .Bp. l9!2'
Elkonyin: A gyermeki j6t6k pszichol6giija + Vigotszkij

iesyzetei a kdnYv Fiiggel6k6ben.
hiangol dr6mapedag6gia. DPtr[t4' 9-14' old' -
Dr. L&icz J e n6: J atek, dr amaj 6t6k, nevel6s'.. DPIW 3' 6-
11.old.

Ajdnlott
ReformpeCagogiai Olvas6kiinyv (adatait l. a kdtelezcik-
n6l)
V6g Ott6: Reformozgalmak a pedag6gi6ban' Tkk' 1985'
Ifjfs6gi Szeml e 1989 I I'sz.
Siza{LasAO:Aref ormpedag6giahat6saahazaioktat6s-
ra. nevel6sre. Tkk. 1989.
M6rei Ferenc: Pszichodr6ma.
Ballang6 J6nosn6: Freinet-vel k6nnyebb. Esztergom'
1990.
Both, Kees: Jena-plan iskola Hollandi6ban' OKI-IFA'
lggl.ALTERNfiizetek
Frans, Calgren - Klingborg,Anne: Szabads6gra nevel6s'
Rudolf Steiner pedag6gi6ja. K6pek 6s tud6sit6sok anem-
zetkdzi Waldorf -iskolai mozgalomr6l. Bp. 1992.
Szenes Andrea: Ige. F,h6nyek 6s t6preng6sek Carl Ro-
gers szemdlyis6gk6zpontir pedag6gi6j6r6l. Relaxa, Bp'
199r.
F. V6rkonyi Zs;uzsr.Mdr szizszor megmondtam' Bp'

1986.
Berne, Eric: Emberi j6tszmik'.8p. 1987 .
Hall, Edward T.:Rejtett dimenzi6k. Bp. 1987.
Buda B6la: Az empdtia - a bele6l6s l6lektana. Bp. 1978'
Csepeli Gy6rgy: A csoportl6lektan v6data.NI. 1978'
Csepeli Gyorgy: Az interakci6 vil6ga. NI. 197 8'
Bang, Ruth: A cllzottbeszllget6s. Bp. 1974.

Montessori-pedag6gia. A Tolna Megyei Onkorm6nyzat
Pedag6giai lnt6zete, SzekszArd, 1992.
Cnmlj iuawig: Utak 6s t6vutak a huszadik szlnadpeda-
s6si6i6ban. Bp.1969.
il.1ruhttny trdik6: A pszichodr6mit6l a dr6mapedag6-
si6is. DPIW3. I I -14. olc.
ila,maturgiai Olvas6k6nyv I. Szerk. N6nay I' - Dur6

Gy.Bp.1993.

II. A drdmaJ6t€kelm€lete 6s gyakorlate
F eltdt I enill el olv as and 6
Mezei Eva: J615s2unk 52inh 6zatlBp. I97 9.
Montigh Imre: Nyelvmiivess6g. A besz6d miiv6szete' Bp'

t989.
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Az 1993 elej6n megjelent miniszteri rendeke#s
hosszu idci ut6n v6gre lehet6s6get adott arra, hory a ma- 'r,

gyar dr6mapedag6gusok dllamilag elismert szakmaik6- ,:
pesit6st szerezhessenek, m6gpedig az iskolai v6gzetts€s- .''
tcil fiiggcien koz6p- vagy felscifokft. : : ' :::':

Tiibb sz6p#ghib6ja is van a 169 vi{rt rendeletnek * r::

ezek koziil az elscjt m6r emlitettem: egy 6s ugranazon
vizsg6n nem szerepelhet jobban (scit: ugyanugy sem),az; "" ,'t ,
akinlk csak 6retts6gije van a megszerezhet6 k6pesit6st :' ,,'
nem aval6s6gos tud6s szabja meg; hanem az;hogy elcizci- :,,,

leg milyen iskotdba j6rt. P6ld6ul ha avizsgSz6 felscifokit '

k6pesit6st (diplom6t)szerzettak6rmilycn szakter i i leten' i , ' ,
(mond.lukneh6ziparigydrt6stechnol6gusiizemm6rnok- .'
k6n tegy8yenge lc j i sko I6n) , te t teez tak6rmi lyenered- �
m6nnyit im69 ha nem is gyakran kapott jobb jegyet, mint
kettest, a diplom6j6ban is csak az szerepel: ,,6tcsusz- ':
szant"), akkor is felscifokon k6pesitett d rimajitlk-veze- , : :
t6 leSz, amennyiben az oktatisi bizotts6g 6ltal felk6rt
v izsgilztat6k6tlagban legal6bb 3.00 -re h ozzikki a iegye- "

it. Siimpla 6retts6givel tiindoklo, minden t6rgyb6l jeles-
revizsgaz6 delikvens csak kdzdpfokirt kap m6g akkor is
ha sokkal jobb, mint a t6rsaivagy 6ppeoavizsgirztat6i).;. :

Igaz: akozlpfokit vizsga boldog birtokosa futhat m6g , ,
egy k6rt, f6l6v eltelt6vel ism6t pr6b6lkozhat. Addig.v6- ,
lasztania kell egy konzulens dr6matan6rt, aki szakmailag ':,,,.
segiti ez idci alatt, befizetheti ism6telten avizsgadijat, 16- :,',

,,rendszeren" - vizsgfalat6k; vizsgiz6k egydntetfienezt
moldt6k. : :  ' : : : :  , ' , ,  . ,  . , .  , . ,  , "  , . . : . '  , . . ' : "" . , , . . . . . . . . . ' , . . . . .

A k6pz6si; vixgeltatdst a MaEiii pramapedCgqiai

T6rsasrig 6ttA kb. k6t 6ve elfogadott 6s beadott tematika
alaoiS.n haswa i6v6 a Lq,ihiszt6rium. Az6ta sok minden
vdli6zo tt t<trti t b tt nn t (sa j6 t szakteriilettinkon is): aki
hailand6 volt tanulni a dr6mapedag6gusok egyre n6pe-
r.bt ttudebot, az az ut6bbi idcjszakban meglehetcjsen sok
- viszonylag konnyen adaptilhat6, 6tvehetci - m6d-
szertani tapasztalatra tehetett szert az itthon szervezett'
aneol el6ad6k 6l tal vezetett drfmakurzusokon. R6addsul
eglre tobb forditils k6sziil, v6gremegjelenhetnek az alap-
k < i n p e k i s . . . ' : : ' : : ' ' ' ' ' : : ' : ' : : ' ' ' j . | . . ' ' � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �L U u J v s K r J . . .  . : : . : :  . . . . . : : . : . : : . .  . : : : .  .  . . ,  . .  . , ,  :  . .  . .

Azt vi{ rhatn6nk, hory a saj6t roglalkoz6saft on rend-
klvtil rugalmas, kreativ, a pillanatonk6nt v6lto,z6viszo'
nyokat j-61kezel6, a mindig nyitott szem6lyis6gri stb. dr6:-
mapedag6gusok (ha nem ilyenek, akkor alig van kdziik a
drd.mapedagogi6hoz) szivesen fogadjdk az fj ismerete-
ket. Nos, nem kis meglepet6s volt n6.h6n1unk sz6mdra,
hogr inkibbv6dtib6sty6k mog6 hf z6dnak, skigy6t-b6k6t
kiabflnak, csak hogy ne kelljen irjat, tanulniuk.

E magatartdsnak kdszonhetri p6ld6.ul az is, hory az
oktat6si bizotts6gnak f6l 6v alatt'm6g a vizsga torzsanya-
g6t sem sikerijlt kidolgoznia, helyette n6gy, egrm6ssal
h elyenk6nt szdgesen ellent6tes, szakmai m€lys6geiben
rendkiviil ,,vdltozatos" tematikrit ai6nl a mindenkori
tanfolyamvezetdknek. (tr4egjegyzem ; minden_ iil6sen otl
voltam, s szerintem a bizotts6gon beltil e k6rd6sben meg-
szavazott, elfogadott d6nt6s nem sziiletett, 6ppen csak
megkezdcidott egy vita, amelynek pillanatnyi 6ll6s6t n6-
h6nyan :-- val6sziniileg iigybuzg6s6gb6l, lelkesed6shdl
- eredm6nyk6nt viszik tovibb.) Lehets6ges hat6sa: az
orsz6gban szervezendo tanfolyamok soha nem fognak
m6g csak hasonl6 6rt6kfi kdpzlst sem ny-0jtani' Teljesen
m6st oktatni, teljesen mis szinten kdvetelni * ennyire

ad6sul jegyehek itlaga 4.33 felett kell, hogr legyen a 'r;,:,

,,p6wizsg6n"
A,,tiszta forr6sn6l",Angli6ban dr6ma 6sdr6matan6- :.:::

rokvannak, nrilunk dr6mapedag6gia 6s drdmapedag6gu- ,,. ;
sok,ak6pesit6spedigj6tszadoz6sr6|sz6l:dr6maj6t6kve-��
zet6lehet,akiel6gokos,i igyes(esgazdag;vanp6nzetan.
folyami- 6s vizsgadijra)

A t6rsas6g aktiv tagjai el6tt bizony6ra ismeretes, :
hogy a vizsgarendszer6nek kidolgoz6sdt az egyesiileti
kdzgyiil6s 6ltal megvilasztott oktatdsi bizottsdg kapta
feladatul. A bizotts6g szorgalmasan iil6sezett, majd ren-
geteg f6lmegold6ssal, az egym6s kdzotti szakmai vit6k ,',::.:,.'

-elnipol6s6val" addig-addig jutott, hogy 1993. jirlius ,:,::

t1-ti-€nGodollcjn sor keriilhetett az elsci (,,61es") vizs-
gira:vizsglztathattuk a hallgat6kat, nomeg a vizsg6t. A
Marczib6nyi T€ri Mrivelcjd6si K6zpont 6ltal szervezett, e
sorok ir6ja 6ltal Vezetett tanfolyam r6sztvev6i pr6bil-
kozhattak elscjk6nt. Tehett6k majdnem egy i6.ll6 napig, a
hdrom frjs bizotts6gnak (tagjai:El6d N6ra, Szauder Erik,,,,:, r:r
Sz6kely Istvdn) azalvitsn6h6ny 6r|jit leszimitva ennyi
idcire volt sziiks6ge ahhoz, hogy a tiz jelolt alkalmass6gdt
meg6llapitsa(ezt<jrt6ntv6g[l:mindenkidtment,k6ziiliik���
ketten kivil6 mincjsit6ssel). Van m6g mit javitani a '

az6rt nem megfoghatatlan a drdmapedag6gia, bdr rigy tri-
nik, sokan szeretlk azt ,,misztifikdlni"... Az alkatmazrlsi
teriilettcil, a r6sztvevcik 6rdeklcid6si, 6rdekeltsegi teriile-
t6t6l fiiggden - term6szetesen viltoaatni kell az egyes
tanfolyamok tematik6j6n, de van egy tdrzsanyag, lmit
egyarint ismernie kell az 6vod6ban vagy 6ppen koz6pis=
koliban csoportot -os ztlily L v ezetonek.

Ezzel az emlitett bizotts6g a saj6t szeg6nys6girbiio-
nyitviinyilt is kidllitotta - mondom ezt annak tagiak6nt.

Illetve volt tagjak6nt, mivel nem kiv6noka tovibbiak-
ban r6szt venni ai ennyire ,,termel6keny" munk6ban

Kaposi,Lfszl6

: =

| ;

Kultsdr Szabolcsnd k6zl6se a Hajdfbiisziirm6nyi OvOXCpzd F6iskol6r6l

,,F6iskol6nkon 5 6ve foglalkozunk dr6majetekokkal a hallgat6k szem6lyis6g6t fejlesztci program r6szek6nt. Eddig fakul-

tici6s keretben 6s speci6lkoll6giumi form6ban tettiik lehetcjv6 a r6sm6telt a hallgat6k sz6m6ra 6nk6ntes vilaszt6s alap-
jdn. Evfolyamonkent egy csoport szervez6s6re volt sziiks6g.
it6ist ot6ot on 1994-ben indul6fj tantervazonbanlehetriv6fogja tennimindenhallgat6 sz6m ilraadritmaiilt6kokkalva-
16 ismerked6st (gyakorlati 6s elm6ieti szinten), s a szem6lyis6giikben erre alkalmas hallgat6k megismerkedhetnek a dr6-

majilt6k-vezet6Jgyakorlatdval is. A mir vlgzett 6v6n6k sz6m6ra az elmirlt 6vekben is tanfolyamokat szervezttnk, r6sz-

ben a PSZM pr ojekrp6lyinati tdmogadseval a dr6mapedag6gia t6rgykdr6ben.
Jelenteg rin. slakbsit6 rendszerben indult v6gzettek sz6m6ra tov6bbk6pz6s, amelynek c6lja: a hallgat6ksaj6t 6lm6nyiikdn
keresztiil tapasztalj6k meg a dr6maj iltlkokszemllyis6gfejelsztci hat6s6t, s v6ljanak k6pess6 a szeml6lett6 v6lt koncep-

ci6szerfi drdmaj6t6k alkalmaz6s6ra az 6vodai nevel6sben. A dr6mapedag6giai gyakorlatot minden k6pz6si form6ban
pszichol6gus dnismereti csoportfoglalkozisai alapozzik meg.

E
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DMMAIATNT.M6DSZERTEN

Sods Katalin:

A DRAMAPEDAGoGIA A MAGYARTANTTASBAN
- Az 5.-6. osztdlyos irodalomolvasds tananyag6nak drdmapedag6giai megktizelit6se -

S o6 s Kat al in ma gy ar s zako s t andr M ar o sv d s dr hel y en' A T d'r s as d g.

tagja. AzUt tcaziti szdveg egy disszertdcigyf, melvet a Kolo7sv!1i

ni\es- nA ty ai E gyetemnik iytij tott be, c sekdlyke r dsze. Az al dbbi fr ds

azt bizonyiia, hogy ez az drz€keny ds miivelt magyartandr nyelvteril-

I eti)nk egyik I eg i g 6r etesebb dr dmapedag6 gusa'

Pl. hosszf t6voll6t ut6n az otthon leveg6j6be beleszippan-
t6 ember boldogs6g6t!

Most rendezcjkvagyunk. Az a feladatunk, hogy szin-
padi kell6kek n6lkiil, ciup6n szerepl6kb6l 6llitsuk szinre
a marad6s, a hiis6g az osszetartozisklpilt! Neh6z a fel-

adat, de segitci k6id6sekkel iranyitjuk. A megmarad6s
k6pet 6brizolhatjuk-e ide-oda ugr6l6 vagy€ppen t6nco-
16 izereplcikkel?-Hogy mindenki egym6shoz tartozik,
hogy lehetne kifejezni?

ivleg6llapodunk abban, h ogy a zirtkdt 6s a megvetett
l6b, a terpeJz6ll6s a legmegfelelcibb megielenit6s' A t6'b-
bi dtletet is megbesz6ljiik.

Most n6pesitsiik be a szinpadot! Ak6r f6liitt 6s kdriil
vonuljanak felh6k, repiil6 madarak 6s tomboljon a sz6l-
vihariEgy-egy tanul6csoport mimes mozg6ssal 6s hang-
sal ieleniti meg ezeket!
iff,;rrekal miies improvizaci6s helyzet 6s fantiziai|-
t6k).

Ezut6n keriil sor a vers bemulatilsilra 6s 6rtelmez6s6-
re.

Ut6na pirhuzamba 6llitjuk a term6szeti jelens6gekre

6s az 6rtelmes emberi cselekv6srevonatkoz6 ig6ket!
Az 6ra gyakorlatainak az a c6lja, hogy a tanul6k6rz6-

kelj6k6s6iezz6k,hogy,,azemberlppenazzaltobbaha-
zai't6j t ol6tt 6tsuhan6 elem ekn6l, s az oszrdttiiLrs fual I ga-
t6 kditdzcj madarakn6l, hogr neh6z idcikben is ki tud tar-
tani, s tudatos d6nt6s alapj6n v6llalja a sziil6f6lddel val6
egybeforrottsrigot, hogy csak ez a ftild kell, soha m6s"'

Dallamot keres{ink a vershez!Pl.: Akkor sz6pazerd6,
mikor z6ld n6pdal dallamira 6nekeljiik'
M6ra Ferenc: 5z616 szdl6

Az elbesz6l6s befogad6sa, meg6rt6se nem okoz ne-
h6zs6get a tanul6knak. M6g is, az el6k6szit6s6ben hozzuk
kiSzeliz o vil6gukhoz, segitsiik 6ket annak meg6l6s6ben,
hogy,,r6lamvan s26".-al 

Tdrt6nt-e m6rveletek olyan esem6ny, amelyben a
sz6fogadatlans6g miatt megsz6gyellt6tek magatokat?
Minden V. oszt6iyos gyermeknek van ilyenszerii 6lm6-
nye, de lehet, hogy nem tudja megfogalmazni, mert hi-
6ny zik m6g az az 6r zelmi tivolsig, am ely sorin f eliilkere -

kebett volna 6s szavakba foglaln6 az 6lm6tryt. Ugyanis
ebben a korban v6lnak kifejezettebb6 a gyermek saj6t
szem6lyis6g6vel kapcsolatos 6rzelmek biiszkes6S, s6rtci-
d<itts6g, sz6gyenl6ss6g stb. Nem baj, ha csak n6h6ny ta-
nul6, vigy ann6l kevesebb tud az adott pillanatban v6la-
szolni. Hi a k6rd6st feltettiik, az miik<idni fog, kiildnosen
akkor, amikor megismerkednek Ferk6 hasonl6 t6rt6-
net6vel. Ha a kovetkez6 6r6n megism6teljiik a k6rd6st'
tdbb jelentkezcjnklesz. A k6rd6s egy folyamatot indit el
benniink, amelynek sor6n teljesebben azonosulnak Fer-

A m6dszert alternativ megold6sk6nt haszn6lhatjuk' hi-

szen az irodalomtanit6s eddig bev6lt hagyominyos m6d-

szereit nem mellcizhetjiik. De az 6rdekJ6d6s, a szeretet

felkelt6s6t a tananyagunk ir 6fi, az6r6kl6gkor6nek meg-

teremt6s6t, a gondolkod6, a probl6mamegold6 magatar-

t6s kialakit6s6t b6tran rem6lhetjiik. Nem azt akarom

tiikrdzni, hogy ,,igy kell", hanem azt, hogy igy is lehet'

Fontos az,nigy az ilyenfajta szeml6letm6d alakuljon ki

a pedag6gusokbao, igy ktizeledj6k a tananyag fiildol-

gozisilioi,hogy hozz|jfuruljon a tanul6k folytonos ku-

iarc6lm6ny6nek fellazitds6hoz, az onbecsiil6s, a m6sok

meg6rt6s6nek a megval6s itilsithoz.-A 
m6dszernek a g6tl6sokat old6 hatdsdt kel kiaknAz-

ni, hogy a tanul6 ne f6ljen a kudarcokt6l, hanem kedvet

6s indiitat6st kapjon az irodalmi alkot6sok befogad6sa

ir6nt, hogy 6rt<i olvas6v6 v6lj6k. Af6lelem szimiiz6slhez

kellhoziijfurulnia, hogy szabadon gondolkod6 6s alkot6

egy6nekk6 v6ljanak. Az egy6ni kezdem6nyez6s b6tors6-

ginak kialakiths6t 6s v6llal6sit kell, hogy elltie at'anfr a

ianul6ban. Lehet6s6get kell adnia a soK6le intellektu6-

lis, miiv6szi, kreativ 6s mozgisos tev6kenys6gre. Azt kell

szolgilnia, hogy a tanul6 olyan elcifeltev6ssel kozeledjdk

az iioaami alkot6sokhoz, amely azt sugallja, hogy,,16-

lamvan s26". Helyet teremt az egy6nihozzilfillilskialaki-
t6s6hoz, ahhoz, hogy ne tant6rgyk6nt tanitsuk az irodal-

mat. A tanul6 k6szs6geinek, k6pi l6tism6djinak a kiala-

kileset szolg6lja, az ismeretek megszerzfls|t pedigaz

egy6ni kutat6s, munka r6v6n pr6b6lja meSoldani. A ta-

niil6i siker6lm6ny el6r6se a tan6r alapos h6tt6rmunk6j6-

t6l fiigg. S a h6tt6rmunka eltik6szit6s6ben, ,,tilal6siban"
rejlikitan6rfelelciss6ge. Mert a m6dszer nem j|tszadoz-

tai6st jelent, hanem komolymunk6t a tanit r6sz6r'61'

A munk6nk sikere att6l fiigg nagy m6rt6kben' hogy

mennyire j6rtasak a tanul6ink a dr6maj6t6kban. HogyI-

IV. osztilyban megismert6k-e ennek a felszabadit6 hat6-

s6t, fokoiatosan, m6dszeresen jutottak -e el hozz6, vagy

V-benkell az O-t6l kezdeni.
Magyari Lajos: Dal

A kovetkez6 kozmondisokkal inditjuk a vers befoga-
d6s6nak el<ik 6szit6s6t.

Mindeniitt j6, de legiobb otthon.
Otthon lakj6k, ki kedv6re akar 6lni.
Jobban szeieti a mad6r a szabads6got, mint kalitk6-

ban avend6gs6get.
Mondj atok olyan megttirt6nt vagy kital6lt t6rt6netet'

erem6nyt az 6letetekb6l, amely igazolja a fenti kiizmon-

d6sok valamelyik6nek igaz6,tl Ha megjelenit6sre r6rde-

mes tortr6neteli keriitnek elcj, s van vdllalkoz6 is, jelenit-

s6k is meg azokatlYagy csak egy gesztusnak, egy v6gya-

koz6snak, ortimnek az impr ovizilt mimes bemutat6sit!
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I

k6lelkivitigival, fejlcirlik az 6rzelmi bele6l6s, az empiltia
k6pess6ge.

ty'A bemutat6 olvas6s, szavak, kifejez6sek 6rtelmez|-
se ut6n, magunk is kimegytink a sz6l6sbe, hogy ndzziik
meg,,,zsendill- e m6r a sz6l6" .

Nyergeljiink, vagyis k6pzeletben lerantjuk a cipcin-
ket, 6s mezitlilb indulunk. Most az aszfaltj6rdin me-
gyiink, nem neh6z a j6r6s, csak egy-egy homokszemcse
keriil a talpunkalil,6rezzika csiklint6s6t, tisszehtzzuk a
talpunkat. Ut6na a gyepes 6tra tr6riink, 6rzitek a puha
grepszcinyeget a ldbunk alatt? Lassabban megyiink, hogy
a talpunk megpihenjen, 6s 1rezze a b6rsonyos simoga-
t6st!Rdvidesen r6t6riink a homokos ftra!Puha ahomok
is, l6bunk m6lyen belesiipped. A tiizci nap felforr6sitotta
a homokot, sietniink kell, kapkodjuk a l6bunkat. M6r el is
f6radtunk, egyre nehezebbek a l6p6sek... de v6gre meg6r-
keztiink! f ant6ziafejlesztl 6rz6kelci gyakorlat). Mindez
tan6ri utasitisra tort6nik 6s egyiitt a tanrlrral.

c/ Most tud6sit6k vagyunk, riportban szimolunk be a
szcjlcjsben el6nk t6rul6l6w6nyr6l. Hallgassuk meg X ri-
porter hangos besz6mol6j6t! Felhivjuk a figyelmet arra,
hogy nem k6pes besz6mol6,ezlrtfgykell besz6lni a l6t-
v6nyr6l, azok rflszfeleircil, hogy l6thal6, elk6pzelhetci le-
gyen! Az 6l6nkit6, hangulatos kifejez6sek hasznillat6ra is
felhivjuk a figyelmet,6pitsek be ezeket a riport sz6veg6-
be!

Ha a riportj6t6k am6sodik6r6ban t6rt6nik, akkor
jegyad6sra is alkalmas a jilt6k, de nem c6lunk ez, a jegy
ink6bb jutalom legyen!

d/ Sz6laltass6tok meg Ferk6 gondolatait a szcilcjsben!
Mi6rt v6gyik 6 annyira, mi6rt van sziiks6geasz6l6sz6l6-
re?

(Szitui4ci6s szerep jit6k)
e/ Ferk6 monol6gja a szoba sark6ban, miutiin sz6-

gyenlet6ben kiejtette kez6b6l a lefosztott sz6l'6gerezdet,
s bfjt volna a fold al6 is (Szitu6ci6s szerepj6t6k)

f I Fogalmaz6si 6r6n k6rhetjiik valamelyik monol6g-
nak, vagy a riportnak az ir6sbeli kidolgoz6s6t.

Petdfl S6ndor: J6nos Vit6z
Petdfi Sdndor dlete
Gyrijts6k 6ssze a tanul6k k6ltd csal6di s a sziilcifdld-

rdl irt verseit. Ezekbril6llitsanak ossze szerkesztett mii-
sort! Adjanak neki tal6l6 cimet! (Alkot6 feladat)
J dno s Vitdz L Kukor ic a J anc si
a"/A bemutat6 olvas6s 6s az6rtelmez6sut6n, k6pzeletben
mi is elmegyiink a faluv6gi r6tre. A tan6.ri r6hangol6s se-
git ebben. Elmondjuk, hogymit l6tunk, 6s mit hallunk tti-
zesen siit6 ny6ri nap, tarka tenger, vir6gos r6t, nydj, cso-
bog6 patak, aheverlszolancsi, aki a patak fel6 b6mul, a
patakviz6ben mos6 szcjke Iluska stb.
blL6ttok-e valamilyen kozos von6st a t6j 6s a szerepldk
k6zdtt? A k6pzeletbeli ottl6t kdnnyebb6 teszi a kapcso-
latteremt6st: tiizesen siit a nap, a szereplcik sziv6ben is
szerelem tiize 69, sz6ps6g, b6kess6g, egyet6rt6s, <isszhang.
Ezek ut6n elhangozhat az ,,idill" megnevez6s is a tan6r
r6sz6r6l.

5z6 esett a helyszinr6l 6s a szerepl<ikr6l, amelykil a
tanul6k sz6m6ra logikusan kovetkezik, hogy ez a mii be-
vezet6r6sze. Mi is a kir6ndul6sunkkal a mri vil6g6ba 6r-
keztiink.
c,/ S ha itt vagyunk, mit 6rziink, hogr 6rezziik magunkat?
@tezzikblriink6n a meleg napsiit6st, a lenge dez6 szell6
frissitcj, simogat6 hat6s5,t, viragillatokat, a patak viz6nek
kellemes, friss illat6t, halljuk a csobog6st, furulyasz6t,
mad6rdalt stb ) (Erz6kel6 f antdziajit6k)

I I. A gonoszmastoha
A mirlt 6rai kir6ndul6sk6zzelfoghat6bb6 teszi a tanu-

l6k szf m ira a zt az elvonatkoztatott rgazsegot, hogy Jan-
csi 6s Iluska boldog*igit, 6let6t a gonosz zavarta meg, 6s
ezt a mriben a mostoha testesiti meg.

Miutin err�e r66reztek, riigtdndzzenek egy riporteri
besz6lget6st a gonosz mostohival a padt6rsak vagy az 6n-
k6ntes villlalkoz6k, 6s r6vid felk6sziil6si idci utin mutas-
siik be. (Improvizdci6s szerepj6t6k).
I I I. Jancsivildggdmegy

Elevenits6k meg a tanul6k az indulatos gazda bels6
monol6gjit miut6n eliilddzte Jancsit!

Ezttfun Jancsi monol6gi6t is sz6laltass6k meg!
(mproviz6ci6s szerepj 6t6k)
IV. J anc si bric srtj a I I uskdt6l

a/ Szitu6ci6s szerepjilt6kban sz6laltass6k meg Ilusk6t
abfcsf ut6n!

t/ Jelenits6k meg Jancsi tivolod6sit a falujit6l. Ami-
mes szitu6ci6s szerepj6t6kra val6 r6hangol6st biztosi-
thatja a fejezet utols6 n6gy szakasz6nakkifejezri felolva-
s6sa egy tanul6vagy azeglszosztilly 6ltal. Besz6ljiikmeg
a j6t6k6t6l6s6tl

c/ Rajzolj6k le Ilusk66k hazeil Az\ttan riporterk6nt
k6szitsenek szeml6letes leir6st r6la! (Szitu6ci6s alkot6
szerepj6t6k).
V.Vihar apusztdn

a/ Megj eleni tj tik a vihart 6s Jancsik6nt 6t is 6ljiik ezt.
A k6vetkez6k6ppen k6pzelhet6 eL a k6t sz6ls6 padsor a
vihart jeleniti meg, a kdz6ps<i pedig Jancsit.

Sz6lvihar: az elsci padsor tanul6i a keziiket a fej felett
l6balj6k, mintha f6kat firjna a sz6l, k<izben a siivdltds
hangj6t isutilnozzik.Ezalatl a m6sik padsor a menny-
dorg6st 6s avill6ml6st jeleniti meg: <ikollel d<irombolnek
a padon, azt6n mindenki felemeli akezel6s bumm: egy-
szerre lecsapj6k a tenyereket az asztalra. Azt6n ny(ljtott
ujjal,kal zongoriznaka padon az es6 hull6sitll6nowa,
vagy az uj jpercek csontos v6g6vel kopognak. A tan6r (rgy
irinyitja a j6t6kot, hogy a siivrilt6s, a dorg6s, a vill6ml6s,
az esci hangja egy idciben sz6ljon.

Ezalatr a ,,Jancsi padsor" lekonftja a karimils kala-
pot, kiforditja 6s mag6raveszi anagyszcini sub6t, h6hosz-
szf botra t6maszkodik, 6s igy tekint bele ,,a vad zivatar-
ba".

Azt6n: hirtelen kisiit a napocska: egrkezet a magasba
nyfjtanak,6s az ujjakat szltfeszitik, mintha napsugir
lenne. ,,Subij6r6l Jancsi lerilzta avizet" 6s ritnak ered.
Azt6n lemegy a nap: dk6lbe szoritott keziiket lassan az
dliikbe engedik. Jancsi tovdbb ballag. (Erz6kel6 mimes
improviz6ci6s helyzet- 6s f auraziaiarek)

A jet6k sor6n a tanul6k iit6lik a k<iz6s hangz6s, a k6-
zds alkot6s 6rd,m6t. Nemcsak szem6lyis6gform6l6, ha-
nem kdzdss6get 6sszekov6csol6, nevel6 szerepet iskap az
irodalom6ra.

A j6t6kot megbesz6l6s k6veti: mit 6rezt6l? Hogy 6rez-
ted magad? Besz6ljeneka tanulok 6t6lt 6lm6nyeikrcil!
b/ K6szitsenektrlf 6s rajzot a kovetkez6 megszem6lyesi-
t6sekhez, fgy, hogy az emberi cselekv6seket emberk,6nt
6.}rrizolji,Jr.:

,,Egyenes r6nas6g ny(rjt6zkodott vegig". @1. 6lmos
nyujt6zkod6 emberrel mutass6k be!)

,,... a nap el6rt az6gtetej6.re."
,,N6zte cit a k6k 69, a f6nyes nap..."
,yA. vil6g s6t6tbe dlt<izkodott vala." (Alkot6 fant6zia-

j6t6k)

q*
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XX. Az 6r i dskir dly v dr d.ban
al Kfipzeletbeli kir6ndul6st tesziink az 6ri6sok erdej 6ben.
A szituici6ra val6 r6hangol6st a fejezet sz<ivege bizto-
sitja. Ezt az egyik tanul6 olvassa krfejez1 olvas6ssal.
Megpr6b6ljukl6tni az egyes elemeket, n6z6siinkkel, tar-
t6sunkkal 6rz6keltetni a mr6reteket. (Szitu6ci6s mimes
fantiziajillk). .
b/ Rajzolj6k le Ori6sorszigot! A kitlt6 maga is segit a szi-
n ek megv6las ztis{tban. (Alkot6 f ant6 ziaj6t6k).
XXI I I . Az 6perencids tenger part j dn
a/ N6zziik meg J6nos vitlzzel egyiitt a napfelkelt6t 6s a
tengert! (Szitu6ci6s fantfniajitlk) A helyzetre val616-
hangol6st a fejezet kdltcii nyelv6nek hangulatteremtcj
ereje biztositja.
b/ Rajzolj6k le a nap kapaszkodilsilt az 6ere, fgy, ahogy a
r6gi mesevil6g szerint itt megjelenik. (Alkot6 f anI6ziaj6-
t6k).
XXV-XXVI I. Jdnos vit€zTiinddrorszdgba jut ds meg-
taldlja Iluskdt

Jancsi 6s Iluska a boldog viszontlit6skor mes6l egy-
mi4snak eddigi 6letiikrcil, viszontags6gaikr6l. (Szituici6s
szerepj6t6k)

A J dno s vitdz ds szef og I al dsa
Fejezzlk ki szinekkel az egyes fejezetek hangulat6t

rigy, hogy v6gjanak ki hoss zi papirszalagot 6s annyi r6sz-
re osszik be, ah6ny fejezetet tanultak a mribcjl! Ezeket a
r6szeket szinezzlk a hangulatoknak megfelelcien! K6p-
zeljenek zenei kisr6retet is a fejezetekhez! [rj6k a szines
n6gyszd,gekbe a hangszerek nev6t 6s a hangerri jel6t! (Al-
kot6fantilziajit6k)

Kdzelilnkben 6lnek
Tdmiirkdny Istv6n: Matyk6, Hattyf meg Marcl
a/ Jelenitsiik meg Farag6 Menyh6rtet a nagyap6t! (Moz-
gils improviz6ci6s szitu6ci6s szerepjiit Ck). 7 O 6ves tireg-
emberekvagyunk, iiliink a tanyahilzelotti kispadon, fel-
vessziik alesett fa6gat, megfigyeljtik. Esziinkbe jut, hogy
kanalat faraghatunk belcjle Marcinak,az unokinak. El-
mosolyodunk. Eldvessziik zsebiinkbcjl a bicsk6t.
bl Fogalmazirsi 6ri4n pedig a bemutatott jelenetek vala-
melyik6t irrisban dolgozz6k ki cimmel ell6tva!
Tam6si Aron: Harmat 6s vdr

A befogadis elcjk6szit6s6ben ddntci szerepet kaphat-
nak az ilyenszeni r6hangol6 jellegri k6rd6sek, feladatok:

a/ Kapt6l-e milr olyan feladatot, amelynek a teljesit6-
se biiszk6v6, el6gedett6 tett, 6s figy 6rezted, hogy ezilltal
most m6r tobb vagy mirt azel,6tt, hogy elnyerted a sziile-
id, a feln6ttek, vagy 6ppen a bar6tok elismer6s6t? Ha
megjelenit6sre 6rdemes esem6nyeket mes6lnek el, (ha
van benne fesziilts6g, jitsszik is el!)

t/F6lt6l-e m6r? - lehetne am6sikk6rd6s.
c/A bemutat6 olvas6s r5smegbesz6l6s utin jelenits6k

meg a tan6ri r6hat6s segits6g6vel a nagyapa, Gyorke 6s a
vadkan kiizdelm6t szdveges improvizSci6s szerepj6t6k-
ban!

dl UI6na elevenits6k meg a nagyapa 6s Gydrke to-
vdbbgondolt pi4rbesz6d6t a kozosen kivivott gy6zelem
ut6n. (Szitu6ci6s szerepj6t6k) Sikernek kdnlvelhetjiik el,
ha a r6gtdnzott p6rbesz6dben elhangzik olyasmi, amely
fgy 6rtelmezi Gydrke tett6t, mint pr6bat6telt, hatilrk6t
az lletlbenvagyis felncitt 6 avat6st.

e/ A kdvetkezci 6r6n pedig olyan kiizdelmet jelenitse-
nek meg, amelybalulvegzcidik mire P6llM6zsa iit6seel-
csattan, arra Gy6rk6t sflyosan megsebesiti a vadkan.

f/ Jelenits6k meg a nagyapa monol6gjdt a v6gzetes
kiizdelem ut6n, s a Gy<irk66t ak6rh6zi 6gyon! (Szitu6ci-
6s fant6.zia szerepj6t6k)

gl ZLr6 mozzanat legyen a Kilitis a tanyaihilz ajta-
j6b6l cimii riportszeni besz6mol6, amelyben aliltottak-
hozftiz6d6 6rz6seikrcjl is besz6molnak. A t6j klpe az el-
besz6l6s alapj6n jelenikmeg szitu6ci6s szerephelyzetbdl.
Feltehetri a k6rd6s: hogy 6rzed magad?
A ndpi hd s ir o d al munkb an
AranyJ6nos: Toldl
El6hang:
al Klpzeletbeli tollfoszt6t rendeztink, ahol a mesemon-
d6k a Toldi-mond6kat mes6lik. (Szitu6ci6s szerepj6t6k).
Azt6n felhan gzikkifejezffelolvas6sban az E I 6hang is.

K6rd6s: Milyen volt a mon dik 6s azElohang elciad6s-
m6dja?
t/ A megbesz6l6s ut6n: Szimolj be riporterk6nt a ,,majd
kilenc-tiz emberiilt6 r6gis6gben 6lcjvit6z kiilsej616l! (Szi-
tu6ci6s szerepj6t6k)
Els6 6nek

Megdllapitjuk a bemutat6 olvasis 6s sz6magyarizat
utin, hogy azlnekhfrom fci r6szre osdik t6jleir6s, jel-
lemrajz 6s egy mozgalmas cselekm6nyes k6psor. Miibir6-
l6i szerepbe birjva ezeket fogj6k tanulm6nyozni a tanu-
l6k.

Megado t t  szempon tok  a  t i j l e i r 6s  t anu l -
m6ryozSs|hoz;

- Milyen ellent6tpirokra figrelsz fel a leir6sban, 6s
mi ezeknek a szembefllitrisoknak a szerepe!

- Figyeld meg a t6rbeli haladds ir6ny6t a leir6sban!
- Milyen kdltcii elj6rf sok t eszik6liiv6. aleir6st?
Mikl6s bemutatisindl figyeljenek a tulajdons6gaira,

a koltcj hcjs6hez val6 viszonyul6sfra. Alakj6ban 6s sors6-
ban mutassanak ri vigy 6s val6sig ellentmonddsoss6g6-
ra!
A harmadikk6psor alapj6n sz6moljanakbe avit6zek 6l-
t6zet6r,6l!

- Milyen v6ltoz6s ment vegbe Mikl6s lelkiillapot6-
ban az akaratlan s6rt6s ut6n? Gytil6let6t 6s elsz6nts6g6t
milyen mriv6szi elj6r6s fejezi ki sokatmond6an?
Mdsodikdnek
a/ K6sztiljenek fel a tanul6k egy riporteri tud6sit6sra a
Toldi-h6z strg6s-forg6s6r6l! Ne csak a l|Nilnyt r6gzit-
s6k, hanem az illatokt6l, szagokt6l terhes levegcit is! (Szi-
tuici6s szerepj6t6k)
t/ Nyelv6szk6nt tanulm6nyozzik: l. az 6nek sz6l6sait!
(lr4inden 6nekre 6rv6nyes feladat) Keress6k meg a sz6l6s
kdznyelvi megfelel6j6t 6s pr6bilj6k megfogalmazni,
hogy mi a sz6l6s szerepe!

A feladat segits6get 6s ir6nyitst ig6nyel 2.Bontsdk
elemeikre a metafor6kat 6s fogalmazzilkmeg, hogy mi-
lyen k6z6s tulajdons6g alapj6n t6rt6nt azazotositilsl,
cl Y 6llalkoz6 tanul6k mimes szerepj6t6kban jelenitse-
nek meg egy jelenetet az 6nekbcjl (pl. Gyorgy 6s az 6de-
sanyja tal6lkoz6sa, Gy6rgy6sMikl6s tal6lkoz6sastb.), az
osztrllypedig tal6lja ki, hogy mit jetszottak.
Harmadikdnek
a/ Mimes szerepjdt6kban jelenits6k meg a bosszant6st
trir<j Mikl6st, aki a ,,fiil6t sem mozditja a nagy dcinget6s-
re", de amikor betelt a pohdr, elhajitja a malomk6vet.
b/ Gydrgy szolg6inak szerep6ben rogtonozzenek besz6l-
get6st a megtdrt6nt gyilkoss6gr6l! (Szitu6ci6s improvizi-
ci6s szerepj6t6k)
Negyedikdnek
a./ A menekiilci Mikl6s lelki6llapot6t fest6 k6pekhez (a
megsebzett himszawas, abezilrlparipa, a juh6sz kerget-
te toporty6n) tal6ljanak ki a tanul6k el6zrn6nytdrt6nete-
ket! (K6pzelcier6t fejleszt6 feladat) Besz6ljenek arr6l is,

I
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hogy milyen ariinylatokban t6rnek el ezek a k6pek egy-
m6st6l!
b/ Mimes szerepj6t6kban jelenits6k meg a tanul6k Mik-
l6s 6s Bence tal6ikoz6s6.t 6s besz6lget6s6t a nidasban!
Kdnnyithetiink a feladaton rigy, hogy jelenetekre oszt-
juk a tal6lkozist,6s term6szetesen, elcik6szitjiik a j6I6-
kot. A hiteles s6get, az 6szintes6get jutalmazhatjuk is! Hi-
szen csak azoknak lehet sikeres a j6t6ka, akik j6l ismerik
az 6nek szdveget, tehdt tanultak. Az is segiti a jdt6kot, ha
ir6sbeli hilzi feladatklrt azt kapt6k, hogy k6szits6k el a
tal6lkoz6s 6s besz6lget6s m ozzanatainak cimszav as v 6z-
latAt! Sz6p siker, ha tud vallani Bence szavak n6lktil Mik-
16s ir6nti szeretet6rcil.
Otridikdnek

Mesemond6k6nt olvassdk fel kifejez6en az 6neketl
Az el6adf sm6d a r6gi mesemond6k stilus6t kiivesse! (Szi-
tu6ci6s szerepjdt6k.)

Debreczeni Tibor

SZERBTET NEM UNNT,NGEL'' Drdm ao"oY?,iil,ff,;$r"l?i tl tiirt.netr6r

rOZT-NSESVALLOMAS
Atan6rkilencven percen 6tsziinetn6lkiilvan egyiitt a ta-
nul6kkal.Afciiskolam6sodikemeletihalljdban k6rbera-
kott sz6kek, fal mell6 hfzott asztalok 6s t6bla koz<itt v6r-
j6k. Megszokt6k a mostoha kdrnyezetet, meg a felhang-
z6 zajokal is, 6s az id6nk6nti j6rk6l6st is. A hallgat6k ta-
nit6-hi toktat6 szakosak. Dr6mapedag 6gi6r a az6r t je-
lentkeztek, hogy hajlamuknak megfelelcjen cselekedtet-
ve tanits6k a gyerekekel, t6bbek kozdtt a vall6s6rdkon is.
Uj feladatot kap ezzel a dr6matan6r. A Bibli6hoz kell
nyulnia, v6giggondolni, megtervezni, mik6nt k6pes a dr6-
maj6t6kokkal 6l6bb6 tenni s Szentir6s tort6n6seit, mi-
k6nt k6pes felfedeztetni az evang6liumi p6ldabesz6dek-
ben rejlci 6letigazit6 tanuls6gokat.

A tan6r ennek k6t fitjdt-m6dj6t j6rja. Vannak olyan
foglalkoz6sai, amelyeken arra tdrekszik, hogy a hallgat6
figyeljen, ci mik6nt tanitja majd a kicsinygyermekeket.
A milsodikos hallgat6k m6r elkezdik a gyakorlati tanitist
hitoktat6i seg6dlettel. Ilyenkor a p6lda a gyerekekre sza-
bott, s 6k maguk a foglalkoz6s kv6zi-kicsinyei. M6skor,
mint a most leirand6 6rin is, a tandr csak a fciiskol6s hall-
gat6ira koncentr6l, hfsz6ves, 6rz6kery 6rtelmis6gi 16-
tiikre, 6s semmi m6st nem tart szem el6tt, mint az ci em-
beri, lelki gazdagod6sukat. @I6s dolog, hogr a hallgat6
ezenkdzben dramaturgi6.t, drirmaj6t6k-6pitkez6st is ta-
nul, dr6.matechnikikat saj6tit el, melyeket majd 6 alkal-
maz sajSt 6r6in.)

AZ 6RA TEMAJAUT- szolcAr6 nnr-rer rsxrus
(Jrinos evang6liuma, | 2. r 6sz, | -8.
J6zus megkenetdse Betdnidban
,,Jdzus tehtit hat nappal htisvdt el6tt elment Betdnidba,
ahol Ieizdr dlt, akit feltdmasztott a halottak kdzill.Va-
csordt kdszitettek ott neki, s Mdrta szolgdlt fel, Ldzdr

Toldi dsszefoglaldsa
,,Toldi Mikl6s tette, gr6zelme vil6gra sz6l6 teljesit-

m6ny, szetzici6". Tud6sit6k6nt szimoljanak be arr6l,
hogy az elbesz6lci kdltem6ny folyam6n Mikl6s erej6t 6s
b6tors6g6t hogyan 6llitja mind nemesebb c6lok szolg6la-
tiba, valamint arr6l, hogymelyek voltak 6let6tek azokaz
esem6nyei, amelyek kdzelebb vitt6k vit6zi v6gyainak
megval6sit6s6hoz. A tud6sit6 f ejezzekiMikl6s irinti 6r-
zelmeit is: cso dilatilt,szeretet6t, tisztelet{tlEzt a szer ep-
j6t6kot csak Mikl6s jellem6nek elemz6se, megbesz6l6se
utAnadhatjuk!

Mtibiril6k6nt pedig sz6moljanak be arr6l, hogy
Arany J6nos krjltcji ekiad6sm6dja olyan lebilincsekj 6s
kiizvetlen, mint a n6pi mesemond6k6.Id6zetekkel t6-
masszdk al6 6llit6saikat! Ugranilyen szerepbe bfijva a mii
stilus6r6l is besz6lj enek!

H e I y s zin : a N a gy kdr 6 s i Ref or mdtu s T anit 6 kdp zd
J el env annak: a dr dmapedag6giai s zakkol I dgium mdsodeves hal I ga-
t6i,tizenndgyen
I d1pont : 1 99 3. okt6ber 7 . 5 - 6. 6r a 6s okt6ber I 4. 5 - 6. 6r a

I. r6sz

pedig a Jdzussal egyiltt i.il6k kdzott volt. Mdria ekkor
el6vett egy font drdgaval6di ndrduskenetet, megkente
J 6zus I dbdt, d s haj dv al t dr 6 I t e me g ; a hdz pe d i g megt e I t
a kenet illatdval.Tanftvdnyai kdzill azegyik, Jrtdds I s-
kdridtes, aki el akarta 6t drulni, fgy sz6lt: ,,Mi6rt nem
adtdk el inkdbb ezt a kenetet hdromszdz ddruirdrt, 6s mi-
6rt nem juttattdk az drdt a szegdnyeknek?" ,,J6zus erre
igy sz6lt : H agyd, hiszentemetdsem napj dr a sztint a: mert
a szegdnyek mindig veletek lesznek, de 6n nem leszek
mindigveletek!"

PEDAG6GIAISZ,A,TTNET
A tandr szeretn6, ha hallgat6i a bibliai textus, illetve a
textus alapjiin tdrt6nt dr6mapedag6giai 6ra nyom6n 6s
inspir6ci6j6ra v6giggondoln6k k6zvetlen vagy kcizvetett
6lm6nyeiket; k6pesek-e olyaf6le gesztus gyakorl6s6ra,
mint Miria, akiLizlr h6,zftban egy 6vi kereset6vel - eny-
nyi volt a h6romsz6zd6n6r 6rt6kri n6rdusolaj - ontdzte
meg a Mester, a halillba klsziiltjllzus l6bait. S szeretn6,
ha k6pesek voln6nak megfogalmazni, milyen indit6kok
inspirdlj6k az embert M6ria-f6le dnfel6ldoz6 gesztusok-
ra. A tan6r egyirttal abban is bizik, hogy az ilyen 6ra segi-
ti a tanitvdnyt, hogy ci maga is 6rz6kenyebb fiillel hallgas-
sa 6s olvassa a bibliai tilrt6n6st, plasztikusabban legyen
k6pes majd a tanuls6gokat tov6ttbadni.

ADRAMAORAFOLYAMATA
Blsd l6p€s:,4 tandr felolvassa amdr kiiziilt bibliai szir-
veget, rtj f ordftdsban, azolvas6pr6bdkra jellemz6 m6-
don.Atafi rt6jf ordit6sf Bibli5�tviszaz6rilra,at6magaz-
dag asszoci6ci6s lehetris6g6ben bizakodva mindenk6p-
pen el akarja keriitni, hogy a figyelem elterelcilj6k a t6r-
t6netrcil, amelyet aktu6lisnak v6l. Ha llirolyi fordit6s6-
ban olvassa fel azidflzett r6szt - gondolja -, gondola-
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telterel6 szellemi kalandra cs6bithatja a hallgat6t az ar-

chaikus zamat,a XVI. szizadinyelv gazdagsilga' Ez6tt

or6b6l elt6rni a protest6ns lelkipisztori gyakorlat tem-

ootomi hasvom6ny6tol, elt6volodni az iinnep6lyes bib-

iiaotvasisi6t, s int<iuu 6na;t 6lni a szinh6zi rendez6 olva-

s6pr6b6nszok6sosl6ttat6sz6vegkod6s6vel' - .
Mdsodik l€p€s: a tandr kdrddseket teszfel, ds Gor-

don-technikdval osszegez.Ezzel a r6sztvevciket a hely-

iet irjragondol6sira k6szteti. Ok ugyanis - bibliaolva-

s6k l6v6i ismerik a tdrt6netet. u4 z elsd kdrddsek a iele-
netben szereplT viszonyokra vonatkoznak, M6ri6ra 6s

J6zusra.,C. UiUtiai textus sziikszavtsiga miatt- a rlsztve-

uO*il uu" mit elk6pzelnie. S a k6rd6sek, amelyekveg6n
az eredm6nynek m-eg kellene sziiletnie: Mi M6ria tett6-

nekindit6ka?
Ki ez a M6ria ? Emllkezteti dket egy m6sik bibliai je-

lenetre. J6zus akkor is niluk van. M6rta h6ziasszonyi te-

endciket v€gez,MitiaPpdig a Mester l6bai el6tt iil, 6s

hallgatja, af,ogybesz6l. f,s amikor Mdrta szemreh6nyist
tesz]ami6rt "tut .i tev6kenykedik a vend6gek k6riil' J6-

zus azt feleli, hogy M6rta ugyan nagyon nrendes asszony'

de a jobb r6szt M6ria v6lasztotta. J6zusnak voltak asz-

szonlkdvetcii is. Hogyan viselhett6k el <iket a f6rf iaposto-

t,ott (tsmeretes, ho[y J6zts azelsci pr6f6ta, aki egyenl6-
nek tekinti az asszonyokat a f6rfiakkal') Hiny esztendcis

M6ria? Milyen kiillemti? Milyen idegalkatir? Milyen avi-

szonva a Mesterhez? Mi6rt v6lik J6zus kiivetcij6v6? Ho-

eyan6lt, mielcjtt J6zust megismerte? Lefny-e, asszony-
Ei Erzelmi vil6ga milYen?

(Afeladat iigalmas: meg kell fejteni egyn6t' Hogyan

61, 6iez, gondottioOin egy eietleg hozz6juk hasonl6 koru

nd uutiit kell megterernteniiik. A felfedez6s iirome el-

uralkodik a hallgai6kon. Egne izgatottabbak, egyre ak-

tivabbak.)
S a hallgat6k villasza a tan6r megfogalmaz6s6ban:

M6ria 6rz6ier,y, rajong6, val6szinii egy nagy csal6d6s
ut6n van, empitikui l6ny, romantikus alkat, Miria tud

szeretni,
A tan6r m6ris tov6bb klrdez. Ki az a J6zts, aki az

im6nt lrkezett Lfnir h6zf,5a. (A foglalkoz6s rogzitcije
uiost az 6ra folyamat6ban pr6b6lja megid6zni az esem6-

Jelenetre bontfs,

A kapcsolatok f elt6r6sit k6vet6en - k6rd6sek seg,its6g6-

vel eievenitettiik f el a viszonylatokat - az volt a c6l' h ogy

a hallgat6k szerepekbe brijva, m6g lrzlkJetesebb m6don

jussaiak a metaf6rikus jelent6s felism er6s6hez'

Harmadik l€p€s: dr amatur g iai munka

1. Ennekel6felt6televolt, h ogy ielenetekrebontsdka Jd-

zus megkenetdse Bethdnidban cimii rtjszovetsdgi rdszt'

Miut6n a hallgat6k ismert6k a megkenet6s m6s viltoza-

tait isM6t6 6t-M6tk "uattg6lium6b6l, a jelenetez6s sor6n

m6r ezeket is figyelembe vehett6k. Vett6k is, s6t el is ru-

gaszkodtak azot<iOt, fant6zidjukk al eg6sziwe ki a bibliai

telyzetleir6st. A Szentir6sban p6ld6ul vacsor6r6l van

sz6, ezt oknemszertart6sos a sztali 6tkez6sk6nI 6t telmez-

t6k, hanem (tgy, mintvalamif6le 6ll6fogad6sr, amikor is

ki, hol, iilve vigy 6llva falatozik. Koz6sen h(rzt6k meg a

ceruz6kat, letoti6t< ti a dramaturgiai v6laszt6vonalakat,

azaz a f eieietet jelenetekre bontott6k. E s ezt r 6gzitett6k'

2. Majd i6rben ii elrendezt6ka jeleneteket.Avdltoz6so-

kat t6rforma m6dosit6sokkal bontott6k n6gy k6pekre'

Ezt is felv6zolt6k.

nveket.) F6radt ember.De otthon 6rzima g6t, ihoztavisz-
sia a natatUOt ahtzigazdilt.Szomorir szemri' Utban Jeru-

zs6lemfel6.V6rja aGecsem6n6, a templom6s a Golgota'

Tudja a sorsi t,6s arivir6szenved6seket is' S a vacsorai

kavatt<6dban egypillanatra erre gondol, 6s szorong6sfog-
ja el. Lehet, nJgy Ossze is rindul. S lehet, hogy ezt veszi

Sszre M6ria? Oldani akarja J6zusf6lelm6t, el akarja tiin-

tetni a szem6b6l a r6mtiletet. Es m6ris d6nt ' A kez6ben le-

v<i cser6pkors6t megforditja, 6s 6mlik a n6rdusolaj, 6s il-

taia uetengi a h6zatl Mit {tez, mte gog0ol-J9ryt? Val6-

szinti, hog! meghatja M6ria gesztusa. Erti M6ri6t' Tud-

ia. hosv iliatiiretti 6t, szereti 6t, 6s eme tett6vel jelet

ilUO. i"tri, hogy ne f6ljen, hogy vele marad a szenved6s-
ben. J6zus ugfinis tudja azt, amit ebben a t6rsas6gban
isazifir csak Miria sejt, hogy az o :ura, a J6zus Krisztus'
uiit.il ,i rr"."teten kiviil m6st soha nem kapott, hamaro-
san meg fog halni, s ennek a gondolata sz6m6ra-elviselhe-
tetlen. I6ais, az istenember meg is f ogalm azzaMfniasej'
tes6t, mintha csak igazolni akarni rjt, indokolni tett6t a

tobbiek elcitt. ,,Hagld, hiszen temet6sem napjira sz6n-
ta;" M6ria val6szintileg felzokog.

Mik6nt fogadja M6ria cselekedet6t Jird6s, M6rta,
Lizir 6saz ap6stolok? Liztrnfeltehet6.en nem csodiLlko-
,it tr-"ri u i"stv6r6t,6 i$en. Jtd6s? 6 a k6z6ss6gp6nz-
t6rosa. Kdteless6g6nek tartja megjegyezni, hogy ez a ke-

net6s, felel6tlens€g. Az olajat el kellett volna adni, s az

61 6t sz6tosztani a s-zeg6nyek kiiziitt. Szoci6lis demag6gia'
Milven ismer6s.

Az apostolok val6sziniileg f6lt6kenyek' Egym6ssal is

vet6lked-ni szoktak, kit szeret jobban a Mester' S most ez

a M6rial 6 keriilt a koz6ppontba. Lehet, hogy egyik a fe-

i6t cs6v6lia, a m6sik J6zui arc6t figyeli, a harmadik dii-
ir6sen elfordul, l5.tni sem ak atiaezta rajong6 n6mbert' S

az6tirdik azt mondia, nembirja elviselni ezan6, hogyne

szerepeljen. Am amikor J6zus megindolkolja M6ria tet-

t6t,valamennyienmegnlugodnak. 6,h6t igy 6rthet6M6-
ria cselekedeti. Nemlell semmitcil sem tartani' J6zusbe-
jelent6se sem renditi meg 6ket. Megszokr?kylt:hog.Y..a
il,{ester idtink6nt eztmondogatja, megfog halni' Es zajlik

a t6rsas6gi 6let tov6bb.

'

kdpekre bontfs

3. Megegyeztek abban, hogy a k6peket k6tf6lek6ppen je-

lenitikmeg:
al mozg6k6pben (verb6lis, mimes improvi z6ci6barr),

t/ 6ll6li6pben (kimerevitett diak6p m6dj6n)

4. Meg6liapodtak abban is, hogy a tan6r mindegyik jele-

netbe; kij;l6li a f6kuszt, a koncentr6ci6s pontot, amely-

re 6lland6anf igyelniiik kell, amikor a szerepiik szerint je-

len vannak a k6Pben.
5.Tiszt6zt6k, hogy a tan6r is szerepet olt mag6ra, 6lesz a

rendez6, aki tiibbekkdzott rogziti a diak6peket is'

Negyedik l€p6s: csoportos idtdk, tozos (tan6ri is)

elrendezdsben
Miutin tisztilzrik a szerepeket, egy-egy f6kuszpontra

koncentrilva a szitu6ci6 a kdvetkez6k6ppen bomlott je-

lenetekre 6s k6Pekre.
l /A
Koncentrdci6s pont: mindenki az ev6sre-iv6sra 6sszpon-

tosit
Emberekkel teli szobabelsd. Benne 6let' Vend6gl6t6k

kedveskednek, apostolok besz6lgetnek, asszonyok fel-

il.re,r=
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szolgitnak, J6zus iil, maginyosnak litszik. M6ria l6p be
az ajt6n.Kez6ben kors6. J6zusra tekint.
IJB
Amikor ez abesz6des, mozg6sos jelenet od6ig 6r, hory
M6ria bel6p a helyis6gbe, a tanrir diafilmk6szitfszereg6-
be l6p, s csap6hangra rogziti az esem6nyt. Ekkor mereve-
dikki a k6p. Mindenki abban a helyzetben marad, rmely-
ben a csap6 hangja tal6lja.
2lA
Konc ent r dc i6 s p ont : M6r ia
M6ria kirinti a kors6 tartalmitllztts l6b6ra. s mell6 t6r-
del. Erre a v6ratlan fordulatra minden r6sztvevcim6sk6nt
reagill. Mindenki szerepe szerint viselkedik, besz6l 6s
gesztikuhl.
2JB
Ism6t csap6hang, megsziiletik a m6sodik felv6tel.
3/A
Konc ent r dc i 6 s p ont : J ludds
Jud6s besz6l.Icitiz6lja M6ria tett6t. Ki hogyan figyeli.
Mif6lekiscsoportok jdnnekl6tre, ki 6rt egyet Jud6ssal, ki
nem, ki tart6zkodik.
3JB
Csap6hangra rogziil a harmadik diak6p.
4JA
Konc ent r dc i 6 s pont : J 6zus
J6zus villaszol Jud6snak. A Mester, amikor megsz6lal,
felill. Atrend ez6dik a 16r.Hogyan viselkednek az 6t hall-
gat6k?
4JB
Es k€sz a negyedik k6p is.

Otitd ik l€p6s: Segr'ts69 a szerepf ormdl 6knak, rtj ra-
jdtszds
A tan6r bevallja, hogr nagy buzgalm6ban 6s alkot6slSz6-
ban kihagyott egy fontos mozzaralol, trirt6netesen azt,
hogy segitsen a j6tsz6knak szerepiik megform6l6s6ban.
Eddig jobbira csak Miri{ra 6s J6zusra risszpontositot-
tak, az egym6shoz '6s hozzijuk fiiztidti kapcsolatra, de
nem tisztilztik el6gg6, kik is azok a t<jbbiek, akikL6z6r
h6z6ban vannak, mint jellemek. Nem 6.rnyaltiik a figur6-
katm6g.

Megn6,nr6n az els6 k6psort, feltiint, hogy a mell6k-
alakok sematikusak. A j6t6kosok csak a maszkot htzt6k
magukra, de nem a szem6lyis6gjegyeket. Mieldtt teh6t

fjra elinditottfk volna a val6s6gos k6psort, besz6lgetni
kellett L6z6m6L M6rt6r6l az apostolokr6l, P6terrril 6s
Tam6sr6l, Jakabr6l 6s Jud6sr6l.

A tan6r irjfent k6rdezett, most m6r konkrEtaq az epi-
z6d-szer eplokre vonatkoz6an. Vajon M6rta el6gedett-e
h6ziasszonyi tiszt6vel? Menekiil-e ebbe a szerepbe, vagy
ez a term1szetes k6zege? Net6n s6rtSddtt? LLzLr hiny
6ves lehet? Maradt-e nyoma annak, hogy hal6los beteg
volt? H6lis-e J6zusnak, vagy szorongatja furcsa helyze-
te? V6giilis ci jdtt vissza a hal6lb6l. Es P6ter? Kicsi, nagy,
v6kony, kov6r, j6mbor, okos, csendesszavfi, nagrbesz6-
dri? Es Jud6s? Demag6g? Karrierista? Tusakod6? Es mi-
lyen lehetett Jakabtizen9ves kor6ban, hogy 6l benne J6-
2s, a testv6re,feln1zr6,f6lt6keny?A k6rd6seket a tan6r
azadolt szerepl6knek tette fel. Elcisz<ir nekik kellett v6-
giggondolni a vilaszt, a tobbiek persze kieg6szithett6k.
EEzekfilnldjralisztftzt6rk, ki hol helyezkedik el a jelene-
tek szerinti t6rben, kihez krizel, kihez t6vol, kthezbizal-
mas 6s kihez bizalmatlan?

Na 6s a koncentr6ci6s pont. Ha sikeriil arra figyelni,
nii a jit6k hitele. A koncentr6ci6 megadott ir6.nya nem
engedi elkalandozni a j6t6kost. A tan6r a f6kuszpontok-
ra irjra felhivja a figyelmet .Ezek: az 6tkez6s, M6ria, Ju-
d6s, J6zus.

Csakdiakdpek
A harmadszori fjrajitszisn6lmir csak a csap6 hangia
hallatszott. Mint egy diafilmen, egym6s ut6n kovetkezett
az elscj, m6sodik, harmadik, negyedik szoveg n6lkiili dia-
k6p.

Az 6ra vdgdre meg is fogalmazddott - nem direkt
md d on - d e me g f o g al maz6 d ot t a bib I i ai ijzenet. E g y i -
kilk igy sz6lt: Mdria megdrtette, asszony ldtdre drtette
meg a krisztusi magatartds ldnyegdt. Es mert megdrtet-
te, dt is vette ds gyakorolta. S ez a ldnyeg nem mds, mint
a szeretet, amely nem mdrlegel, anelyt6l nem idegenaz
dldozatvdllalds sem. Mdria cselekedetdben, a megke-
net 6 s b en, e z az iinf e I dl d o 26 s zer et et t e st e sil I me g.

Biztatdsul6s p6lda gyandnt a mai Milriiknak 6s nem
M6ri6knak. AmezI m6r a foglalkozSsvezeto6s -rogzit6
tan6rmondja.

rakter6t, jellem6t, rik is jitssz& el, teh6t lltrehozzilk a
rogtonz6ses dr6maj6t6kot.

Elsd l6p€s:
A t andr me g be s zd I i a f el ad at ot a hal I g at 6kkal. A J 6zus
megkenet6se Bethiinidban jelentsorra rimeld drdmai szi-
tu6ci6t tal6lnak ki, val6st vagy fiktivet, egrikcijiik6t vagy
k<iz6sen kialakitottat,6s azt megtervezik, a szinpadi dra-
maturgi6b6l ismert techniki4val fel6pitik. Rovid szinjii-
t6kot csin6lnak. A csoport v6laszthat rendez,6t, de az
eg6sz lehet kdz6s mri is. K6rd6sek hangzanak el 6s v6la-
szok 6s otletek 6s t6m6k,

Mdsodik ldp6s:
H dr om ki s c s oportban indul el a munka. Atan6r ide-oda-
j6r a csoportok k<iz6tt 6s k6rd6sekkel segit, ha ig6nylik. A
m6hkaszsong6sra eml6kezIeI6 zaj jelzi,hogy dolgoznak.
Sorjiznak az ritletek, vita, majd d<int6s. A csoportok a
sarkokba vonulnak, pr6b6lnak.

II. rdsz
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Ugyanott egy hdnel kdsflbb
A b ib I i ai t 6rt <inet t e I kap c s o I at o s dr dma6r a f o I yt at ds a.
A Ldzdr hdzdban tdrtdntek szabad asszocitici6jdra a
ha I I g at 6 k d I t a I I dt eho zot t imp r ov i zdc i 6 k, d r dmaj dt 6 -
kok kdvetkeznek.

PEDAG6GIAISzATvoET:
A bibliai t6rt6net feldolgoz{sa sor6n szerzett benyom6-
sok, 6lm6nyek hat6sok elrendez6se, elm6lyit6se a c6l;
v6gs6soron mor6lis k6sztet6s a segitci cselekedetre. Le-
gyen az lelki, testi vagy szoci6lis indittat6sf.

A MEGVALOSITAS MODJA:
A tan6r fgy gondolja, hogy drimai improviz6ci6val,
m6gpedig a hagyom6nyos szinj6t6k- 6pitkez6sform6j6-
val kis6rli meg pedag6giai sz6nd6ka megval6sitdsft. H6-
romkiscsoportothozl6tre, s al6trejiitt kisk<iz6ss6gekke-
resik meg at6mdt, alakitjek ki a cselekm6nyt,6k maguk
kdzott osztanak szerepet, hatirozzfrkmeg a figurik ka-
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Szerepekbe bf jnak, jeleneteket alkotnak'

N"gy"aOtu 6ll rendelkez6siikre. A tan6r tudja' hogyez

n"ril*t iO,i, uzt is, hogyhib6tlan teljesitm6nyt.nem vdr-

ftut, O" uzt is, hogy a r6gtdnz6s vilaszt ad: meg6rtett6k-e

Miria gesztus6nak indit6k6t?
Harmadik l6Pds:
A csoportot< Uemutatjik alkot6saikat' Elcizetesen kiala-

kiti6k a szinpadi teret, elhelyezik a jit6khoz sziiks6ges

t"ii6r.&"t. e m6sik k6t csoport n6z6k6nt helyez-kedik el'

L ahbbiakban leirjuk, milyen dr6maj6t6kok szillettek'

1. Konfliktus a csalddban.
ftarma" iatss zik. Szh:lak6telepi lakis egy szob6ja-' Nem

deriil ki, mif6le tirsadalmi t6Ieghez tartomak a benne

616k. (Ennek nem nyomoztak ut6na)'

Kilenc 6v kiiriili gyermek kedvenc j6t6kaival j6tszik' A

nasymama kijt. Az anya korholja a nagymam6t' Mondott

uuiurnit urtomsz6doknak, nohaci' al6nyam6rkijzolteve-

le tdbbszdr, hogy ne fecsegjen, ne kavariaazr a bizonyo-

sat, hagyja Ot<6i Ctnit A mama vflasza olaj a tiizre' Az

atrva rJijeUUviszi a hangj6t, kiborul 6s azt iiv6lti' amire

valyit, de amit eddig nem mondott ki, hogy vonuljon a

-i-u o tro"i6lis otthonba, s 6ljen irgy, ahogy akar'

A svermek, a ielenet tan(rja, egyre dermedtebben hall-

guliu ut anyjit. Amikor iztrisztlriilsan kirohan 6s a

;Ai;il" itiippogu" pityeregni kezd, a..gyerekfel6ll' 6s

iai1uait,bab6it, kincseira nagymama 6l6be sz6rja' mi-

tdzben 6tkarolja, simogatni kezdi az ar cirt' .
- A besz6lget6i sor6n megfogalmaz6dott a kisliiny nem

birta elviseini a nagymama megtipr6s6t, gesztus6val vi-

gasztalni akarta cit nagy megalf-ztatisfr};,an' Ez a csoport

Leg6rtette a bibliai jelenet egyik lehets6ges 6rtelm6t'

2.Vesedtilltetds
Hatan j6tssz6k n6gY jelenetben.

1. jelenet
A i 8 6ves le6ny egy orvosi vizsgilatr6l j6vet k6di otthon

a sziilcikkel, hogy Ua; van az egyik ves6j 6vel, s hogy -a vizs-

lilatotvlgz(5o-rvos nagyb6csi ma este eljiin a sziilcikhdz'

2. jelenet
Ai orvos.okon a csal6di asztalmellett kirdi a diagn6zist

6s a javallatot. A gimnazistal6ny egyikves6j6t ki kellven-

ni. s"be kell iiltetni - lehetcilegegy csal6dtag 6p szerv6t'

Nagy a k6ts6gbees6s.
3. ielenet
Kozlik a t6nyt a gimnazista kisl6ny nciv6r6vel, aki m6sf61

6ve f6rjn6l van. 6 rigy gondolja, hogy al6kell vetnie ma-

g6t a nt-iit6tnek, s oda kell adnia a f6l ves6j6t'

4. jelenet
fOai a fentieket a f6rj6vel. A h ilzaspit szereti egym6st'
gyereket szeretne.
X t6ri tetes6ge iitlet66rt nem lelkesedik' A jelenet nem

z6rulie. Nem"tudhat6, hogya ncjv6r d6nt6senem jelenti-

e a h6zassig felborul6s6t.
-,t -"gbJtz6l6senehangzottakb6t Mi indokolja a 1ti-
v6r altrJizmus6t? Mi6rt villalja ezt az eg1sz tovfrbbi 6le-

t6t befoly6sol6 miit6tet? Ez a jit6kb6l - illapitott6k

meg - nlm deriil ki. Ezt n em 6br6zoltik'
,t cioport ennek nyom6n r6jdtt, hogy a j6t6kb6l valami

t6nyleg ni6nyzik. M6gpedig egy o,lyan jelenet, amelybcil

kidbriilne, hogy a k6t testv6r a szok6sosn6l jobban szere-

ti egym6st. Az inya, aki kisebb-nagyobbmegszakit6sok-
kal"&ekig vol tk6rh6zlak6, alig tudott a kis-l6ny6val fog-

lalkozni,J6szerivel cit a h6t 6wel idcisebb n6v6re nevelte'

az6szer€rcLeform6lta. Az irjraj6tsz6skor ez a jelenet be-

iktat6dott. Ettcjl azonban af6rjjelval6konfliktushelyzet
m6g dr6maiabb6v6lt, a fesziilts6g a v6g6re sem cs6kkent'

3.Mi leszveled?

Az improvizativ drdmit hatan jitsszik t6bb jelenetben'

Fiatal jegyesp6r a szinen. L6that6an igen szeretik egy-

-art. ttaEustigi terviikrtil besz6tnek' A le6ny - ezkide-

.iii, - tOirr.olii hallgat6, a fiir pedig p6lyakezd<j m6rnirk'

Ei;ehuk, a lany indirl a f6iskol6ra' s noha zebr6n megy'

Jilii "gy u"tO. K6th6tbu t "riil' sgipsz6gyba' Gerincs6rii-

Grt rrE ru"O"tt. Megjelenit a t<6iJ6gUeesett anya' s a fiir

termr6szetesen, s ottaz orvos, aki kcizli, miit6trevansziik-
r*. a" nuto"tiltan, i6 felt6telek ktjz6tt csak Kaliforni6-

Ua"ntuo]atetv6gezni.Megtud juk,hogJ-ryan-yaouegyen
""uette u moy6t] s nincsenek milli6i' A hir a balesetr6l s a

Lnseren tfilimrit6trdl el6r a fi(r csal6dj6hoz is' A fiir any-

ia eiutasit6, egv6bk6nt sem helyeselte ezt a h6zass6gi ter-

i'"i, u -""yutizonyt ki nem illliatja,s az 6giek rendel6s6t

Mrtija azesem6ny&Uen. A firi apja viszontsegiteni akar'

i".u"t,; m6rnoi, mell6kes keresetekbcjl ll.6tv6'gi hinar

Cpitett,maguknak persze, s m6r amikor felvetcjdott fia

hizass6gi tirve, a h6tv6gi h6zat nekik-sz6nta' Most fel-

aj6nlja,-hogy adjik el, s az 6r6b6l gy6gyittass6k meg a

.nqny.ietiittet, s azt6n majd lesz valahogy'.
A *iiinty^u"ka tovdbbi lhpdseit ezen a harmadik szin-
jdtdkonmutatjukbe.'Ennyi 

deriilt ki az eljttszott rdgtdnz6ses j6t6kb6l' Kdvet-

t "rJtt u -"gUesz6l6s. Mindenki elmondta, neki mit mond

iiateu,miiit6eos, mi nem, mi indokolt, s mi nem' Meg-

ty,i^.t -" a szireplcik az igautkl6l.vagy becsiiletsz6ra

f"eU ett inniink, hogy minden igy tiirt6nt' - Mif 6le ember

ez az anya'! Mi6rt ilyen kem6ny? M6rt nem kedveli a

l6nyt?
- itanyanyla olyan, mint egynyuszi' \Ii az oka' lehet-

ne-e mei, 6s milyen k6riilm6nyek koziitt?
- Az apaszereii a f i6t, ezkideriilt. De m ikdze aliltylloz?
Elviseli^, kedveli, szereti, s ha igen, mi6rt?
- A harmadik csoport tagjai, ikitl6treh oztik'ezt a jit6-

kot, olykor kap6stblv6tasioltak, 6ku'i' tudt6k az okokat'

csai nlm j6tszottik el, nem voltak k6pesekbeleilleszteni
a jelnetbe. M6skor viszont elgondolkodtak.a k6rd6sen'

s<ii meg is hiikkentek, hogy ez nem jutott esziikbe' s kita-

l6ltak lehetsEgesv6laszokat eglm6ssal is vit6zva'
- e fit anyjir6l kideritett6li' hogy az6rtnem kedveli a

l6nyt, mert m6sf6le, mint 6. Cicaterm6szet, amit cj ki nem

6tttrai. Nyalas 6s szelid, 6s levette a f6rj6t is a l6b6r6l' mi-

vel anoak is az ilyen macskafajta kellett volna' Neki min-

den6rt meg kellett kiizdenie, ci lentrcil jiive vitte valamire'

Es az semietszik neki, hogy a l6ny csak tanit6n6 6s nem

visz semmit a h6zassigba'
Negyedik l6P5s:
,q, tanAr szerepbe ldp-Eliiltszanak egy jelenetet tz anya
fiatal kor6b6t, ttogy iotUin 6rts6k mai m agarartilsit'
Szin egy igazgat6 stbU 6ia' Az asszony ekkor huszonhat

Cves,Jiteizit-ettpilyamunkabemutat6s|valp6ly6zika
v6llalat egy fontos 6\l6s6ra. At6rgyal6s sor6n az igazga-

t6 6s a h"olgy kdzdtt hivatalos a hangnem, korrekt 6s

t6rgyszertilAm bel6p egy n6l6nfJf iatalabb, macsk6s

hn], s r6gvest forrni i<ezd a levegri. 6 ishozza az'6n6let-
r aiL6t p6ly amiin6lkiil, s az ass zorry 6r zi, hogy elvesztette
az6ll6st. Visszavonul 6s gyiil6l.
A jelenetet eljdtssz6k, a i6ny 6s az asszony azonos az ed-

digi szereptciklel, az igazgai6figur6j6t a tan6r olti mag6-

ralA tan6r-igazgat6 jitlka adja me81 magyarilza.tot
most mir merty6z6en; mi6rtviselkedik igy afif anyja'
Ezek ut6n fjiaj6tssz6k azt a jelenetet, amelyben a fif

sziilei csapnik <issze, eladj6k-e a h6w6gi h6zat vagy se'
Ekkor, a vita hev6ben, ki6mlik az asszonyb6l a hajdani

s,6relem, hogy mi6rt utiilja ezt a fajta n6t, ilym6don a fia

v6lasztottj6t is.
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Otodttepds:
U j jelenet dpill be a drdmajdtdkba.
Az apa a pozitiv f igura. O a gesztus-gyakorl6. De az eddi-
giekbcilnemsejlettki igazin,hogymi6rt?Nem,mertnem
j6tszottik el. - Hogy a fiival gyeng6d, az kideriilt. De
hogy milyen sziwel fordul al6ny fel6, az nem vil6gos. A
kismenyasszony szem6lyis6gjegyei mrir folvillantak ab-
ban a jelenetben, amelyben a fi(wal volt egyiitt. De hog/
ez a n6ies l6ny, hogy b6nik az ap6sjeliilttel, s az mik6nt_vi-
szonyul hozz6, az jelenetben eddignemvoltl6that6. Ugy
ddntottek teh6t, hogybeiktatnakegyirj r6szt, sebbrjlkell
kideriilni, hogy a lanynak 6s a fi(r apj6nak szeretetteli a
kapcsolata. A l6nynak gyermekkor6ban halt meg az apja,
itt most ki6lheti az apa ir6nti vdgyakozdst is. A jelenet-
ben cic6s grdng6ds6ggelh6l6zza kciriil, az apft, aki azt
szivesen fogadja. Oriil, hogy a fia ilyen l6nyt tal6lt mag6-
nak, val6j6ban ilyet szeretett volna ci maga is. Ezt jitsz-

szikel,6s el is jdtsszik, m6gredig acselekm6nynek azon
a pontj6n, a baleset el6tt, amikor azapafelajinlja a fia-
taloknak, hogy lakjanak a h6tv6gi h6zban.
Es most m6r minden vil6eoss6 v6lt.

Avdgdre
A tandr azon szereti mdrni a drdma6ra eredmdnyessd-
g 6t, mennyir e f el dobott ak v agy me gr endill t ek a t anitv ti-
ny ai a f o g I al koztis v d g 6r e. J 6 I tud i a, ho gy a kdzd s al ko-
tdsnak, melyet mtivdszeti indulat inspirdl, s miivdszeti
eszkozdk hoznak ldtre, annak a hatdsa al6l a rdsztvevf
nemi g en tud j a ma g dt kiv onni. I I y enkor md s az a.r c, a t e -

kintet, amozg ds, mdskdnt mennek el az 6r drd l.Tiinddnek
v a gy mo sol y o g nak, I eb e gnek v agy g ondo I kodv a bot I a-
doznak.
Mint most is.
A tan6r oriil. Adott 6s kapott.

dnrAsoK 6s EMBEREK
Hospit6ltam P6lffy

Pilffy Mari ugyanis egy iltalinos iskolai tantestiilet tel-
jes jogfi tagjak6nt dr6mit tanit heti 18 6r6ban. Azon a
keddi napon, amikor megl6togattam, 6t 6r6ja volt n6gy
(als6s 6s fels6s) osztilyban. Amit a h6rom egyes, kiildnii-
sen pedig a negyedik, osszevont 6rilban l6ttam, biirme-
lyik iskolaigazgat6t meggycizt6k volna, hogy erre a ,,tan-
tdrgyra" sziiks6g van. Olyan szerepet t<ilt be a dr6ma6ra
a nevel6si folyamatban, amit az,,oktat6" jellegri tant6r-
gyak alig-alig, a szem6lyis6g- 6s kozdss6gfejlesztci disz-
ciplin6k (oszt6lyfdndki program, testnevel6s, mriv6szeti
t6rgyak, hit- 6s erkdlcstan, szakkdri munka, gyerekmoz-
galmak) is a legjobb esetben r6sdeteiben, nagyon is az
adott nevelcik szem6lyis6g6tcil fiiggci m6rt6kben tudnak
megkozeliteni.

Trilzott egyszeriisit6s volna azt mondani, hogy a dr6-
ma6r6n kommunik6lni tanul agyerek. 86r, ha ezen a fo-
galmon nem csupin,,k6d6s-technikit" 6rtiink, hanem
valami sokkal 6tfog6bb,,kapcsolat-tudom6nyt", mond-
hatjuk ak6r ezt is.

Term6szetesen a dr6ma6ra hat6sfoka is fiigg a peda-
g6gus szem6lyis6g6tcil - felk6sziilts6g6tril 6s kreativiti-
s6t6l. Szerencs6re a dr6mapedag6gia - kiilciniisen ha-
z6nkban - viszonylag fiatal diszciplina, nincs m6g,,le-
iilepedett" m6dszertana. Mrivelcii, ha eredm6nyesen
akarnak dolg ozni - azazha egy6ltal6n munkalehetcis6g-
hez akarnak jutni -, k6nytelenekfolyamatosan fejlesz-
teni, k6pezni, tov6bbk6pezni magukat. Valljukmeg, nem
is olyan nydgvenyelds ,,k6nyszenis,6g" ez sz6mukra, hisz
a magyar dr6mapedag6gus aza saj6tos emberfajta, ame-
lyik ,,6nk6nt 6s dalolva" 6s saj6t p6nz6n j6r tr6ningrril
tr6ningre, t6borr6l t6borra, kurzusr6l kurzusra.

P6lffy Mari is azokkoz6, tartozik, akik a lehetsr6ges
hazai,,grildicsokat" v6gigj6rva megismerkedtek David
Davis iskol6j6val, s a birminghami mesternek 6s munka-
tdrsainak, Eileen Penningtonnak 6s Dorothy Heathcote-
nakhatdsa alatt egybizonyos,,angol m6dszer" honosit6-
s6val kis6rleteznek - nem is sikerteleniil. Az 6 eset6ben
nagyon szerencs6s tal6lkoz6snak mondhat6 immrir k6t-
6ves kapcsolata a Belv6ros-Lip6w6ros De6k Di6k Iskol6-
j6val, melynek igazgat6helyettese, V6rnai Zsuzsa is a
dr6mapedag6giai m6dszerek elkdtelezettje, angol 6s hol-
land szem6lyis6g- 6s csoportfejlesztci iskol6k aktiv isme-

M6ria dr6matan6rn6l

rcije; s maga az iga4at6, Gauland M6tyis sem megy a
szomsz6dba egykis j6t6koss6g6rt, ha valamilyen iskolai
kulturdlis rendezv6nyen kosztiim<is szerepet kell v6llal-
nia. A tantestiilet eg6sz6tcil sem idegen a drimapedag6-
gia, hisz az €vnyit6 lrtekezelelek is tdbbnapos, korszerii
szervezetfejleszt6 tr6ninggel kapcsol6dnak egybe. Igy
azt6n nem meglepci, ha az osztalytafit6k 6s oszt6lyfcin6-
k6k 6ltal6ban ig6nyt tartanak a tanrendbe illesztett dr6-
ma6rira, 6s a j6 kollegi6lis viszonyon tirlmenci, itgondolt
napi munkakapcsolatban 6llnak a dr6matan6rral.

Ha valami6rt m6gsem ,,annyira sz1p a menyasz-
szony", azazvalami6rt m6gsem kell olyan nagyon iri-
gyelniink sok tekintetben igen szerencs6s kollegancinket,
az a 40 per ces(csup6n egyetlen oszt6lyban kettcjs) 6ra; 6s
az, hogy a j6kora iskoldban, amelynek ak6.r minden tanu-
l6csoportjiban lehetne dr6ma6ra, egyediil kell(ene)
minden dr6mapedag6giai ig6nyt kiel6gitenie.

Isten ments, hogy azt 6llitsam: iskolai koriilm6nyek
kdziitt 40 perc alatt nem lehet semeddig sem eljutni, de
hogy meddig lehet val6j6b a\ az igazincsak a dupla 6r6n
6rz6kelhet6. Az egyik W. osztalytV.-t6l kezdve dr6ma-
tagozatos osztillykfinlkezelik: azaznekik heti k6t, egybe-
fiiggci dr6ma6r6jukvan. N6h6ny - az id6csapd6tlesz6-
mitva kellemes - als6s 6s fels6s egyes 6ra ut6n v6gre
ilyent is l6thattam. Pontosabban sz6lva: v6gig6lhettem...
de haladjunk sorj6ban.

Itt is el6bukkant am6r m6s 6r6kon is l6tott,,paszuly-
sz6rmotivum ", mint f ant6zia-6br eszt6 j|tlWeret. Itt
m6r abban a ,,st6diumban" voltunk, amikor az 6ri6spa-
szuly sz5.r6n felm6sz6 emberek - akik az el6z6 j6t6.ksza-
kaszban azt mondt6k el, mit l4tnak a felscjbb r6gi6kban
lakoz6 6ri6sok vil6gdban - imm6.r 6ll6sfoglal6sra k6sz-
tetcj kdriilm6nyt jelentettek - az 6ri6soksz6mira,

A gyerekek teh6t most 6ri6sok voltak, akiknek vala-
milyen m6don ,,kezelniiik" kellett a vil6gukban felbuk-
kan6 apr6 l6nyeket. Az volt a dolguk, hogy falragaszok
form6j6ban nyilv6nitsanak v6lem6nyt a j6vev6nyekrcil,
6s sz6lits6kfel valamif6le magatart6sravagy cselekv6sre
6ri6st6rsaikat.

Sziiks6ges hangsirlyoznom, hogy az instrukci6 min-
den tekintetben szigorrlan a mese szint jr6n f ogalmaz6dott
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meg; teh6t semmif6le utal6s vagy jelz6s nem irinyitotta
a jiitsz6k figrelm6t 6sk6pzelet6t a lehets6ges p6rhuza-
mokra-6thall6sokra. Volt is egy k6rd6s:,,Hogyan nevez-
ziik ezeket a fdldi l6nyeket?" A taniri vilasz igy hang-
zotl ,,.{hogy akarod! Eppen ez a feladat."

J6 f6l6rrin 6t lehetett kis csoportokban felhiv6st szer-
keszteni. Az elk6sziilt rryolc-tiz plakit szines k6pet raj-
zolt e ,,mesebeli" 6ri6s-t6rsadalomr6l. Az egyik falra-
gasz,,ny6picirtdst" hirdetett, a m6sik,,old meg!" jelsz6-
val r6s robusztus 6brival igyekezett megf6lemliteni a be-
tolakod6kat, s a honfit6rsaksz6m6ra is volt egy errjsit<j
mondata: ,,Minden pici ember gonosz." A m6sik rajzos
plakdton ez 6llt: ,,Invilzi6l a fogpiszk6l6k megt6madtak
minket. Ez a rabl6 a Fdldrcil jdtt. Sokat lopott."A harma-
dikon nagyit6 alatt egy t6ny6ron apr6 l6nyeknyiizsogtek,
s a sziikszavf szovegvalamif6le,,F6l eb6d!"-re c6lzott.

Voltak azt6t tolerinsabb megnyilatkoz6.sok is. Egy
6lelmes v6llalkoz6,,bolhacirkuszt" rekl {rmozolt, egy m5.-
sik pedig ,,Kisember-boltot", melyben ,,minden fajta
ember" kaphat6 ,,tart6si konlvekkel 6s ritmutat6kkal
egriift". Akadt, aki differencidltan igyekezetl kezelni a
k6rd6st: ,,aki csak a kincs6rt jott, az kapzsi...", (de aki
nem, azt segiteni kell). Az al6bbi jelsz6t azonban nem le-
het m6r teljesen racionilisnak tekinteni: ,,Amelyik bol-
ha nem ugr6l, azt 6letbenmarad6ssal jutalmazzuk." S
igen elgondolkodtat6 a kdvelkezfl, epikai elemeket bcjs6-
gesen alkalmaz6 dokumentum: ,,Szivesen vettem pdt-
tomk6ket a kisgyerekemnek, hisz olyanok, mint mi. De
aztdnr6,j6ttem, hogy mag6nakval6k (sic!), 6s mire felesz-
m6liink, elfoglalj6k a birodaknunkat. (...) K6rlek, az or-
sz6g 6rdek6ben ti is helyesen cselekedjetek!"

Egy6rtelrniien elfogad6 magatart6st csak egy csoport
tanfsitott. Jelszavuk ,,Szeress6tek 6s becsiilj6tek az em-
bert!Nagy tudisa van. Sokat tanulhatunk tcile. Ori6sor-
sz6g 6s a Fdld kozott ci egy biztos kapocs!"...

Es most tetoz6tta dr6ma. A dr6matan6r be6pitette a
vend6get is a j6t6kba. Tekintettel t6nyleges foglalkoz6s6-
ra - itt is fjs 6gir 6 szerepet kapott. Ilyen mincis6gben kel-
lett bekapcsol 6dfia az 6riitsok orsz6gdban rendezett saj-
t6t6j6koztat6ba...

Minthogy ezen a sajt6tdj6koztat6n 6n voltam az
egyetlen fjs6gir6, szabadon k6rdezhettem, amit csak
akartam. Term6szetesen elsrj k6rd6sem igy sz6lt:

-Aki eleinte rokonszenwel fogadta a p6ttdmk6ket,
6s a gyerek6nek is vett belcjliik, mibcil jott 16, hogy ,,ma-
guknakval6k", meg hogy el akarj6k foglalni a birodal-
mat?

A v6.laszt neh6z lenne pontosan id6zrri, tulajdonk6p-
Wnaz egyetlen k1,zzelfoghat6 elem azvolt benne, hogy
,,nem akartak j6tszani"...

Ezen aponton m6sok is bekapcsol6dtak:
-Aki nem akar j6tszani, meg kell d,lni!
S ercisit6siil meqsziiletett a filoz6fia is:
-6ttisebb.endiiet t
De nem volt egys6ges a k6delfogis. Mependiilt a k6-

telyhangja is:
- Lehet, hogynem j6l b6ntatokveliik.Lehet, hogy6k

nem is j6tszani akartak...
A pillanatnyi elbizonytalanodfst azonnal kihasm6l-

t6k a pragmatist6k:
- Sok mindenre lehet 6ket hasznritni!
- 6ri6si iizletvan benniik!
-Hfsnak!
-H6zi6,llatnakl,

- Fontos dolgokat tanulhatunk tdliik!
- J6 b6n6smoddal j6l 6lhetn6nek, kapcsolatot lehet-

ne teremteni veliik!
- N6lunk meg lehet venni a haszn6lati 6tmutat6-

kat!...
- Meg lehet szeliditeni 6ket!
- Eleve szelidek!Nem kell agressziven binni veliik!

Hagyni kell <iket mozogni...
N6hilny csavards ut6n a hasmoss6g-elvtcil ism6t elju-

tottunk a magasabbr6gi6kig, most azonban eg6szen m6s
f iloz6fi6k fogalmaz6dtak meg:

- Nem kell rjket b6ntani. Mi lenne, ha mondjuk, mi
is f6ljebb menn6nk valahova, 6s minket is megdln6nek?
Ok csak kiviincsiak voltak...

- Kis6rletezziink veliik! Gy6gyszerKs6rletekre ki-
v6l6an alkalmasak lenn6nek.-

-Nem!6k is ugyanolyan 6lcil6nyek, mint mi!
- El kellenev6gni a paszulyt, 6s tov6bb 6lhetn6nek a

Fdlddn. Mi se,6k se avatkozmkegymis 6let6be!
- Alik itt vannak m6r, azokat meg kellene tartani, de

a tdbbi m6r ne jdjj6n f6l!
-Nem azeg6sz emberis6grossz, nem lehet6ketmeg-

kiil<inboztetni!
- Meg kell veliik 6llapodni ,hogy az6ri6sok is j6rhas-

sanak le hozziijuk!
- A Frildon sok a probl6ma, a h6borri fdliramolhat.

A v6g6n itt sem 6ri6.sorsz6g lenne, hanem EmberorszS.g!
- Jdrjanak le az 6ri6sok is, mondj6k el az 6lm6ryei-

ket, hogy legyen fogalmunk egym6sr6l!
- El kell vdgni a paszulyt, mert a harc is f6lj6het!
-De azzal6rtunk a j6knak is, mert van, aki 6ppen a

harc elcjl akar ide menekiilni. Elhetn6nkegyiitt, segithet-
n6nk egym6st, t6bbet fejleszthetn6nk egym6son. Ok ne-
kiink nem tudnak 6rtani.

- De egyre tobben lesznek itt!
- Az dsszes 6ri6snak meg k6ne egyeznie. Ha 6ssze-

t6rsulunk, mi is sokan lesziink!
- Mi is lemehetiink!
- A v6g6n sehol sem fogunk elf6rni!
- Ez csapda!
- Segiteniink kell a sflyos 6llapotban lEviikon, ha dk

is 6rtelmes l€nyek! A j6kat segiteniink kell a gonosz f6k-
kel (sic!) szemben, azokat, akik nem p6nz1rI, hanem me-
ned6k6rt j6nnek...

-Az emberek kapzsik!
-Mi is azokvaglunk!
- Nem minden ember kapzsi!
-Nemlehet elviigni apaszulyt,mert a j6kislezuhan-

nak!
- Ez csakugyar a22-escsapdija!
- Akkor kell elv6gni, amikor 6ppen iires!Akik meg

m6r fent vannak, azokkal meg kell egyezni...

A rdgtdnzdtt sajt6konferencia tal6n m6g most is tar-
tana - mint ahogy a hatodik 6rir6lval6 kicsenget6ssel
sem tudott befejezcidni: h6t 6ri6s a huszonvalahdny ko-
ziil annyira elmeriilt az ember-probl6m6ban, hogy tobbi
t6rsuk t6voz6sa sem zdkkentette ki ciket az egyiittgondol-
kod6sb6l -, csup6n a hetedik 6rira val6 becsenget6s tu-
dott Gerom) pontot tenni a dr6mai vita veg6re...

t
!
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Ag6lyat6borban a leend6hitoktat6k 17 f6s csoport-
j6val dolgoztam. Csak egy fif volt k6zdttiik, aki - egye-
dilli f6rfik6nt - a kezdetifeszllyezetts6g utin k6scibb
l6that6lag m6r nem 6rezte mag6I k6nyelmetleniil a sok
l6ny kozdtt. A csoport tagiaival k6lcsoniisen tegez6d-
tiink, s ez 6rz6sem szerintsenkineksem jelentett kiilon<i-
sebb gondot. A r6sztvev6k kdz6tt kev6s volt a budapesti,
tdbbs6giikben vid6kr6l jdttet. Atlag6letkoruk kb. 20 6v.
N6melyikiik a csal6db6l hozta hivat6s6t (pl. 6desapja is
hitoktat6). Szinte valamennyiiiknek vannak testv6rei,
n6melyeknek t<ibb is. Tobbs6giik vall6sos nevel6st ka-
pott, b6r egy esetben t6rt6nt utal6s k6scibbi - ifjf fejjel
hozott - tudatos d6nt6sre is. A sz6banforg6 I 9 6ves 16ny
e fordulatr6l besz6lve egy kiizoss6g meghat6roz6 szere-
p6t emlitette. Tdbben 6nekelnek templomi 6nekkarban,
jiltszanak valamilyen hangszeren. Egy-k6t l6ny cser-
k6su ezet ok6n t is tev6kenykedik.

A csoport <isszess6g6ben j6sz6nd6k6, segitcik6sz,
meg6rt6. Legsaj6tosabb csoportjellemzcijiik Lal6n az
osszeszedetts6g, mely kiilonosen a fokozott fegyelmet
ig6nyl6 6rz6kel6 gyakorlatok (pl. csukott szemmel j6t-
szott j6t6kok) sordn mutatkozott meg. Az intenziv mun-
ka ellen (mely a g6lyat6borok eddigi gyakorlat6b6l tdbb-
nyire teljesen hiinyzott) nem zugol6dtak, teherbir6suk
megit6l6sem szerintvalamelyestmeghaladta az 6tlagost.
A ,,gyerekek" - 1s[n kiil6n6sen kezdetben kicsit sz6-
gyenl6sek, fdlszegekvoltak - az esetek t6bbs6g6ben szi
vesen j6tszottak. Mivel az elsci pillanatt6l megbizhat6nak
tiintek, a ,,Ki mit tud"-on val6 r6szv6tel megszewez1slt,
az lnekszitmok gyakorl6s6t teljesen r6juk bizhattam.
Elciadott miisoruk mentes volt mindenf6le hiteltelen
,,kenetteljess6gtcil" vagy,,vil6gr;.6zeti pr esszi6t6l".

A tervezett f o g I alkozdsok megv al 6 sul ds a
Augusztus 30. este
A h6tfci esti foglalkozis avacsora elhirz6d6sa 6s akezde-
ti koordin6ci6s neh6zs6gek miatt f6l nyolckor kezdciddtt
6s kb. negyed tizig tartott. A csoport kiss6 f6radtan, f6l-
szegen, mrSgis 6rdeklcidve v 6rta az els6 tal6lkoz6st a meg-
lehet6sen szrik 138-as tanteremben, ahol a mozgathat6
padok sz6ttol6sival sikeriilt n6mi j6t6kteret nyerniink. A
t6r sztik6ss6ge miatt a terv ezett mozgilsgyakorlatokat -

a felt6tleniil sziiks6gesek megtart6s6val - reduk4lni kel-
lett. Ugyanigy az id6 megrdvidiil6se is aznap 6s m6snap
(amikor a soronkiviil beiktatott 6nekpr6ba miatt kellett
rdviditeni a foglalkoz6sokat) korl6tokat szabott egyes j6-
t6kok lejitsz6sinak. Az elsci foglalkozirs mindezek elle-
n6re f6 vonalaiban megval6sult, 6s megit6l6sem szerint a
feltett pedag6giai c6lokat sikeriilt el6rni. Az est v6g6re a
gyerekek oldottabbak lettek, megtanult6k egym6s nev6t,
p6ronk6nti besz6lget6sekben (,,6n6letrajz") m6lyebb is-
mereteket szereztek egy-egy t6rsukr6l, a,y ahezet6" j6-
t6kokban 6t6lt6k a v ezet6 f elel6ss6g6t 6s a v ezelett szere-
p6t, egy 6rz6kelo gyakorlattal pedig (n6h6ny ti4rgy csu-
kott szemmel t6rt6nci kitapogat6sa) a vil6gban val6 t6j6-
koz6d6s egy egy6bk6nt kev6ss6 tudatositott m6dj6ra
koncentr6ltak. A tervezett 6rz6kel6 gy akorlatok k6ziil -
idcihi6ny miatt - csak ez ut6bbit j6tszottuk le, amely a
gyerekek f egyelmezetts6g6t, megfigyelcik6szs6g6t, me-

cdrverAson
- N6gy dr6mapedag6giai foglalkoz6s -

,,Zsdmbdk, Katllikus Tanit6kdpzd Fdiskola 1993. augusztus 3. -

szeqtember 3.

m6ri6j6t 6sfantizi|jit is pr6b6ra tette. Hogr a jit6kot
mindezek ellen6re 6lvezt6k, az is bizonyitja, hogy ot
t6rgy kdrbeadisa 6s pontos meghaLinozisa ut6n m6g egy
nehezebben megfejthet6 hatodikat is k6rtek, 6s azzal is
pontosan 6s fegyelmezetten hajtott6kv6gre a agyakorla-
tot. Az elsci taliLlkozilst z116 rdvid levezet6 j6t6k utAn
csatlakoztunk a tdbbi csoporthoz m6g egy kev6s k6zds
6nekl6sre. Ahitoktat6k csapata Kod6lyEsti daliitvitte a
tobbieknek - ebben r6vid tan6cskoz6s utiin m6g a fog-
lalkoz6s alatt viszonylag k<innyen meg6llapodtunk.

Augusztus 3l.ddlel1tt
A m6snap d6lekitti lalillkozis a nevek felelevenit6s6vel
6s az el6zo este csak f6lig lej6tszott ,,iin6leIrajzi" i6t6k-
kal kezdcjdritt. Noha a nevek olykor m6g fejtdrCst okoz-
tak, egy-egy tirsuk n6gyszemkozti bemutatkozilsira
szinte valamennyien pontosan eml6keztek. (Az instruk-
ci6 az voll, hogy mindenki eg;ressz6m els6 szem6lyben
mutassa be h6tf6 esti partner6t a t6le hallottak alapj6n.)
A fentebb emlitett okok miatt a mozg6sgyakorlatok egy
r6sz6t el kellett hagyni (mozg6ssor filmkockdkon; 6rzel-
mi 6llapotokatkifejeztl mozg6sok), de lej6tszottuk azo-
kat, amelyek a t6rgyak haszrrillatairilnyiba terelt6k a fi-
gyelmet,6s finomitott6k a gesztusokat (pl.labd6z6s lab-
d6val, majd an6lkiil; minden lehet a tirgy csak onmaga
nem; kdrpantomim). A verbillis megnyilatkoz6sra volt
hivatott bdtoritani a p6rokban folytatott besz6lget6s -

egyekire m6g csak a szimok nyelv6n. N6h6nyan mi4r is-
mert6k ezt a j6t6kol,igy 6k tartottak bemutat6t belcjle.
Sikeresekvol taka f antilziilt 6s kreativit6st ig6nylci 6s fej-
lesztci szoborj6t6kok, amelyekkel a d6lut6nra tewezett
6ll6k6peket kiv6ntam elcjk6szireni.

Augusztus 31. ddlutdn
A gyerekek ezen a d6lut6non 6rezhet6en f6radtabbak
voltak, mint az el6zdk6I alkalommal. A d6lel6ttrdl meg-
maradt t6j6koz6d6si jdt6k(egy j6t6kos valamilyen cse-
lekv6sbe kezd, a t<ibbiek egyenk6nt bekapcsol6dnak),
amelyben m6r a folyamatos n6maj6t6k illetve a verb6lis
megnyilatkoz6s is megengedett volt, kev6ss6 sikeriilt. A
r6sztvev6k csak nehezen 6s kis sz6mban mertek bekap-
csol6dni, igy a j6I6kegy-k6t irjabb nekilendiil6s ut6n is-
m6telten elakadt. Af6lsiker -vagyf6lkudarc - oka ta-
l6n abban is keresend6, hogy ez a viszonylag nehezebb 6s
nagyobb j6t6kbitorsdgot ig6nyl6 gyakorlat alaposabb 6s
folyamatosabb elcjk6szit6st kivin, mint amire nekiink le-
hetris6giink ad6dott.Ilyenkor a j6t6hezet6 nem tehet
m6st, mint, hogy v6lt m6gpedig m6r jobban begyakorolt,
kipr6b6ltabb, n6pszeriibb j6t6ktipusra. Ez a megold6s
n6lunk is eredm6nyes volt: iigyesen 6s gyorsan oldottek
meg a gyerekek az 6ltaluk v6lasztott kozrnond6sok tar-
talm6nak 6ll6k6pekben val6 megjelenit6s6t. Ugyancsak
j6l sikeriilt a teremben elhelyezetthat tirgy tulajdonos6-
nak k6pzeletbeli megalkot6sa 6s e fiktiv szem6lyek jel-
lemz6se is. A gyerekek - ak4rcsak a kozmondisok ese-
t6ben - 4 illetve 5 fds csoportokban dolgoztak, 6l6nken
tanf cskoztak 6s viszonylag sim6n jutottak konszenzusra.
Ugyanez volt jellemz6 az aznapi utols6 j6t6kra is: a cso-
portok az altaluk kiv6lasztott k6pek (portr6k) alapj6n el-
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k6pzelt& -n6melyek te is ra j zolt6k - a vilasztott figu-
ra t6rgyi kdrnyezetet (a,,Ki hova megy haza?" cimri j6-

t6k keidete), majd minden csoportb6l egy valaki r6szle-
tesen beszimolt r61a a tobbieknek. A beszimol6k n6me-
lyike olyan szines 6s r6sdetekben gazdagvolt, hogy szin-
te magunk el<jtt l6ttuk av6lasztott hcjsokmili6j6t.

Szeptember 1. ddleldtt
Innen folytat6dott a negredik - egyben utols6 - foglal-
koz6s m6snap d6lel6tt. A f eladar az elozci d6lut6non kiv6-
lasztott szem6lyek (portr6k) emberi k6rnyezet6nek meg-
teremt6se volt: a csoportok v6giggondolt6k, hogy kik ve-
szikkdriil otthon,,h6seinket", kiosztotlik egymds kiizdtt
a szerepeket, majd all6k6pben rogzitettek egy olyan pil-
lanatot, mely a f6szereplcik 6let6nek egy-egy fontos for-
dul6pontj6hoz kapcsol6dott. Az 6ll6k6pekb<il illetve a
k6rd6sekre adott v6laszokb6l f6ny deriill a tdbbi szerep-
15 kil6t6re. Innen l6ptiink tov6bb a vidatban jelzett dr6-
mai kompozici6 koziis - csoportonk6nti - megalkot5-
sa ir6ny6ba. Elciszdr valamennyi csoport levelet fogal-
mazott szeretteinek az otthon6t6l huzamosabb ideig tr4-
voll6v6 fcihrjs nev6ben. Azutin 6ll6k6pekben megdriiki-
tettiik a lev6l felbont6s6nak pillanat6t: mit gondolnak il-
lefve mondanak a dr6ma (mell6k)szerepl6i az adott pilla-
natban. Az utols6 mozzanLat a lev6l felolvas6sa volt. Az
etiid a lev6l felbont6s6nak pillanataival kezdciddtt' majd
minden csoport - persze jrit6kban - kdzkinccs6 tette a
kiizosen irt levelek tartalmit. Tov6bbi j6t6kokra sajnos
m6r nem volt id6, igy csak a rovid lez6r6 besz6lget6sben
utaltam 16, hogy hogyan lehetne 6rnyalni, tovibbvinni
eztadr6mir.

O s s ze g zdskdppez elmondhat6, hogy a foglalkozisok me-
net6be iktatott besz6lget6sek, l6tsz6lagos kisebb -na-

gyobb kit6rot valamennf egriittl6tre jellemz6ek voltak.
ieftWezef'kent fontosnak tartottam ugyanis, hogy a
dr6maj6t6kkal tobbs6g6ben most el6sz6r tal6lkoz6 hall-
gat6k ne csak a j6t6k iz6re 6s az egyrtrriiltsz6s iir6m6re
jdjjenet<16, hanem arra is, hogy a drimaj6t6kmilyenki-
iiincj eszt<Oz tehet leendd hivat6suk gyakorlis6ban. Ez6rt
egy-egy j6t6kn fl, elid(5ne igyekeztem tudatositani hall-
siiOi^Uan - 6s i6tsz6t6rsaimban -,hogy a hittanokta-
t"6st hogyan lenef j6t6t<ossi, 6lm6nyszeniv6 tenni 6s ez6l-
tal a gyerekeket nagyobb fokir azonosul6sra k6sztetni -

petOiut a UiUtiai tort6netek h6seivel' Az empatikus k6sz-
i6g fejleszt6se vil6gn6zett<il 6s felekezettril fiiggetleniil
fontoJ,6s mint ilyen egyetlen pedag6gus szim6ra sem el-
hanyagolhat6 feladat. A ,,Kdnyvek Kdnyve" pedigvisel-
ked6shelyzeteivel, prototipusaival garmad6val kin6lja a
(dr6ma)pedag6giailag hasznosithat6 6letanyagot. Be-
sz6lget6seinkben sz6 esett arr6l is, hogrmik6nt illeszke-
dik i dr6mapedag6gia a humanisztikus reformpedag6gi-
i{k sor6ba. Elhangzott Gordon 6s Rogers neve is (Gor-
donr6l egy-k6t hallgat6 m6r tudott egy keveset) 6s felhiv-
tam a gyerekek figyelm6t Rogers pozitiv emberfelfog6-
s6ra, mely - meggy 6zdd6sem szerint - mindenfajta ne-
vel6s (bele6rtv e a,,vil6gn6zeti nevel6st" is) egyediili kiin-
dul6pontja lehet.

Noha j6t6kvezetcjk6nt ortiltemvolna, ha a r6sztvev6k
e n6gy foglalkoz6s m6lyebb 6s 6rnyaltabb 6rt6kel6s1te
v6llalkoztak volna - s itt hely6nval6 az onvizsgilat is,
hogyvajon mi6rt nem tett6k -, a csek6lyvisszajelz6sbcil
m6gis rigy 6rzem, egyiittmunk6lkod6sunk nem volt telje-
sen hi6baval6. A ktizosen 6rlelt gyiim6lcs mennyis6g6nek
6s mincis6g6nek pontosabb megit6l6s6re azonban m6g
meghat6rozhatatlan ideigv6rni kell'

EgerVeronika

Driimapedag6gus tih!

6n izok a Or6ma6v6nrjk, dr6matanit6ncjk, driimalogop6dusok, drdman6pmiivelcik, dr6mapszichol6gusok, dtimamezo-

eazdaszok, drdmaorvosok, dr6matan6rok ,azokaztanigen, mi mindenttudnak!Azok, k6rem, azok kezelni tudjdk a konf-

iit tusot at, interakci6ba l6pnek, kompromisszum keszdk, azok tolerdnsok es empatikusok, azok,.azoktudnak kommuni-

kdlni verbdlisan 6s nonverb6lisan, 6s matakommunikalni, lelkiiket 6llv6nyozni, magukat f6kusz6lni, az 6nismcret magas

istoiajftVdgi&i{rni, kontextusba;keriilni, testnyelvet besz6lni €s imagin6lni 6s tudnak k6rem koncentr6lni, kre6lni 6s rek-

:;"-5i;.i#*;.defi.d$,..ffiffifid!|i.ffidjlg[lr"n3a,uosyntuajdil#t,erL,sJr;ko'olj6lcalkaknlzzii,, iaaei;attvi'
t i i t ; : : k 6 . z o r t i l t < 6 l n i v o l n a j 6 ! J o j 6 Z n i ' o 1 n ; : j 6 l M i j ' 6 ! N , i i j 6 ! - - - : � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Hdjoj, dej6l E ,iU u dr6t*itan6rok, dr-dmalogopedusok, dr6mamez6gazddszok, dr6man6pmiivelcik, drdmapszichol6-
gusok 6sl t66bi... ezek azt6nnem g;nil6lk6dnek, nem m6szerolnak, nem furkapiszkdlnak, nem folytanak meg egy kaniil
iirben, tt"- ukarnak klorik6ba nyoEni, pokolbakfildeni, nem fujjolgatnak nem puccsolgatnak, nem kussoltatnak. Ezek
azt-4n nem. Hojdj ! Hdjdjdi !

Ez6rr van, irogy Cti ii. Varom azt, hogy 6n is, kdztetek lehessek, kdz6tek keriiljek, k6rdtdkbe l6pjek, tCametekben 6l-
jek, sz6p magyar lev...ill. drimaovodapedag6gusok, drdmatanit6k 6s tan6rncik dr6masatdbbi pedag6gusok!
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KONFLIKTUSI(EZNTES

Nehdz kiirillmdnyek
Mi6rt is v6llaltam teljes illl6sf tan6rsigot ebben az isko-
l6ban? Ha 6rzelmi megk<izelit6sbcil fogalmazok, akkor
azt mondhatom, az6rt, mert az elmirlt 6vi alapitv6nyi t6-
mogatotts6gfi munk6m nyomin a koll6g6k elfogadtak,
6reztett6k, hogy sztks6giik van dr6mapedag6gusi mun-
kiimra, a segits6gemre. Varga Liszl6n6, az igazgat6he-
lyettes, megbizott igazgat6mindig is t6mogatott. J6 a 169-
kor, a tantestiilet nagy r6sze min6s6gibb iskol66rt kiizd.
A gyerekek meg, akiket tavaly is tanitottam, s az irjak is,
veliik igaz6n j6l megvoltam, s j6l megvagyok. Kedveljiik
az egyiittl6teket.

Noha a k6riilm6nyek igazinmostoh6k. A hetedik 6s
nyolcadik osztfllyal, ahol heti 45 perc jut a dr6mapeda-
g6gi6ra, mindig m6s tanteremben vagyok, 6s a padok is
rcigzitettek, 6s alltszim is magas. Mit mondjak? Ide6lis
felt6telk6nt nem ilyesmirdl irnak a drdmapedag6gia
klasszikusai.

Helyzetemet 6rz6keltetendci el kell m6g mondanom,
hogyhat 6vkihagyiis utdn t6rtemvissza tantestiiletenbe-
liili tan6rnak. K6zben az orszilg 6t6lt egyrendszerv6lt6st,
s 6n azt rem6ltem, hogy imm6ron kedvezcibb k6riilm6-
nyekkdzott, nagyobbszabads6gban tanitapedag6gus,de
csal6dnom kellett, mi sem vfltozotL. Minden ott folyta-
t6dik, ahol hat 6wel ezel6tt abbahagytam. Az 6rasz6-
mok, tant6rgyak 6ppirgy k6ttittek, mint r6gen. Fakult6ci-
6s lehetcis6g csak a hetedikben-nyolcadikban van, ott is
kev6s 6rasz6mban. Az osztilyfcin<ikcit ugyanfgy terheli a
statisztikik elk6szit6se. Nem cs6kkent az adminisztr6-
ci6. Tudom6sul kellett teh6t venni, hogy j6 ideig jobbra
nem v6rhatok, ez6rt e kdrtilm6nyek k<iztitt is meg kell ki-
s6relni a dr6mapedag6gia tan6rai alkal mazisit.
Sokasodtak az iskolai konf liktusok
Ebben a remetekertvirosi iskol6.banviszonylag sok tanu-
16 6rtelmis6gi sziil6k gyermeke, koztiik nem kev6s fij gaz-
dag6. A probl6m6k ettcjl nem kisebbek, mint m6sutt. A
nagyvil6g neur6zisa minth ahatvdnyozottan jelenne meg
amai iskola falai koz<itt. Mintha halmoz6dottvolna a tii-
relmetlens6g, az ingerl6kenys6g, az agresszi6. A kiilvil6g
zavarailek6pezcidnek az iskola t6rsadalmin beltil. A gye-
rek 6lete nagy r6sz6l azinI6:zrn6ny falai kozdtt t<jlti, s ak-
kor is az iskol6ban szerzett 6lm6nyekkel van tele. ha ha-
zamegy. Am a sziilcii h6z nem sigittret az ott szerzelt
konfl iktusok felold6s6ban, kdztudot, hogy a sziil6 egyre
kevesebbet foglalkozik a gyermek6vel. A szaktan6rnak

AK6zvnrfr6 onAUaTANAR
Nyisztor D. Agnes

D. A g ne s kr i sztusi korban v an. A budapesti Remetekern dr osi Alt al d-
nos I skola tandra. AzV. A-ban irodalmat, nyelvtant ds technikdt ta-
nit. O s zt dlyf iindke ennek az o s zt dlpak.T 6bb het edik d s nyol c adik o s z-
t dl yb an egy - egy 6r dban dr dmapedag 6 g i dzik. N y il t an v agy bur kol t an.
A nyol c adikb an u gy ani s az fi gynev ezett t anul dsrndd s zert an- 6r a ker e-
tdn belill. Az dtodik osTtdlyos technika6ra is drdmapedag6gidval te-
I it6dik meg. A kor dbbi wekben al apitv dnyi t dmog at ds s al vezetett dr d-
map ed a g 6 g i ai f o g I al kozdsokat, B dkdsmegyer en hdtr dny,o s helyzetii-
eknek egy kamaszklubban, maj d ugyanott a P aizs Dezs6 Alt al dnos I s -
koldban. Az elmrtlt esztenddbenugyanezt tette jelenlegi iskoldjdban
i s. Szeptembertdl pedi g sttitus zban. C kat eg 6rids rendezfi v 69 zett sdg -
g e I r end e I kezi k. T ov dbb kdp zd s ker et dn b e I il I dr dmap e d a g 6 g i dt t antt
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viszont ideje nincs 16, de nem is feladata. Lehetne ugyan
az osztiiyf6ndk6, 6t azonban senki sem tanitotta arra,
hogyan kell a mai gyermeknek segiteni probl6m6inak,
konfl iktusainak megold6s6ban.

H6t oszt6lyban tanitok. Az 6letkori saj6toss6gok kii-
lonbdzris6g6bril ad6d6an szinte 6vfolyamonk6nt m6s-
m6s pszichol6giai, szocializdci6s probl6m6val tal6lko-
zom. Az otridikesek kdr6ben m6g gyakori az 6rulkod6s, a
csfifol6d6s, olykor kim6letlenek egym6ssal, idegenked-
nek a m6ss6gt6l, szabdlyos stdtuszh6.borir zajlik kozot-
tiik. Anagyobbak fgyv6lik,hogy az6, ahatalom, aki az er6
pozici6j6b6l diktilhat. Nehezen formdlhat6k k6zoss6g-
96, hiszenvalamennyien csaka saj6t igazukban hisznek,
k6ptelenek a m6sik elfogad6s6ra, alapvet6en bizalmatla-
nok a felncittek, a tan6rok vil6g6val szemben. Az eddigi-
ekbdl is k6vetkezik, hogy a legfcibb feladatomnak a neve-
l6st tartom, m6g a magyar6r6n beltil is. Azt szeretn6m, ha
ezek a gyerekek megtanuln6k egym6st elviselni, megta-
nuln6nak k<izdss6gben l6tezni. Mindenn6l fontosabbnak
tartom, hogy segitsem ciket t6rsadalmi l6nny6 form6l6-
d6sukban.
A forr6sz€k
Uj gyerekek drkeztek tan6vkezd6skor a hetedik oszt6ly-
ba. Egyikiiket m6gm6sf6l h6nap eltelt6vel sem voltakk6-
pesek befogadni a tdbbiek. Rosszul 6reztemag6t a jove-
v6ny, ugyanakkor - tapasztalhat6an - az oszlilly maga-
tartilsa is sokat romlott szeptember 6ta. Az egyik dr6ma-
j6i6k-6rakoz6ppontj6ba 6ppenez,azij fi(r 6s az oszt6ly
konfliktusa keriilt. Van egy jAt6lonk.

Forr6 sz6k a neve. Azt jelenti, hogy az oszt6lyb6lva-
laki kiiil ebbe a sz6kbe,6sv6llalja, hogy azosztiiytdrsak-
l6lhozz6 intlzett k6rd6sekre ciszint6n vilaszol. Mindez
nem egyszeriien j6t6k, mert 6nismeretre tanit, 6s kiv6l6
alkalom bizonyos fesziilts6gek levezet6s6re, konfliktu-
sok tiszt6z6sra. Most is mi tdrt6nt? A probl6m6t okoz6
gyerek, aki m6r m6sf6l h6napja 6rzi rosszul magitab6-
r6ben, v6llalta, hogy a forr6 sz6kbcjl felet a k6rd6sekre.
Ami kideriilt m6r bejdvetelekor szokafl an viselked6s6vel
vonta mag6raa figyelmet. Humorosan kez6t cs6kolomot
kdsz6nt a ldnyoknak, extravaganci6j6val sikertilt a fifk
ellen6rz6s6t kiv6ltania. Ugy v6lt6k, Tam6s nagyk6pii. A
tovibbaikban sokszor zavarja az 6rilkat j6pof6skod6,
hangos megiegyz6,seivel. Az oszt6ly ellenszenve csak fo-
koz6dik, figy gondolj6k, ez a szerepkor a kiviilrril jdttet
m6gnemilleti meg.L6that6volt,hogya forr6sz6kben iil6

--- -- -
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fif 6szinte vilaszai mrir megbocset6bb6 tett6k oszt6ly-
t6rsait. El6szdr 6lhett6k 6t a milsik helyzet6t,mit jelent
egy kdzdss6gbe idegenk6nt 6rkezni. Milyen neh6z megta-
l6lni a legoptim6lisabb m6dj6t a kdzeled6snek, kiiliind-
sen akkor, ha a befogad6k r6sz6r6l nincs semminemii se-
gits69.

A probl6mafeltar6 jat6k:ut6n az kdvetkezett, hogy
Tam6s elj6tszotta a bejdv etel|t.Ezeftaltcile elt6volodott
az akrizishelyzet, amelybe belekeriilt m6sf6l h6nappal
ezel6tt, s a tobbiek is - mulatva az (rjrajiltsz6s humor6n
- mdr mint ekiad6i produkci6t foghatt6k f6l a l6totta-
kat.
Szerepcsere a j6t6kban €s a val6s6gban
A szerepcsere kozismert eszkoze a modern pedag6gi6-
nak. Magam is szivesen 6lekvele. Egy eset az dtddikbcjl.
Nyelvtan6r6n tollbamondils kdzben v6lik nyilv6nval6v6,
hogya gyerekeknem ismerik abosszus6gsz6nak a jelen-
t6s6t. Gondoltam, piros szerepgyakorlatokat j6tszanak,
hogy megvil6gosodj6k sz6mukra, mi is az a bosszfis6g.
Liitom 6m, hogy Endre, aki egy6bk6nt folyton felbosz-
szantja hol a t6rsait, hol a tan6rt, nem csin6l onagy gaz-
embers6geket, csak lel6ki a mdgdtte iilcinek a cucc6t, be-
lecsip a l4.nyok fenek6be, az 6r6n briimmdg, tiitiik6zik,
forgol6dik, rohogcs6l, a j6t6kban egy bosszant6 cseleke-
detet sem tud produk6lni. Mi m6st tehettem, besz6lltam
a j6t6kba,6s szerepet cser6ltiink.6 izzadt a tan6r szerep-
kdr6ben, 6n pedig a rakonc6.tlan gyereket alakitottam,
ugyanazokat a rosszasigokat k<ivetv6n el, amelyeket
Endre szokott. Nem kis deriilts6g6re az oszt6lynak. End-
r6nekm6dj6ban 6llt ily m6don 6t6lililrzelmileg is a ta-
n6r neh6z helyzel|t.

Ugyanezt a m6dszert alkalmaztam az egyik hetedik-
ben, ahol a ttilkoros 6s hetes koll6giumban nevelcidrj firi
okoz megoldhatatlannak trinci pedag6giai probl6mikat
az oIL Ianit6 koll6gf knak. E zzel a szerepcser6vel azt pr6-
b6ltam el6rni, hogy a gyerek l6ssa magdt kiviilrdl, s ha a
kapott k6ppel nincs megel6gedve, tal6n elindul benne egr
rinkorrekci6s folyamat.

Az iskolai biif6 kdriil 6lland6sultak a rendzavar6sok.
Az idcisebbek kil6kd6sik a sorb6l a kisebbeket, elverik
cjket, elszedik a p6nziiket, az uzsonn6jukat. Sz6mukra
minden tan6ri figyelmeztet6s hidbaval6. A probl6m6t
nekem kellett megoldanom mint di6kdnkorminyzatot
segitci tan6rnak. Eszembe 6tl6tt, ism6t csak a szerepcse-
re lehet megoldils. A biif6iigyeletet azokb6l a gyerekek-
b6lszerveztem meg, akik a legagresszivabb fegyelmezet-
lenkeddk voltak. Elcjbb m6g igy v6lekedtek: hogyan tud-
n6nkmi fegyelemreszoktatni a tcibbieket, ha a tan6r sem
k6pes 16. Nekem kellett bizonygatnom, hogy te egyediil
nem tudhatod, de ti t<jbben mdr igen,6s jobban, mint a ta-
n6r. Ha ti sz6ltok a rendetlenkedcjnek, ne haragudj, de
nekiink sem telszikaz, ahogyan a kicsikkel bdnsz, akkor
mer tdbbs6gi v6lem6nyt fogalmaztok meg, a tan6r6t is, de
a di6kt6rsak6t is. A fifik elkezdt6k gyakorolni az iigyele-
tesi jogokat, 6s csod6k csod6ja, a rend helyre 6llt. Hiirom
hete m6.r, hogy egy ilrvapanasz el nem hangzik.
Kv6zi-sziil6i 6rtekezlet
Az egyik hetedik oszt6lyt rigy tekintett6k, mint az iskola
r6m6t. A tan6rok is panaszkodtak, hogy nem lehet tani-
tani. Hirom h6ten itt 6n is kudarc6lm6nyekkel jdttem ki
tcjltik. M6r nagyon el voltam keseredve tan6cstalans6-
gomban, mit csin6ljak. Es akkor 6gy kezdtem egy 6r6t,
hogyviratlan helyzetbe hoztam 6ket. Elmaradt a jelen-
t6s, a napl6 beirdsa, 6s ezt mondtam, j6 napot kiv6nok,
6,riil6k, hogy teljes l6tsz6mmal megjelentek ezen a rend-
kiviili sziil<ii 6rtekezleten. Vagyvalaki hi6nyzik? L6tom,

R6pnssy apuka hi6nyzik. Nagyon sajn6lom, de tdbbek
kiizdtt az 6 f iamiatt kellett iisszehivnom e zt az 6r lekezfe-
tet. Egy fiktiv szitu6ci6t tal6ltam ki tehAt, amiben felru-
hizlam riket sajdt sziileik szerepkdr6vel. An6lkiil, hogy
el6tte sz6ltamvolna, vagybirmit is megbesz6lttinkvolna.
Ezzel az 6tt6tellel kozdltem a probl6m6t. Az oszt6lyban,
mondtam, olyan l6gkdr uralkodik, hogy se szak6rit sem
mist nem lehet szinte tartani, 6s ennek - mivel a gyere-
kek hetedikesek - s(rlyos kdvetkezm6nyeik lehetnek a
j<ivrijiikre n6nte.K6rem a sziildket, hogy irj6k le azon
grerekeknev6t egy papirra, akikrcil fgy tudj6k grermek-
eikelbesz6l6se nyom6n, hogymiattuk nem halad a mun-
ka az osztillyban. N6v n6lkiil tegy6k meg megjegyz6sei-
ket.

Nagyon meglepte az oszt|lyt ez a fordulat. Mert
ugyan szerepet jdtszottak, m6gis m6lyen 6rintve voltak,
hiszen egymist kellett min6siteniiik. a gyerekek 90Vo-a
azonosh6t nevet irtfel apapirra,s onnan a tf.}.lilra.F;zvolt
az a pont, amikor kibirj tak a szerepiikbcil. Es a h 6t gyerek-
nek megddbbenve kellett szembesiilnie a tdbbs6g v6le-
m6ny6vel.

Ezek ut6n indult meg a tiszt6z6besz6lget6s. J6t6kony
hatisa m6ig tart.
A fikci6 6s a val6
Az egyik 6r6n csak j6tszani akartam. Tal6ljunk ki egy
embert. Igy is ismerSs: ismertem egy embert. Valaki elin-
ditja a sort, s mindenki hozz|Ieszegy jellemzonek it6lt
tulajdons6got. A kialakitott figura portr6ja ilyenre sike-
redett: mriszaki egyetemi tan6r, aki szak6llas, 6s skinhe-
ad frizur6t visel. Bence, az egyik okos, de neh6z fiirv6llal-
ta, hogy azonosul a megalkotott figur6val, s e szerepbcil
vilaszol a neki feltett riporteri k6rd6sekre. Es milyen 6r-
dekes, Bence mintha csak a saj6t 6lm6nyeircil besz6lne.
Olyasmiket 6rult el onmagir6l, amelyek ismeret6ben
6rthet<ibb6 v6lt ennek a nehezen kezelheto, de j6 k6pes,-
s6gii fifnak a z 6letr 6lv allott felfogi{sa 6s magatart6sa. (O
az, aki egy alkalommal nagyon pontosan megfogalmazta,
hogy nyolcadikosnak jogdban vatr az er6 pozici6j4"},6l
trlrgyalni a kisebbekkel.) A riporteri k6rd6sekv6laszaib6l
ugyanis az deriilt ki, hogy a hcis ha jdaninintlzetben 6lt,
s biir ott is a j6 tanul6k koz6. tartozott, ahhoz azonban
hogy a tdbbs6g befogadja, le kellett kopaszitania a haj6t,
tetovilltatnia magit,6s igy tov6bb,6s igy tov6bb...

E p6lda is azt mutatja - ahogyan a forr6 sz6k t6rt6-
netei is -, hogy a gyerekeknek idcink6nt nagy sziiks6gtik
van arra, hogy k6rdezz6k oket, 6s besz6lhessenek onma-
gukr6l, probl6m6ikr6l. Eszembe jntt az az 6t6dikes kis-
l6ny, aki azt mondta egy h6nappal ezel6tt, hogy szeretne
a forr6 sz6kbe iilni, mert iugy 6rzi, hogy az osztdlynak
gondjai vannak vele.
A fiildrajztan6rn6 6s az oszt6ly kdztitt
Van egy oszt6ly, amelyiknek rengeteg probl6m6ja van a
fdldrajztandrncivel. Az idcis koll6ganci kitiinci szakember.
J6hirevan a szakm6ban. Am a tanitviinyai rettegnek tci-
le. A dr6matan6r ismeri mindk6t f 6l igazsdg6t. Azt is tud-
ja, hogy a konfliktusokat nem tudjik ko zvelleniltisztilz-
ni egym6s kozdtt. Az 6 tiszte lehet a kijrntetitls. Mik6nt
ebben az esetben is az.

Miut6n besz6ltem a fd,ldrajztan6rn6vel, 6s megis-
mertem az 6 v6lem6ny6t is a z oszt{iyr 61, egy alkalommal
a fcildrajztan|rn6szerep6be helyezkedve a gyerekek el6
6lltam. S elmondtam nekik mindazt, amit a tandrnd kdz-
vetleniil nekik soha nem tenne meg. Nem,merl z6rk6zotl,
s nem, mert az ii generici6ji'nak a tan6ri magatartds6ba
nem illettbele az6nkdzl6s. Meg kellett a gyerekekkel6r-
tetnem, hogy a tan6rn6 :6gy 6rzi,6t kinevetik, semmibe
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veszik, 6s ez neki nagron fij. Ugraaalkor kiiz6ltem ve-
liik, hogy a tanirncj kivil6 szakember, a taniw6nyai a k6-
z6piskolfrkbanszaktirgyib6l nagyon j6l meg6llj6k a he-
lyiiket. A gyerekek mintha megszelidiiltek volna.

Az, amit 6n csin6lok, jobbankapcsol6dik a dr6mape-
dag6gia azon vonulat6hoz, amely els6sorban az ifjfs6g
beilleszked6si, szocializ6ci6s probl6m 6iv al, az iskolai
konfliktusok felold6s6val kiv6n foglalkozni, s nem any-
nyira ahhoz a villtozatihoz, amelyet j6l ismeriink a legf-
jabb angol drimaiskola n6pszenisitcii nyom6n. A dr dma-
tandr az dn gyakorlatomban kdzvetitd az iskoldban.
Kdarctit tehdt az egyes gyerek 6s az osztdly kdziitt, kiiz-
v et tt el I ent dt e s dr d ekel t s d gii gyer mekc s op or t o k kd zdt t,

A szerz1 ezzel a cimmel kozdl tanulmdnyt az I skolakul-
trtra 199 3 / 1. ds 8. szimdban.Annak apedag6giai szem'
l1letnek szenteli irdsdt, arnely az Eur6pa Parlament
Kutturdlis 6s Oktatdsi Bizottsdgdnak 1983-as assisi
i)ldsenyomdnbontakozott ki, s amely apedag6giai mun-
ka egyik I egf ontosabb cdl j dnak azon kdpes sdgek kial a-
kttdsdt tartja, amelyekkel kikilszdbdlhetd a mindenna-
pokb6l azerdszak, s amelyek segtts€gevel ugyanakkor

f el o I dhat6kkd v dl nak emberi konf I iktusaink.
O tyan ( t 6bbek kdztitt dr dnapedag1 giai ) el i dr dsok-

16l szdmol be, amelyeknek kimunkdldi a killdnf dle nem-

zet i s d g ek, ku hrtr dk, v al I d s i e I kcit e I ezet t s d g ek ilt k6 zd s i

zdnd,iban ( p l. dszak-ir or szig i katol ikusok € s pr ot est dn-
sok, ndmetek 6s trirdk venddgmunkdsok gyermekei k6-

ziitt ) ktsdr I ik me g I ebont ani az el 6itdl etes gondol kodrist,
ki a I akit ani a m ds ku I t ilr a, v al I d s, s zo k d s r end s zer me g -

4rtdsdnek, a mdssdg irdnti tiirelem kdszsdgdt.
Ismerleti Anat o I P i ka s nak, az up s al ai e I y et em pr o -

f e s s zor dnakkonstruktiv kommunik6ci6s programjit is'
amellyel arra hivja fel a figyelmet, hogy a konfliktusok
elm6rgesed6s6nek legjobban a kommunik6ci6s kult(rra
elm6lyit6s6vel (tdbbek k6ziilt az egymirsra figyel6s foko-
z6s6val, azemp6tiaf ejleszt6s6vel) lehet elej6t venni.

A dolgozat m6sodik r6sz6b en a London egyik el6vd-
rosdban miikddd King st on F riend sWor kshop Gr oup ne-
vii mtihel y szemin6riumaiba kapunk betekint6st. Megis-
merhetjiiktovi;;l,bil aber I ini H einr ich Zil le dlt al dno s i s -

kola tiTenegy pedag6gusdnak tevd.kenysdgdt, az ag-
ressziv magatart6s megeliizls6re kialakitott projektjii-
ket. V6giil az Aldo Giovanetti dltal R6mdban alapitott
didaktikus gyermeksztnhdzmunkdjdt mrttatja be egy el-
ciad6s leir6sdval.

Mivel a probl6ma a magyar dr6mapedag6gia egy 16-
sz6t isfoglalkoztatja - aDrdmapedag6giai Magazinban
is k6zd,ltiink m6r ilyen t6m6jir foglalkoz6sleirisokat -

fontosnak tartjuk, hogy felhivjuk olvas6ink figyelm6t
mostani ismertet6siinkkel is a konfliktusnak old6 techni-
k6k ismertet6se 6s nem utols6 sorban ezek fontos ir6sa 6s
az Iskolakult(rra c. foly6iratra, ahol gyakorta k6z6lnek
minket 6rintci ir6sokat.

Rdszletek a szerzt iisszefoglal6s6b6l :
Rudolf Schmitt a drd-apedag6gia m6dszer1vel az

6rzelmek mobiliz6l6s6val a gyermeki kreativit6s mozg6-
sitds6val saj6t 6lm6nyek biztosit6s6val pr6b6lkozrk. Az
6ltala javasolt szerepjitikok egy szisztematikusan fel-
6pitett kognitiv folyaamtba illesznednek, s igy minden

ds ami t al dn rtj, kdzvetit a gyer ekek d s a t antestill et kij-
zdtt. A drdmatantir ugyanis nem hatalmi tdnyez6' Nem
osztdlyoz,nem ad intdt, nembuktat,nem ismdteltet osz-
tdtyt. A drdmatandr nem rendelkezik killsddleges fe-
gyel mi eszkdz6kkel. N eki c sak a humanisztikus m6dsze-
r ek dl lnak r endelkezdsdr e. Ebben a konf I iktusokkal t er -

helt vild.gunkban, amikor a f eszillt sdg ek az i skol a f al ai
kd zdtt i s f e I f okozott an v annak j e I en, me g gy 626 d d s em,
hogy sziiksdg van a kdzvetit6 tandrra.

Az oktatdsiigy jiivdjdn munkflkod6k f igyelm6-
be aj6nlom, adjdk meguz iskoldknak aztasztbtd-
s6got, hogy tantestiiletiikben megteremthessdk a
kiizvetftd drdmatan6r ftiggetlen stdtuszdt.

sz6nd6k ellen6re viszonylag kev6s tere marad a gyerekek

alkot 6 f ant6zi6j6nak. A foglalkoz6sok felt6telezhetcjen a
kellet6n6l didaktikusabban bonyol6dtak. A vend6gmun-
k6s gyerekek a szomsz6dban cimii t6ma p6ld6ul a kdvet-
kezci foglalkoz6sokb6l illlt iissze:

a"/ megismerked6s Leil6val, a t6r6k kisl6nnyal,
t/ informil6d6s a td,r6kdk szokisair6l, 6letm6dj6r6l

ft6pek Leila eloklszitl oszt6lybeli 6let6b6l, ahol n6metet

tanul, magn6s interjir a kisl6nnyal6s sziileivelarr6l' hogy
mi6rt jdttek N6metorsz6gba, diak6pek a t6r6k 6letm6d-
dal kapcsolatban, bev6sirl6s egy tdr6k tidetben).

c/egyt6r6kanya6rkezikgyermekeivelazosztliybt
(szituici6s j6t6k),

d/ Leila sziilei a gy6rban (a vend6gmunk6sok neh6z
munkakoriilm6nyeinek bemutat6sa),

e./ egy modern lak6negyed 6s egy hajl6ktalanoknak
k6sziilt telep megismer6se, dsszehasonlit6sa (diak6pek

segits6g6vel),
f/ a t6rdk venddgmunkis csal6d otthona ft6pek, raj-

zok),

d egy, a t6m6val foglalkoz6 Ursula W6lfel-novella
dramatizil6sa,

h/ Leila (illetve m6s kiilfoldi grerekek) 6s a n6met
gyerekek kdzdtti kapcsolat alakitisa (szituf ci6s j6t6k)'

A kordbbi inform6ci6k alkalmat adtak a tanul6knak
arra, hogy szembesiiljenek kiilfdldi t6rsaikkal kialakul6
konfliktusaik val6di okaival. Igy kozelebb kertilhettek
ahhoz is, hogymegtal6lj6k egym6shoz az utat.
I. p6lda:
Egy 1987-ben szervezelt iskolai szemin6rium sor6n a
r6sztvevcik kiscsoportos form6ban gyrijt6tt6k dssze azo-
kat a k6rd6seket, amelyekkel azegyittl|t sor6n foglal-
kozni szeretn6nek:

a./ Protest6ns-katolikus t6m6k
- Mit szeretnek, illetve, mit nem szeretnek egym6s-

ban a protest6nsok 6s a katolikusok?
- Melyek a kdztiink levci kiildnbs6gek 6s mi6rt fordu-

lunk szembe egym6ssal?
- Mi av6lem6nyed avegyes h6zassigokr6l?
- Mi6rt nem hisznek a protest6nsok Szii zMilriilban?
- Gyakran j6rnak a protest6nsok templomba?
- Mi a v6lem6ny az angol-ir szerzdd6sr6l?
-Ugy v6led, hogy h6borfi lesz, ha ezt a szerz1d€st

megs6rtik?

- - Mit gondolsz, helyes vagy hamis az az 6llitAs, hogy
Irorszdgban csak hadsereggel lehet rendet teremteni?
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- Minden katolikus hisz az egys6ges lrorsz6gban 6s

az dsszes protest6ns egyesii.ln i akar Nagy-Britannidval?
- Jobb orsz6g lenne-e Eszak-iiorsz6g, ha a katoliku-

sok elt6vozn6nak?
t/ Szexuillis viszonYok
- Ldtesithetnek-ea 1 6 6vesek szexuiliskapcsolatot?
- Mit jelent sz6modra a szex?

- - Mik6nt v6lekedsz az AIDS-rcil?
- 0gr gondolod, hogy a sziil6k tfl sokmindent el6ir-

nak?
c,/ Csal6di 6s iskolai viszonYok
- Szivesen j6rn6l egy integr6lt (protest6ns-katoli-

kus) iskol6ba?
- Egy koeduk6lt iskola vajon jobban felk1szitene az

6le1re?
- Mi6rt j6tt6l ebbe a k6z6ss6gbe, 6smi av6lem€nyed

r6la?
-Mi 6rdekel6ltal6ban?
- Mit6l lesz valaki alkoholista?
Aprogram ez esetben a kijvetkezdklppn zajlott le:
t. naple csoport aut6busszal Ballycastre-ba utazik,

ahol a formalitisok elint6z6setl6neg6sz nap j6tszanak,

ismerkednek. Este valamennyien kdriiliilnek egy nagy
kovet, 6s aki azrmeg6rinti, elmes6lheti 6lete t6rt6net6t'
Ezt k<ivetcien kiscsoportos form6ban k6szitik el az 6ket
6rintcj k6rd6sek list6j6t.

2. nap. Nemek szerinti csoportokban beszElgetlek a

l6ny- illetve a fifi6let elcinyeircil C9 nlt1fyya|r6l Majd
egy pleniris iil6sen adnak elci szitu6ci6s j6t6kokat a nemi

si"."p"t -egjelen6s6vel kapcsolatban. Este koncert z6r-
ja a napot." 

3. nap. A harmadik napon kiscsoportos form6ban vi-
tlznakikatolikut 6s a prbtestiins nevel6s sajitoss6gai-
16l. A d6lut6ni szabad program ut6n felk6sziilnek az iin-
nep6lyes 6s killiinleges vacsor6ra, amelyet diszk6 kovet'

Klngston Friends Workshop Group
A nJvezett mtihely a kv6kerek kezdem6nyez6s6re j6tt

l6tre London egyik elcivdros6ban. Az 6ltaluk k6pviselt el-
m6let 6s az alkiimazott m6dszer a 60-as 6vekben alakult
ki az Egyesiilt Aflamokban, de a k<ivetkezcj 6vtizedekben
Nagy-niitanni6ban is hozziflrhetov6 velt. A Kingston
Friends mrihely az6ta saj6t k6zik<inyvet is kidolgozott a
helyi praxis sz6mrira. Ebben a keretben - 6lhleban a he-
lyiini6zetek szervez6s6ben - pedag6gusok 6s di6kok
szdmfnabonyolitanak le tiibbnyire h6romnapos szemi-
n6riumokat.

Mind a pedag6gusok, mind a diikok olyan gyatorla-
tokat v6geznek el a szemin6riumok sor6n, amelyek lehe-
t6s6get idnak szociilis k6pess6geik fejleszt6s6re, vala-
mini annak tudatosit6s6ra, mik6nt v6lhatnak k6pess6
6nndn magatart6suk kedveid befolyisol6s6ra.

A megval6sul6s mik6ntj6nek szeml6ltet6s6re egy
diikszemin6rium riivid menet6t ismertetem:

A r6sztvev6k 16-17 6ves di6kok. A 30 r6sztvev<i k6t
kisebb csoportot alkot, tan6ruk az egyil'hezcsatlakozik'
A t6ma a jogok 6s felelciss6gek probl6makore, 6s a foglal-
koz6s clljaiz elr�6l folytatott vita segits6g6vel tudatosi-
tani a r6iztvevSkben, hogyan lehet e k6t tfinyezdt egy-
missal 6sszhangba hozni.

A foglalkoz6s r6szwev6i k6r alakban foglalnak he-
lyet, 6s n-eviiket kitiizik a ruh6jukra. A foglalkoz6s sor6n
egy poszter 1rbr6zolja az irn. ,,j6ghegy-elve1". Ennek 16-
"y"g", hogy a szem6lyk6zi kapcsolatokban lezajl6 prob-
t6marnegoiA6s csup6n a j6ghegy csfcsa. A viz alatt ma-
radnak a sziiks6ges, gyakran elhanyagolt k6pess6gek a

kommnnik6ci6, a kooper6 ei6, az 6n6tt6k tudata' Ez azt

jelenti, sokprobl6m6t eredm6nyesen meglehetne oldani'

ila hat6konyabb lenne a kir zfls 6s az egymisra val6 oda-

fisvel6s, fe ilettebb lenne az egytittmrikdd6s 6s m6d lenne

m?gmutatni saj6t 6rt6keinket, illetve felfigyelni m6sok

6rtetkeire. Acsoportfolyamat sor6n megoldatlanul mara-

d6 probl6mak filt6tleniit megold6dnak a k6sribbiekben'

ha iikeriil a csoport tagjaik6zott egyk6lcsoniis bizalmon

alapul6 kapcsolatot kialakitani.
A konfliktusmegoldiis k6pess6geit figyelem- 6s ko-

oper6ci6s gyakorlatok segitsdg6vel mutatjak-be a fiata-

tot<nat< a cioport vezelli (a facilit6torok)' Elj6tszatnak

egy olyan sierepj6t6kot, amely a figyelmetlens6get

siemt6iteti. Egy iiszony panaszkodik eg6szs6gi probl6-

mijdr6l, mialatt a partnere megpr6b6lja a figyelmet a va-

l6s probl6m6r6l kiiliinbiizcj m6don elterelni' Ezut6n a

csoport mis reag6l6si lehetcis6geket is dsszegyiijt' majd

rdvid vitit folytit at€m6t6l,majd a csoportvezet6 av6-

lem6nyeket egy faliirjsrigon r<igziti. Ezt k<ivet5en vr6le-

m6nyit<6r a.t6l, hogy mik6ppen lehet meg6llapitani, fi-

gyel:e a partner vagy nem, illetve hogy mi6rt tartjdk

egyik vagy m6sik reag6l6st kedvezcinek. A adott csoport-

Uin a gyeiekek altaliban aztvflaszolritk, hogy cik maguk

is gyafian csak tettetik, hogy odafigyelnek a m6sik sza-

valia, holott csak akkor figyelnek oda igazilrl ha a t6ma

drdekli cjket, vagy ha respekt4liikabesz6l6t'Azt is meg-

vallott6k, hogy 5k maguk is ritkin lrzik:il;gy, hogyval6-

ban figyelne[ a szavaikra. Probl6miikkal legszivesebben

a t6mi" szaklrtcij6hez 6s nem a t6rsaikhoz vagy tan6raik-

hoz forduln6nal. V6giit egy,,brainstorming" keret6ben

gnijtik <issze a j6 hallgat6 tulajdons6gait' -* 
i nerom6r6s foglitkoz6st kbvet6en a r6sztvevcikfgy

v6lt6k, hogy b6r nehezen old6dtakfel a sz6mukra szokat-

lan szitu6ii6ban, de v6giil is kellemes tapasztalatokkal

tilv ozn ak az elso tal6lkoz6sr6l - Ez f 6k6tl annak k6sziin -

hetci, hogym6djukvolt <iszint6n elmondani a v6lem6nyii-

ket a f ehieriilci t6rd6sekrcil, 6snem keletthosszan 6s pasz-

szivan csak odafigyelni valaki misra' Azt is elmondt6k,

hogy az iskolai nelyzet eg6szen m6s, me11 ott a tan6rok

rendelkeznek a tud6ssal, 6s nem 6rdekli 6ket' hogy a

di6knak van-e kedve a tanul6shoz, vagy sem' A csoport

v6giil is irgy d6nt6tt, hogy a kdvetkezcj alkalommal a d<in-

t6si folyamat t6m6j6val foglalkozik.

AberliniHeinrichZrlleiltaliinosiskolaprogram j6b6l:

Fant6zia, kreativit6s, humor
A fesziilts6g fokoz6drlsa megelcizhet6 megfeleki hu-

mor 6r z6kkel, i ant 6zi6v al, p6l d 6ul s zoka tl an, i r r eill is

megoldisi m6dok gYtijt6s6vel'-A 
projekt sor6n a kiivetkez6 k6vetelm6nyeknek kell

megfelelni:-- 
a foglalkozis ne csak a kognitiv, hanem az affektiv

sikra is ir6nYuljon;
- arrakell ttirekedni, hogy a tanul6k 6n6ll6an tev6-

kenykedjenek, iin6ll6an d6ntsenek;
- fontos, hogy a foglalkozisoktaniltnak 6s di6knak

egyarint 6r6met okozzatak, ez6rt sziiks6ges, hogy a ko-

moly gyakortatok kdz6 fellazit6 j6t6kokat iktassunk be;
-i pedag6gus mindenkor v6llalja iinmag 6t, apozitiv

minta nyujtris6nak k<itelezettslge nem jelenti azt' hogy

nem v6lialha |ja sajdt ltzelmeit, p6ld6ul jogos haragjit;
- elengedhetetlen a rugalmass6g, hiszen 6ppen a sze-

m6lykiizi kapcsolatokban nem lehet elcjre l6tni, mik6nt

fognak ttirt6nni a dolgok. A merevs6g azt sugallha-tja ta-

niw6nyainknak, hogy nem igazfinbizunk iin6ll6s6gunk-

ban.
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A progrrm az alibbi t6makdrdkkil 6piil fel:
ismerked6s, lazitits;
sajit 6rt6keink felf edez6se;
kommunik6ci6;
kooper6ci6;
fi6k 6s l6nyok kap'csolata;
erciszakmentes konfl iktusmegold6s.
Egyp6lda:
A fifk 6s l6nyok kapcsolat6n beliil egy aj6nlott t6ma

az elfitlletekr. 6l sz6l.
A c6l: az oszt 6ly vitatkozz6k a t6rsadalmi el6it6letek-

rrJl a linyok 6s fiirk, illetve az idcjs emberek elt6rci k6pes-
s6geivel kapcsolatban.

Korcsoport: 4-8. oszt6ly
Eszkdzdk poszterek, ir6nok
Id6keret: legal6bb egy tanitisi 6ra
A foglalkoz6s menete:
H6rom poszter keriil a falra a k6vetkez6felirattal: ,,,{

l6nyok nem...", ,*A fifk nem...", ,,6reg emberek nem..."
A mondatoka t egy, az osztirllyal folytatott brainstorming
keret6ben fejezik be. Mindent felirnak a poszterekre,
ami csakfelmeriil. Egyik-m6sik esetben nem kertilhet6 el
ugyan a spontilntrltakozits, de ezt egyelcire figyelmen ki-
viil lehet hagyni.

M6sodik l6p6sk6nt az oszt6ly 6ttekinti a listdt, 6s ki-
htzza azokat a v6laszokat, amelyek nem felelnek meg a
val6s6gnak (pl. a l6nyok nem tudnak focizni, a fi6k nem

Ugyancsak az Iskolakultfrdban 6s ugyancsak Szek-
sz6rdi Ferencnd tud6sitegy azelcibbi t6m6val kapcsoal-
tos hazai kerekasztal-besz6lget6srcil az 199 3 / 19. szdm-
ban. Mint megtudjuk, a talalkoz6L az Iskolafejleszt6si
Alapitv6ny szervezleegy olyan t6ma megvitat6sa c6lj6-
b6l, amely napjaink pedag6gi6j6ban minden bizonnyal a
legidciszeriibb k6rd6sek egyike. A r6sztvevcjk ugyanis ar-
16l cser6ltek gondolatot, hogy a szakmabeliek foglalkoz-
nak-e az iskol6ban keletkezrj pedag6giai konfliktusok-
kal, s ha igen, mik6nt 6rt6kelik, hogyan oldjdk meg az
esetleges probl6m6kat.

A besz6lget6s anyaSa nem csup6n aktualit6sa miatt
tanuls6gos, hanem az6rt is, mert a tingyklrhazai 6s kiil-
honi szak6rt6inek v6lem6nye egyardnt megismerhetciv6
v6lik 6ltala. A megsz6lal6k kdzdtt 6ten ( Horvdth Szab6
Katalin, Jdr6 Katalin, Kereszty ZsuTsa, Pdl Tamds ds
S zekszdr di F erencnd) magyarorsz6gi int6zm6nyek
munkat6rsaik6nt kutatjdk az iskolai konfliktusok okait,
kdriilm6nyeit, ketten viszont a kiilfold tapasztalatait
kdzvetithett6k, I*imdorf er T amds Ang I idban nev el dsi
tandcsadd, s emellett 6 az ENCORE nevri eur6pai h6l6-
zat magyarorsz6gi osszekdt6je, I*tkes Evapedig Svdd-
or szig ban do I g ozik mint dr dmap edag 6 gus.

,,Tfl magas a konfliktus6rz6kel6si kiisz<ib" - ebben
jelolt6k meg a magyarorsz6gi iskol6k miik6d6s6nek
egyik neuralgikus pontjit. A megfigyel6sek szerint a pe-
dag6gusokban ma is 6l ar6gi beidegzcid6s: elrejtik, nem
merik v6llalni az ad6d6 konfliktusokat, csakfgy, mint a
gyermekeknek j6r6sze. 5z6 esett egy a magyar iskol6k-
ban ma sem ritka jelens6grcjl is: az ercjszakr6l, amely sok
helyiitt a m6r felszinre keriilt konfliktusok kezel6s6re al-
kalmazott es zkoz - apedag6gus 6s a grermek viszonyla-

tudnakkdtni, 6reg embereknemlitnak j6l). Azut6nlehet
arr6l besz6lgetni, hogyha nem igaz, mi6rt gondolj6km6g-
is igyeryes emberek.

A harmadik s zakaszban azoszt6ly 6nk6nt j elentkez6
tagjai adnak el<i szitu6ci6s j6t6kokat, amelyek segits6g6-
vel a hamisnakit1lt el6ir6letek ellen 6rvelhetnek. P6ld6-
ul a l6nyok bebizonyitjfk technikai k6pess6geiket.

A didaktikus gyermekszinhdzat, aTeatro didattico il
torchio-t 197 1 -ben R6m6ban alapitotta a szinhizi kriti-
kus tjs6gir6, Aldo Giovanetti. Szind6k6t azvilltortaki,
hogy szerinte a k6z6pkori mes6k, valamint a t6v6ben su-
gfurzott modern mes6k 6s kalandfilmek leegyszenisitve
6br6zolj6ka vil6got, felosztva azt a j6k6s a rosszak k6-
zdtt. A rosszakkal szemben pedig elfogadhat6 eszkdznek
szimiLazer,6szak.

Giovanetti saj6t maga irja a darabokat, kdzben ren-
dez6k6rlis tev6kenykedik. A darabok azonban nem k6-
sziilnek el elcire, csup6n azalaphelyzet adott, 6.san6z6k
(a gyerekek) r 6su 6tel6v el, az o r 6glonz6seik nyom 6n ala-
kul ki a v6gleges produkci6. Igy egy-egy el<jad6s a jelen-
l6vri gyerekek 6letkorinak, 6retts6g6nek, 6lettapasztala-
tainak fiiggv6ny6ben m6s 6s mis, valamennyi egyszeri
esem'6ny. A n6z6k alkalmat kapnak arra, hogy kifejthes-
s6k v6lem6nytket a vil6g dolgair6l, az emberi kapcsola-
tokr6l, s kdzben ki6lhess6k kreativit6sukat, mikrizben -

a tapasztalatok szerint -kitiincien sz6rakoznak. (Giova-
netti az el6ad6sokat, "spettacoli didattici"-nek nevezi.)

t6ban 6ppfgy, mint a gyermek gyermekkel val6 6sszeiit-
k6z6s6nek eset6ben.

Ahozz6sz6l6sokb6l azonban - s ez rem6nnyel t6lt-
heti el az olvas6t - nem csup6n a riaszt6helyzet kdrvo-
nalaz6dik elcjttiink, hanem kirajzol6dnak a sz6ban forg6
pedag6giai probl6ma megoldfs6nak lehetcis6gei is. Vala-
mennyien egyet6rtettek abban, hogy mindehhez az isko-
la szellem6nek, l6gkor6nek megv6ltoz6sa, a pedag6gus-
k6pz6s koncepci6v6lt6sa sziiks6geltetik, 6s n6lkiil6zhe-
tetlen a fentiekhez a jogi 6s int6zm6nyi keretek kialaki-
t6sa, s annak a felt,6telnek amegteremt6se, hogy az okta-
t6sban r6szlvev6 felek (a tan6rok 6s tanitv6nyaik egy-
k6nt) megismerhess6k 6s elsaj6tithass6k a kiil6nf6le
konfl iktuskezel6si technikikat.

Szekszirdi Ferencn6 cikk6hez szakirodalom-jegyz6k
is csatlakozik, melyet mi is aj6nlunk olvas6ink szives fi-
gyelm6be: Horvdth Szab6 Katalin: Konf liktusok az is-
koldban. OKI, Bp., I99l Jdr6 Katalin: Didkpdlyafutd.-
so,t. A gimn6ziumi osztiilyok szociiilis struktrlr6l6d6s6-
rak I6nyez6i. Uj Pedag6giai Szemle, I99A rc. 21 -24.

Inimdorf er T amds : N em mese ez.' Konfliktusmegold6s
csoportmunk6ban. Szolnok Megyei Pedag6giai InI6zeI,
Szolnok,1992
Lelkes Eva: En igy tanftok. Kreativit6s a nevel6sben.
Szolnok Megyei Pedag6giailnllzet,Szolnok, 199 1
P dl T amd s : I g azl dt 6 N ap. Iskolapolgir Alapitv6ny, Bp.,
r992
S zekszir di F erencnd: Gyerekek-tanit6k-sziilcik. Konf-
liktusok kisiskolis korban. IFA-MKM-BTA. 1 992
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NEM MESE EZ
- r6szlet -

tF s:

A PROBLE,MAMEGOLDAS LEPE,SEI
Nincs olyan recept, mely minden probl6ma megold6s6t
biztositja. Scit, majdnem biztos, hogy val6j6ban nem is
,,megold6s" sziiletik, hanem csak kdnnyitiink a helyze-
ten. A legtribb konfliktus tfl komplik6lt ahhoz, hogy egy
csap6sra megold6djon. Nem lehet rdgt6n megv6ltoztatni
sem az adott t6rsadalmi kdriilm6nyeket, sem megsziin-
tetni az emberekben l6vd fesziilts6get, gyanakv6st. Erde-
mes viszont megtanulni azokat a kis l6p6seket, amelyek
bizalmat 6bresztenek, csdkkentik a fdlelmet, s lehet6v6
teszik az egriittmiik<id6st. Az ideiglenes megoldisok, a
mindennapi kis praktikus dtletek tobbet 6rnek, mint
azok, melyek megval6sit6sirhoz egy milliomos, vagy ko-
moly hatalommal rendelkezS ember kell.
Nemcsak recept nincs, hanem biztosit6k sincs arra, hogy
a j6l ir6nyitott konfliktus-megolddsi folyamat biztos
eredm6uyt hoz. Meglehetcisen nagy szdmfi folyamat,
csoportmunka vezet6se 6s megfigyel6se alapj6n m6gis
c6lszertinek tartjuk az al6bbvdzolt, n6gy k6rd6sre 6piiki
probl6ma-an alizis lev ezet6s6t, mely sikerhez vezethet
benntinket.
1. M i a probldma? M i tdrtdnt?
Erre a k6rd6sre 6ltal6ban v6dakkal feleliink, s ebbcil ki-
6rezhet6, hogy maga az ellenf6l a fcj ok.
A probl6mamegold6s elsci l6p6se: olyan m6don kell leirni
a t6nyeket, ahogy azzalmindegyik f6l egyet6rthet. Ez le-
het p6ld6ul ilyen megfogalmaz6s: ,,a vita arr6l sz6l,
hogy..." ,,nincs megillapod6s arr6l, hogy...", vagy ,X
ilyen 6s ilyen kiv6ns6ga iitk6zikY ilyen 6s ilyen tdrekv6-
s6vel" stb.
Ezekbdl az 6llit6sokb6l l6trejdn egr objektiv lista ar6l,
mik a konfliktus elemei.
2. Mit drzel ezzel kapcsolatban?
Fontos, hogy minden f6l elmondhassa, hogymit 6rez, mi-
tiilf6l,mi az, ami diihiti. Ezekaleirisok term6szetesen
nagyon is szubjektivek, de a saj6t 6rzelmeit mindenki 6r-
v6nyesnek tekinti. (IIa f6lek valamitcil, ez fontos eleme az
adott konfliktusnak, ak6r sz6nd6kosan fenyegettek meg,
ak6rnem.)
De fontos az is, hogy saj6t 6rzelmeink kod6se ne menjen
6t amesik f6l birilat6ba. Tehdt ne mondjuk azr, hogy ,,O"
hazug, tolvqj, megbizhatatlan, pazarl6, csal6 stb. hanem
azt, hogy,,En" nem tudok neki hinni, nem bizom benne,
stb. Erdemes gyakorolni a miisr6l sz6l6 v6leked6seink,
i r 6lereink atalakitilsilt, ilyenf 6le,,EN -UZENETRE ".

Ezzelazisvele j6r, hogr nem hasznilunk mincisitci jelz6-
ket, hanem leirjuk m6sok tetteinek re6nk gyakorolt hat6-
s6t. Teh6t nem azt mondjuk,,Te ilyen 6s ilyen vagy", ha-
nem igy fogalmazunk ,,engem bdnt, zavar, idegesit, tii-
relmetlenn6 tesz, mikor te..."
3. M o st mi ly en er edmdnyt s zer a nd I ?
Meglepci, milyen ritk6n tessziik fel ezt a k6rd6st konflik-
tus-helyzetekben. Or6kig tudunk arr6l besz6tni, ki hib6-
jr4b6l t6rt6nt valami, mi m6s lehetett volna. Pedig mind-
ezzel nem tudunk v6ltoztatni azon, ami m6r megtrirt6nt.
Sokan megragadnak egy ,,6ll6spontn6l", ahelyett, hogy
val6s 6rdekeikrcil besz6ln6nek.
Erdemes ilyenkor el6szdr szabadj6ra engedni a fant6zi-
6nkat: mit tenn6l ebben a helyzetben, ha lenne egy va-
r6zsbotod, amivel minden kiv6ns6god teljesithetci? -

Nem baj, ha av6laszok nem re6lisak, felvet6dnekvad 6t-
letek is: kideriilhet kozben, mely ir6nyb6l j6het a megol-
diis. Azut6n, haezaz,,ide6lis megoldds" lehetetlen, mik
a te 6rdekeid, s azok az alapvelo sziiks6gleteid, amikrcil
nem akarsz lemondani? Mi az, amit mindenk6ppen el
akarsz keriilni? Miaz, ami trirhetetlen? Ezekazok a fon-
tos k6rd6sek, melyekre v6laszolva mindk6t f6l r6jdn, mi
l6nyeges az adott helyzetben a m6sik f6lnek, s mi dnma-
g6nak - mit lehet el6rni, s mit nem.
4. Ezekutdnmit lehet tenni?
Enn6l a l6p6sn6l m6r re6lis,lehets6ges teendcjkrril besz6-
liink. Nem a,,t6k6letes", hanem a lehets6ges megold6st
keressiik. K6szitsiink egy list6t az dsszes lehetcis6gr<il,
ami az adott helyzetben felmeriilt. Besz6ljiik meg mind-
ezekv6rhat6 vagy remdlhetcj k6vetkezm6nyeit. Itt m6r
6rdemes megk6rdezni: ,,Igazs6gos lenne ez?" - vagy:
,,Megval6sith aIo ez?" - vagy:,,Kinek s egit ez?" - s azI
is: ,,Ki fizet ez6rt?" MerI ez is nagyon fontos!: Minden
v6ltoztal6s keriil valamibe: idcjt, p6nzt, energiilt em6szl
fel. Ha fgy dontiink, nem 6ri meg, akkor tal6n nem is
annyira ttirhetetlen a helyzet.
Persze lehet az is, hogy csak az egyikf6tnek tiirhet6, a m6-
siknak trirhetetlen. Az a rem6nyiink hogy a folyamat v6-
g6n senki sem akarjamajd a m6sikfelet tiirhetetlenhely-
zetben hagyni, s hajland6 valamit veltoztatni annak 6r-
dek6ben. Ha nem, akkor meglehet, hogy a gyeng6bb f6l
keres majd olyan utat, mellyel tov6bb m6lyiti a konflik-
tust, eg6szen addig, aniig a m6sikhelyzete is trirhetetlen-
n6 vrilik. Ekkor k6vetkezik az er6szak, a per, vagy mind-
kett<i. Vagyis a konfliktus elm6rgesed6se mindk6t f6lnek
,,tdbbe keriil".
Ha afelekmegegyeznekvalamelypontban, amit6lahely-
zet jawldsa v6rhat6, akkor tekintsiik az eredm6nylv6g-
eredm6nynek. Egy idci ut6n vissza kell t6rni, s 6rt6kelni
kell, hogyan v6ltozott a helyzet.Ez an6.gy k6rd6ses cilJus
elej6re vezet benniinket vis sza,s azl'6jr ameg rijra v6gig-
j6rva lassank6nt lehet javitani a helyzeten.
Maga a folyamat fokozhatja az egymis ir6nti bizalmat,
jauithatja az lgyet6rt6s 6s az egyiittmrikrid6s es6lyeit.
KOZVETITES
Gyakran elcifordul, hogy a konfliktus olyan er6s 6rzelme-
ket villt ki, hogy azlrinIeII felek nem tudj6k magukve-
zetni a probl6ma-megoldisi folyamatot an6lkiil, hogy
egym6s szav6ba ne vr4gjanak, egym6st nev6 doljik.Ezlrt
hasznos a krizvetitd, aki teljesen elfogulatlan.
A k<izvetit6s teh6t egy olyan szem6ly kozremrik6d6se a
konfl iktus-megoldisi f olyamatban, akinek nem f eladata
elddnteni, mi a helyes megold6s (ez bir6skod6s lenne),
hanem az, hogy segitse az egym6ssal szemben 6116 feleket
abban, hogy l6p6senk6nt sajit maguk jussanak megilla-
podi{sra, vagy dolgozzanak ki cselekv6si tervet.
E folyamat c6lja az, hogy a viszdlykod6 felek:
- meghat6rozzLk a pr obl6ma l6nyeg6t,
- felismerj6k ilskifejezz6k 6rzelmeiket a vitilval kap-

csolatban.
- meghallgass6k a m6sik f6l 6rz6seit, f6lelmeit,
- elk6pzelj6k a saj6t szempontjukb6l ide6lis megol-

d6st,
- meghat6rozzfrkmindk6t f6l val6di 6rdekeit, sziiks6g-

leteit,
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- iissze6llits6k a lehets6ges cselbkv6sek listijit,
- t6rgyaljftk meg e lehet<is6geket, s v6lasszanak egytitt

megfelelcit,
- irjanak egy megillapodist a cselekv6si terw6l,
- egy idci eltelt6vel t6rjenekvissza a probl6m6ra, s 6rt6-

kelj6k a megtett l6p6sek hatds6t,
- ha sziiks6ges, kezdj6k elcjlrcjl a folyamatot, alkossa-

nak fjabb cselekv6si tervet.
A kdzvetit6nek nem feladata:
- eld6nteni, hogy kinekvan igaza,
- megmondani ki a hib6s vagy a biintetend6,
- megfogalmazni, minekkellett volna tdrt6nnie a mflt-

ban.
A k6zvetit6si folyamat minden elcjit6ler 6s elk6pzelt veg-
eredm6ny n6lkiil kezdcjdik. A f6 c,6l csak az lehet, hogy
b6k6t 6sbizalmat teremtsen a felek kozott, s tal6ljunkva-
lamif6le utat, amely rem6lhetcileg enyhit a konfliktuson.
aklzvetitij feladata teh6t el6szdr is az, hogy bar6ts6gos
hangulatot teremtsen, megmagyar6zza mi viirhat6 a
megbesz6l6st6l, s mi nem.
Megegyez6sre kell jutnia a felekkel a t6rgyal6si szab6-
lyokban: ,,,\ tdrgyalisunk akkor lehet sikeres, ha
- meghallgatjuk egym6st, an6lkiil, hogy egym6s szav6-

bav6gn6nk,
- megpr6b6ljuk a v6dakat kiiktatni,
- nem kiab6lunk, nem haszn6lunk s6rt6 szavakat,
- az elhangzoltakatbizalmasan kezeljiik."
Ez ut6bbi termr6szetesen nem vdllalhat6 akkor, ha az el-
hangzottakb6l olyan biintetendci cselekm6ny deriil ki,
amircjl a hat6s6gok nem tudnak (Pl.: gyerekek szexu6lis
kihaszn6l6sa, rendszeres ver6s). A kozvetit6nek ekkor

Tdretlen hittel 6s optimizmu5sal hirdettiik meg tavaly
' 

novemberben a II. Weores Silndor Orszdgos Gyermek-
szinj|tsz6T alillkoz6t.Bizakodtunk, az elmirlt 6v t<imeges
megmozdul6sa el6g indok lesz ahhoz, hogy a grermek-
szinj6tsz6 mozgalom t6mogat6st kapjon.

A 70-es 80-as 6vekben a gyerekszinj6tszis 6lvezte
mind az illlami mind a gyermekszervezetek t6mogatfs6t.
Az akkori N6pmiivel6si Int6zetben volt felelcise ennek a
felm6rhetetlen pedag6giai jelentcis6ggel bir6 mozgalom-
nak Debreczeni Tibor 6s Gabnai Katalin. Er6feszit6siik
r6v6n, valamint a hivatalos 6llami t6mogat6ssal kialakult
a hosszir 6vekig j6lmiikodci forma: egyik 6vben felmen6
rendszerrel helyi, -megyei, -teriileti, -orsz6gos bemuta-
t6kra keriilt sor, a m6sik 6vben - tal6n a p6ratlanban -
pedig megyei, - teriileti tal6lkoz6kvoltak 6s az orszilgos
tal6lkoz6he$ett 5-6 napos orsz6gos jellegii m6dszertani
tal6ikoz6 sok -sok szakm ai tov 6bbk€pz6ssel, mfi ehlybe -
mutat6val, tdbbszdr kiv6l6 nemzetkdzi szaktekint6lyek
6ltal vezetell izgalmas foglalkoz6sokkal. Az orsz6gos ta-
l6lkoz6knak 6s a m6dszertani konferenci6knak P6cs v6-
rosa szeretettel 6s odaad6ssal adott otthont. Azt gondo-
lom P6cs nemcsak az 6n szimomra jelentette a ,,csfi-
csot". Sokan eml6ksziink m6g Mezei Eva feledhetetlen
bemutat6 foglalkoz6.saira, vagy M6rei Ferenc m6lys6ges

azonnalikdz6lnie kell a felekkel,hory ez olyasmi, amir6l
a hat6s6goknak tudni kell, s ha ez tov6bb folytat6dik, k6-
teless6ge az illet6keseket err 6l tejekoztatni.
A megegyez6s ut6n a k6nretit6l6p6sr6lJ6p6sre vezeti a
konfliktus-megold6si folyamatot. Ennek sor6n:
- megkosz<in minden segitci, pozitiv hozz6jdrul6st, s

m6lt6nyolja ha a felek tiirelmesen meghallgatj6k
egym6st,

- ha sziiks6ges, 6tfogalmaz egy-egy mondatot (,,O egy
hazug" : ,,Ha j6l 6rtem, az azOn probl6m6ja, hogy
nem tud neki hinni")

- k6rdez, ha valami nem vil6gos, ha valami t6nyt ki-
hagytak,

- dsszegz6stv6gez minden l6p6s ut6n (,,Teh6t meg-
egyeztiink abban, hogy a probl6ma l6nyege..." ,,Meg-
6llapitottuk, hogy X 6rdeke... "

- feljegyez minden javaslatot, mely a lehetcis6gekre
ir6nyul Ha mindk6t f6l tett m6r javaslatot, ci is felir-
hat m6g egy-k6t megold6st, de nem 6rvel ezek mellett,

- segit a meg6llapod6s megfogalmazilsiban, megjegy-
zi, ha egyoldahinaktiinik,vagyha fgyit6li meg, hogy
neh6z lesz betartani.

- meg6llapodik a felekkel egy 6j idcipontban, amikor
irjra tal6lkoznak, s a kdz<is terv eltal befoly6solt hely-
zetetijra6rt6kelik.

Persze nem minden megegyez6s fogadhat6 el. P6ld6ul
nem v6gzcidhet (rgy egy megbesz6l6s, hogy af6r jmegig6.-
ri: mostant6l csak hetenk6nt k6tszerveri mes a feles6s6t.
Altahban csak olyan megdllapodis fogadhit6 el, mity
mindenf6le ercjszak kiktiszobol6s6re ir6nyul, az erSszak
cs6kkent6se nem perspektiva.

szeretett6l etihtott szavaira, bdlcs gondolataira egy-egy
gyerekprodukci6 kapcs6n.

Azt6n valaki kital6lta, hogy nem lesz tal6ikoz6, rTlet-
ve lesz, de nem Pr6csett 6s igy tov6bb. Helyet kerestiink
Pesten, vid6ken, k<izben kezdett sz6pen elhalni a dolog.
Volt azonban n6h6ny lelkes megsz6llott, akinek fontos
volt az ,,iigy". Utolj6ra Kaposi L6szl6 szervezte meg G6-
diill6n az orszilgos tal6lkoz6t.

A N6pmiivel6si Int6zetet et.alakjtottak Tdbbsz6r 6t-
szewezt6k 6s mdr nem volt senki. akinek hivatalb6l is
fontos lett volna a gyerekszinj6tsz6s tigye.

A Magyar Dr6mapedag6giai T6rsas6g, mint t6rsada-
lmi szervezet ezt ahelyzetet m6rlegelve dontdtt rigy, hogy
1991-ben felv6llalja a gyerekszinj|Iszis iigy6t. Ennek
kapcs6n keriilt sor 1992-ben az I. Weores S6ndor Orsz6-
gos Gyermekszinj|tsz6 T al6lkoz6 meghirdet6s6re,
melynek l6trej6tte igen sok ember ildozatos munk6j6-
nak eredm6nye. Az az 6v is neh6z volt, hiszen alig csur-
rant-cseppenl a p6iy6nati fiton szerzett tdmogat6s. Igy
ad6dott, hogy az eredetileg teriileti dont6t v6llal6 Tisza-
sas 6s Lakitelek egyben az orszigos dontci helyszine is
lett. A nagyszrlmf , hatdrokon ttlr6l 6rkezett magyar gye-
rek szerepl6se pedig igazi ragyog6st adott a talilkoz6nak.

Paks v6rosa 1 993-ban nagylelkiien felajdnlotta, hogy
a II. Wedres S6ndor Orsz6gos Gyermekszrnjiltsz6Tal{i-

GYERMEKSZINJATSZAS

Gondolatok
a II. Weiires Sdndor Orsziigos Gyermekszinjftszti Taldlkozdr6l
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koz6 orszilgos ddntdj6nek otthont ;d. Tette ezt figy, hogy
ehhez csak a Mtivelcid6si Miniszt6rium illtal l6trehozott
Miiv6szeti 6s Szabadmiivekid6si Alapitv6nyt6l virhatott
p6ly izat it jin t 6moga t6st.

A Magyar Dr6mapedag6giai T6rsas6g gyermekszin-
jitszils6rt felelcis alelndkek6nt lev6lben kerestem meg a
megy6kben f elel6s n6pmiivel cjket, szerve zz6k, r endezz1k
meg a megyei.Ial{,lkoz6kat saj6t ercibcil, ktrzponti t6mo-
gat6s n6lkiil. Igy keriilt sor m6rciusban, 6.prilisban, m6-
jusban 18 megyei Ial{lkoz6lebonyolit6s6ra, ahol 356
csoport 7650 gyerekszereplcjvel vett r6szt.

Kiv6l6 n6pmiivelci-szakemberek szervezt1k 6s ren-
dezt6k meg ezeket: Pest megy6ben Nagy AndrilsLilszl6,
Kom6rom megy6ben T6th Zs6ka, Heves megy6ben
Smekszer Kirolyn6, Budapesten N6meth Katalin, J6sz-
Nagykun-Szolnok megy6ben Darab6nt Anna 6s Nagyn6
Farag6 M6ria, B6cs-Kiskun megy6ben Imre trLlroly.6s
Monz6k P6ter, Borsod-Abairj-Zempl6n megy6ben Er-
sekcsan6di Istv6n, Szabolcs-Szatm6r-Bereg megy6ben
Sivad6 Sdndor, M6rton Istv6n, Somogymegr6ben Dara-
bos Zsuzsa 6s Cs. Bir6 J6nos, Hajdf-Bihar megy6ben Bo-
ros B6l6n6, B6k6s megy6ben Fabulya L6szl6n6, Csongr6d
megy6ben Bogd6n Lajos, Fej6r megy6ben B6ka M6ria,
Tolna megy6ben P6k J6nosn6, Baranya megr6ben Petk6
J eno, Zala megy6ben Bcisze Katalin, Vas megy6ben Cs6-
sz6r Erika, Gycir-Sopron megy6ben N6meth Andr6s,
Veszpr6m megr6ben N6meth J6zsef.

Rem6nykedtiink abban, hogy a T6rsadalmi Szerveze-
tek tilmogatil s6r a az Orszftggnil6shez - febru6r eleji ha-
t6ridcire - benyrijtotl piiyizatunkr6l a (tirsadalmi
Szervezetek t6mogat6si6ra) m6rcius-6prilisban donte-
nek 6s akkor a T6rsas6g anyagilag is t6mogatni tudja a te-
riileti tal6lkoz6kat.

A Miiv6szeti 6s Szabadmrivelcid6si Alapitv6nyn6l 6p-
rilis I 5-i hatdrid<ivel p6ly6ztunk a tal6lkoz6 teriileti ver-
senyeinek t6mogat6s66rt.

Ami ezut6n kdvetkezett, azt nem szeretn6m r6sde-
tezni, hiszen m6g visszagondolva is lid6rces ilomnak tii-
nik. A megye i szewez,lkk6tnaponta telefon6ltak lesz-e,
hol 6s mikor tertileti tal6lkoz6. Az elozetes megbesz6l6-
sek alapj6nmegkerestiik azokat, akikvSllalt6kvolna a te-
riileti tal6lkoz6 megszewez6slt. Igen im, de erre m6r
senkinek nem volt p6nze. A T6rsas6gvagyon6ra gondol-
va, - melynagyobbr6szt kiildnbdzcj kiadv6nyokra @16-
mapedag6giai Magazinra, Reformpedag6giai Olvas6-
kdnywe stb.) biztositott pelyilzatip1nezkbcil 6llr, s jobb6-
ra hazardirozt,a, kbtelezetts6get villaltunk a teriileti
ddntcik anyagi fedezet6nek biztositiis6ra.
lgykeriilhetett sor a hat tertileti ddnt6re, melynekmeg-
szewez6s6,6rt 6s lebonyolit6s66rt kiilon kdszdnetet mon-
dunk
- N6meth Katalinnak a budapest Marczib6nyi T6ri

Miivel6d6si K6zpont n6pmiivel6j6nek, aki a fdv6rosi
52 csoport bemutatkoz6s6 I szervezte.

- Nagy Andr6s L6sd6nak a Pest megyei K6zmiivel6-
d6si Informici6s Kdzpont munkat6rs6nak, aki a Pest,
Kom6rom, N6gr6d megye,

- Szekr6nyes Istvinnak a Kunhegyesi Miivel6d6si
K6zpont igazgat6jilnak, aki B6cs-Kiskun, B6k6s,
Csongr6d 6s Szolnok megre,

- Boros B6l6n6nak a debreceni K6lcsey Ferenc Miive-
l<i<16si K6zpont munkat6rs6nak, aki Heves, Borsod-
Abafj-Zempl6n, hajdri-Bihar 6s Szabolcs-Szatm6r-
Bereg meg;re,

- Csiisz6r Erik6nak a szombathelyi Megyei Mtivel6-
d6si 6s Ifjfsigi Kdzpont munkat6rs6nak, aki Gycir-
Sopron-Moson, Zala,Y as 6s Veszpr6m megye,

- Darabos Zsuzsann6nak a kaposv6ri Megyei Mrivel&
d6si K<izpont munkat6rs6nak, aki Somogy, Baranya,
Fej6r 6s Tolna megye

legkiv6l6bb gyermekszinjdtsz6 ccsoportjait liltta vend6-
giil a teriileti tal6tkoz6ra.

Ezek a koll6g 6k- szerlnyen a h6tt6rben maradva -
hihetetlen dtletess6grril 6,s szewezoklszslgr6l tettek ta-
nfis6got, mikor szinte a semmib6l var6zsoltak a r6sztve-
vci grerekek s zilmir a szines, 6rdekes programot, gyonyci-
ni 6s 6rt6kes aj6nd6kokat, eml6kezetes, j6kedvri egyiitt-
l6tet, gazdag vend6gl6t6st, igazi f esztivillprogramot.

Az Orszigos T al{ikoz6raP.akson keriilt s or , ahov5.22
produkci6 kapott meghiv6st. Alljon itt a csoportok neve,
vezetcijiik 6s miisorsz6muk:
- ,,TfIIlR" Di6kszinpad - P6pa, Fazekas M.: Ludas

Matyi - vezetci: N6m.eth Ervin
- Cholnoky I. Alt.Isk. Oregek csoport - Veszpr6m, A

konydriiletes fiir: litv6n n6pmese feldolgoz 6s - veze-
tci: Szricsn6 Pint6r Roz6lia

- Weiires S6ndor Gyerekszinj6tsz6 csoport - Ostf-
fyasszonyfa - zen6s irodalmi dssze6llitds We<ires
Sfndor verseibil - vezet6: dr. Kir6ly Istv6nn6 6s dr.
Mesterh6zyn6 J6nosa Magda

- Napsugdr Szinj6tsz6 Csoport - J6szf6nyszaru - A
r6t6ti csik6toj6s - n6pmese feldolgoz6s - vezet6:
Kov6cs Timea

- Kuncog6 9inj6tsz6 Csoport - Kunhegyes, Marek
V.: Nem szeretem a majmokat - vezetci: Szek-
r6nyesn6 J uh 6sz Mir ia, Berki Li,szl6

- Mendeg6l a mandarin csoport - Kecskem6t,LizLr
Ervin: Gyerii* dr. Zirr-Zurrhoz - vezeto: Bartha
Gabriella

- Figuris Szinjitsz6k - F6t VIIVb, Pilinszky J6nos: K2
Orat6rium - vezetd Kiss Tibor

- Figur6s Szinj6tsz6 -F6t Wb,Angol gyermekversek
-vezetci: Majsai L6szl6

- Budakeszi Szinj6tsz6k k6t produkci6val: Passi6, Csil-
lagok k6zt f6nyes csillag -vezetS: LukilcsLiszl6

- In6rcsi szinjitsz6k, Wedekind: A tavasz 6bred6se -
v ezet'6'. Kov ircsn6 Lapu Miria

- ELTE Radn6ti Mikl6s Gyakorl6 Altal6nos Iskola -
Budapest WII. oszt. O. Wilde: Bunbury c. szinjitlk -
Yezeto'.EichLaszl6

- ELTE Radn6ti Mikl6s Gyakorl6 Ahl6nos Iskola -
Budapest VI. oszt. Mirtuk - 6let j6t6k - vezet6:
Bartha Eszter

- Alfold Szinpad - Debrecen, Arany J6nos: Toldi -
feldolgoz6s - vezet6:V erhidi Attila

- D, 6md6dd,m csoport -BudapestXll. ker.-i J6kaiM6r
Alt. Isk. - Bal6zsol6, piink6sd6l6 -vezet6: Horvith
Gergelyn6

- Bfrczi Szinj6tsz6 Csoport - Kaposv6r,Babahiz-
vezet6: dr. Rumszauer J6nosn6

- Mont6gh Imre Alt.Isk. csoportja - Gdddll6, Rege a
csodaszarvasr6l - vezel6: Baranyai Gizella

- Kentaur Szinpad - Hajdritxiszdrm6ny, Foissy: K6t
szeret6 sziv - vezetci: Tdrok P6ter

- Rumli Pumpend6r6 csoport -L6trtny, Kipling:
Dzsungel kdnyve - vezet6: Zics Bogl6rka

- Tesz-vesz Siznk<ir - Hort, Csutoriin6 H6rom l6nya
-vezet6;B6di J6nosn6

- Pinokki6 J6tsz6k<ir - Nyiregyhflza,Z,elkZ.: Az ezq -
nevii l6ny - vezet6: Bodn6r L6sd6n6,
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- Csicsegi csoport - Sz6kesfeh6rvdr, R6pamese - ve-
zezt6:,Feh6r Atdrisn6
A paksiak, - 6liik6n a j6 iigyeket sziwel t6mogat6,

fiatal 6s agilis polg6rmesterrel - fantasztikus vend6gl6-
t6knakbizonyultak.

D. Szab6 M6ria a Miivel6d6siKdzpont ig azgat6jaiga-
zi menedzser h6ziasszonya volt a rendezv6nynek. Mel-
lette Hefner Erika n6pmrivel6 biztositotta a hirom napos
orsz6gos tal6lkoz6 gdrdiil6keny, j6kedvri lebonyolit6s6t.

Csak akik m6r sok 6ve szervemek ilyen vagy hasonl6
jelegri tal6lkoz6t, azok tudj6k igaz6n, hogy haminden si-
m5.n megy, program, szill6s, 6tkez6s, kultur6lis program,
szakmai besz6lget6s, oklev6l, aj6nd6k, aut6busz stb.
rendben van, az micsoda szervezett, osszehangolt team-
munk6t felt6telez!

Paks felkarolta a magyar gyermekszinj6tsz6st! Van,
ahol felismerik, hogy a gyermekkorban elsaj6titott 6s na-
pi grakorlatt6 v6lt kreativitis kihat az 6let minden terii-
let6re, hogy ezek a gyerekek felnrjttk6nt mennyivel
kdnnyebben oldj6k majd meg a felmeriilci probl6m6kat,
mennyivel jobban 6s rugalmasabban tudnak majd alkal-
mazkodni, akir v6ltani is. Szimb6likusnak 6rzem, hogy
ez a megfijult v6ros v6llalta fel a gyermekszinj6tsz6s
iigy6t.
N6h6ny meg jery z6s az elfiadisoL:hoz:
- Sikeresek, 6lvezetesek voltak, azok a produkci6k,
amelyekn6l felfedezhetcj volt a csoport folyamatos mii-
helyrnunk6ja. A gyerekek ezekben cirtimmel, j6kedvtien
lubickoltak, a kdzdns6gnek is ordmet szereztek. (lyen
volt tdbbekk6zdtt a p6pai Tiirr Istv6n szinpad Ludas Ma-
tyi c. produkci6ja.)
- Feszengett a n6z6 azokat az el6ad6sokat l6tva, ahol
szemmel l6that6an a csoport ,,betanulta" a szindarabot
vagy jelenetet, elcigyakorlat hi6ny6ban, g<ircsdsen, me-
reven szorongtak a gyerekek a szinpadon, 6r6,mnek, j6-
t6knak nyoma semvolt.
- B6tortalanok a pedag6gusok az anyagkezel6sben. Tfl-
s6gosan tisztelik a kdtott anyagot, nem mernek htizni a
megirt sz<ivegbcil, holott erre az esetek zQm6ben sziiks6g
votna. Biztatnink riket, hogy b6trabban dramatiz6ljanak
mag6val a csoporttal, hiszen nagyon kev6s a gyerekeknek
j6tszhat6 k6sz darab. A gyerekek 6letkordnak megfelel<i-
en keressenek irodalmi anyagot, amit kdzdsenfeldolgoz-
hatnak.

Sajnos tiibb helyen talilkoztunk a ,,Mi van a varizsdo-
bozban?" c. szindarabgyfijtem6ny,,gy<ingyszemeivel"
melyekirodalmi 6rt6ke enyh6n sz6lva k6tes.
- Kev6s volt a vers, a verses 6ssze6llit6s, k6r lene, ha ez
a mrifaj kiszorurna a gyerekszinj6tszisb6l. (J6 p6lda volt
effe az ostffyasszonyfai csoport - Weores S6ndor <isz-
sze6llitisa.)
- Eletj6t6kot alig l6ttunk, holott ez a konfliktusokfelt6-
r6s6nak, kezel6s6nek egyik leghat6konyabb m6dja - fci-
leg a I 1-13 6vesekn6l. Oszintes6gre, hiteless6gre nevel,
ha tisztess6gesen kezeljiik. (Az Elte Radn6ti M. grakor-
l6iskola hatodikosain ak 6letjit6ka eml6kezetesen sz6p
volt a budapesti bemutat6n.)
- Begyinizdtt viszont a ,,t6tika" miifaj, ami egy hamis,
hazug vildgotklzvetit, amikor tiind6ri sz6p, tiszta arcir
gyerekek, sl6gerekszdveg6t t6togva a szinpadon, divatos
popsztdrok 6ltozet6ben mozdulataikat pr6b6lj6k id6tle-
niil utfnozni, mikozben az eredeti dal harsog a fiiliinkbe.
Nem kertilhetjiik meg a pedag6gusok felel6ss6g6t!
- Kevr6s volt an6pi j6t6k, a mond6ka a folkl6r, holott a
6-8 6ves gyer ekekszinjiltlka 6piilhetne a n6pi j6t6kokra,
dalokra, tdncokra. Az 6letkornak megfelelci mtisorv6-
laszt6s szint6n apedag6gusokfelelciss6ge. (Tilnd6rin6pi-
j6t6kot l6ttunk a budapestiXll. keriileti gyerekektdl.)
K6ts6geim vannak affel<il, hogy szabad-e a gyermekszin-
j6tsz6st az eddigi f orm6 j 6ban m6rni ?
Min6sitjiik a csoportot, a produkci6t, ezenkeresztiil pe-
dig aszerepl6 gyerekeket, holott az, hogyj6vagykev6sb6
j6 egy el6ad6s, azkiz6r6lagavezel6t6l fiigg!Az idei 6v
legiobb 22produkci6ja kdziil pl. k6t csoport tagjai kise-
git6 iskol6sok voltak 6s kiv6l6 eloadistlilthattunk t6liik,
(a kaposv6ri B 6nczi Guszril Altaldnos Iskola, vezet6jiik,
dr. RumszauerJ6nosn6 6s a Godoll<ji Kisegit6Altal6nos
Iskola csoportja, vezet<ijiik Baranyai Gizella). Ekozben
nagynevii iskol6k fin. elit tanul6i halovilny 6s felejthetri
produkci6kat hoztak l6tre.
Szeretn6m, ha a k6zgyiil6s ddntene arr6l, hogy
- legyen-e a megyei tal6lkoz6kttlnteriileti ddntci?
- ha igen, a lemarad6k milyen visszajelz6st kapjanak?
- ha nincs felmen6 rendszer,hogyvilikel az6rt6ka

f ele j tend6tcil, az ocsu a biz6t6l?
K<izos a felel<iss6giink mivel tesziink a legjobbat gyere-
keinknek!

Szakall Judit

KI VISZI AT A KULTURAT?

H6t igen: csdd van, v6ls6g van, recesszi6 van... Kil6bo-
lunk-e belcjle, s mikor - ennekmegit6l6s6ben egyretdb-
ben, egyre passzimist6bb kdvetkeztet6sre jutunk.
,,Mondj valami j6t!" - mondja bar6tom a telefonba, mi-
ut6n alaposan kibesz6ltiik magunkat Boszni6r6l, Solin-
genrcil, a tomszki atomerciiit6sr6l 6s az ukr6n atomiitcie-
r6rcil. Es akkor elrnes6ltem neki, hory a h6t veg6n Kunhe-
gyesen voltam, a Weiires S6ndor Gyermekszinj6tsz6
Fesztiv6l teriileti ddntdj6n, amelyen n6gy megye legiobb
gyerekcsoportjai vettek r6szt.

Mir az is csodasz6mba megy, ha egy ilyen rendezv 6ny
6sszej6n. Ki ne tudn6: a kultura - m6g a hivat6sos is -
j6form6n csak kalapoz6sb6l 61, egyre laposabb az adako-
z6k ersz6nye, egyre csappan az akadoz6 kedv is. S h6t
ezek,,csak" amatcjrok! S,,csak" gyerekek! M6r a megyei

ddntdket is csak nydgve sikeriilt 6sszehozni. Rendez6k-
r6sztvev6k utols6.pillanatig nem tudtik lesz-e terem?
Sz6ll6s? Etkez6s? Osszejon-e minderre a p6nz? A csopor-
tok utols6 pillanatig biz"onytalans6gban voltak csak ma-
guk<irdm6redolgoztak-e (az sekev6s!),vagysz6mitsanak
nagyobb megm6rettet6sre! Egy h6ttel koribban (!) a me-
gyei d6ntcin vette hir6t Kunhegyes ifjir (1988 6ta) v6ro-
sa, hogy nincs gazddja a tertleti vet6lkedrinek. Mag6ra
v6llalta - s egyetlen h6t alatt osszehozta. Nem is ak6r-
hogy! Ennek az esem6nynek r,69 nem 6rzeI|, igazi f eszti,-
vilhangulata volt! Kdriiltekint6 szervez6s, figyelmes le-
bonyolit6s, egyszeni s m6gis iinnep6lyes formai keretek
- m6.r mag6ban ,,ez se sernmi", ahogy ma pestiesen
mondj6k. En azonban ink6bb arr6l szeretn6k sz6lni, ami
emdg<itt van. Hogy van egy v6ros, amelynek polg6rmes-
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tere, a rendean6ny f6v6dn6ke Szelekovsd<y Isw6n nem
puszt6.n ,,reprezent6l", de v6gigl6zi az 6sszes elcjad6st!
M6r kozvetlen, gyerek-feln 6tt n6z6t egy ar6nt meg6rintci
nyit6 szavaib6l is kicsengett, hogyv val6ban fontos neki
azigy, amely val6j6ban nem is egyetlen iigy, mert a v6-
ros, a gyerekek, a kultfra, az osszefog6.s, az onzetlen ktj-
z6s tev6kenys6g iigye. A v6rosr6, amelyet az annyit emle-
getett v6llalkoz6 kedv, a szak6rtelemmel p6rosul6 rijat-
mer6s segit ki az 6ltal6nosv6ls6gb6l: mert a bio-b6renyt
nem 6rinti az embarg6 s a biokultfir6nakvan piaca, a bi-
ogazd6lkodisnak pedig van tudora s apostola - maga a
farmergazda-polgdrmester, akinek szavfra s peld6j6ra
<isszefog egyviros; aki gazdakdrt szervez, a N6pfriiskol6n
biogazd6lkodisi kurzust in dit, 6 az egyikfri kozremiikri-
dri; kdzvetlen kcize van a kultirrdhoz is: a polgirmesteri
hivatalban faragott faszobrai vonj6k magukra a bel6pri
figyelm6t, s arra is tal6l idcjr, hogy ebb61i tudom6ny6t a
helyi k6zmiives szakkorben, alkot6 tiiborban kamatoz-
tassa. (Azt a sz6t,hogy ,,pirt" Kunhegyesen egyszer sem
hallottuk - igaz, magunk sem ejtettiik ki. Nem illett a
l6gk6rhdz.) A v6ros6, amelynek mdr hagyomdnyai van-
nak - els6sorban a sportban: rendezett m6r foci-vil6g-
kuprit 150 csapat r6snt6tel6ve,van saj6t ,,D6zsa iskold-
ja", ,,Foci BT"-je, 6ltal6nos iskol6s gyerekeknek focikol-
l6giuma; van tcibb 6ves mriltra visszatekintcj j6t6kt6rsa-
s6ga, a Konok Kunok Hagyominy6rzlBariti Egyesiile-
te, mely imm5.r m6sodszor szervez nemzetkozi j6t6kta-
l6lkoz6t francia, belga, osztr6.k, amerikai 6s m6s j6t6k-
gl.rijt6k 6s -k6szitcjk r6szv6tel6vel. A v6ros6, melynek
nem profitorient6lt mrivel6d6si kdzpontja t6pl6lja av6-
ros kultur6lis 6let6t, 6l6n minden v6rosi kezdem6nyez6s
lelkes t6rsrendez6j6vel, Szekr6nyes Istv6n igazgat6val:
azMK t6mogatja a helyin6pizenekart, n6pi t6nccsopor-
tot, t<ibb n6pi iparmtiv,6szeti szakk<jrt miik6dtet (kos6r-
fon6 mestereikmunk6ib6l a fesztiv6l vend6gei is v6s6rol-
hattak). Ez a fesztivLl volt a miivelcid6si krizpont els6
6n6ll6, nagyszabisri kultur6lis rendezv6nye. Mintegy
2OO sziil6vend6g elhelyez6s6t-6tkeztet6s6t s egy feszi*i-
v 6l z6l*en6men tes lebonyolit6s6t kellett megoldan ia.
Az eredm6ny a kunhegyesik6zllet szellem6t s a kdzre-
mrikodcik fdradhatatlans6git dics6ri. Mert a rendez-
v6nyt ugyan elscjsorban aMagyar Dr6mapedag6giai T6r-
sas6g finanszirozta nagyon k6scin, nagyon gy6ren csurra-
n6-cseppencl pillyilzati p6nzeibril, de: az egyik s z6ll6she-
lyet kunhegyes rinkorm6nyzata ingyen boCs6totta afesz-
tiv6,l rendelkezls6re, az iskolai koll6eiumok 6s a helvi
gyermek6lelmez6s rendkiviil kedvezni6nyes iirakat szi-

mitottak fel szotgiltat6sai6rt. De van tov6bb is! A legna-
gyobb drrimdt s dicscis6get jelentci tovibbjutist felsorol-
hatatlanul sok kunhegyesi lokilpatri6ta toldotta meg
egy-egy dijjal, jutalomtdrggyal: egy 6r6smester magak6-
szitette eziist 6kszerekkel, a cukr6sz tort6val, egy 6v6nd
magaalkotta b6bokkal, a helyi szakiskola igazgat6nljeaz
igen nagy sikert aratott helyi ,,Kuncog6" szinjiltsz6cso-
port jelk6p6v6. veft fila pliissmajmocsk6kkal, a polg6r-
mester aji4nd6kkos.4rral, a FIDESZ s m6g egy helyi szer-
v ezet f 6nyk6pez'6g6ppel, amiivekid6si kdzpont bereldiir-
dijkv 6z6kaL.. - bocs6sson meg, akit kihagytam a felso-
rol6sb6l: az olvas6 ennyibcil is l6tja, mit nyirjthat egyutt
az<itletess6g 6s az 6nzetlens6g, a kunhegyesiekmegugyis
tudjfk, ki s mit adotl az iinnep f6ny6h ez.Mert ez az alig
m6sf6l napos rendezv6ny f6nyes iinnep volt. Igazi gye-
rekiinnep. Ot-h6t6ves kunhegyesi apr6s6gok verses rit-
musjiit6ka adta meg alaphangulat6t: a derrit, a mosolyt,
mely a m6sf6l nap soriln vegig az arcokon maradt. A gye-
rekek - ahogy Fodor Tamds szinmiivflsz,azsiirielnoke
zilrszaviban hangsrilyozta - nem egyszeriien ,,aranyo-
sak" voltak: kozris er6feszit6sek, sok6ves mriv6szi tev6-
kenys6g eredm6ny6t, szinvonalas kultfrdt var6zsoltak
el6nka szinpadra. Szokatlanul egyenletes, magas szinvo-
nalir fesztiv6l volt, igazi gyerekprodukci6kkal: sok mes6-
vel, zen6vel, szinnel, mozg6ssal. Telth6zzal, a hars6ny
tetsz6snyilv6niti{ssal nem takar6koskod6, egym6snak is
szurkol6 n6zcikkel 6s figyelmes, Sszinte, az elismercj sz6t
bcjkeziien, a bir6latot fukarabbul - s mindig 6rdemi
elemz6ssel aliltimaszva - m6r6 zsiirivel. Az isti nagy
kriz<is j6t6k-6nekl6s k6zben bar6ts6gok szdvddtek, cimek
cser6ltek gazddt, s ha e kapcsolatok nem lesznek is
hosszfi 6letriek, egy-egy k6ve tkez6 tal6lkoz6n. ezek a gye-
rekek m6r meg fogj6k ismerni egym6st, s ilyen eml6kek-
kel a h6tuk m<igdtt taliin nem fognak majd rigy acsarkod-
ni egymilsra, mint ,,ezek a mai felndttek".

Mert v6lsiigb6l, recesszi6b6l, gazdas6gi ketyub6l ki
Iehet jutni. Mikor? Mekkora 6ldozatol<kal? Nem tudjuk.
De ha van valami s valaki, ami 6s aki 6t tudja vinni az
iddtAll6, legfontosabb 6rt6keket a ,,tuls6 partra", akkor
az avalami a kultirra 6s az a valaki a gyerek. S akik errcjl
oly gyakran elfelejtkeznek, azoknak szerettiink volna a
kunhegyesi p6ld6val ,,injekci6t" adni remdnybcjl 6s
6rdmkil.

Ezt mes6ltem el Laci bardtomnak is a telefonba.

Gyerm ek szin jftszti tribor
Zam6rdi,

Rangjuk-neviik volt valaha a Pest megyei gyermekszin-
jltsz6tiborcknak - magam csak hiriiket trallottam. A
mrifaj tobb 6vig tart6 pang6sa sor6n a t6borok folyama-
toss6ga is megtcirt. Az ut6bbi n6hriny 6vben azonban so-
ha nem l6tott szinvonalat 6rt el, ,,divatba j<itt', pest me-
gy6ben a dr6mapedag6gia 6s a gyermeks znj6tsz6s.

Tdbori napl6
Augusztus 6-6n heffendt ryerek 6s tizenh6rom szakmai
v e7e!6,,illetve - amrigy gyerekszinj6tsz6ssal foglalkoz6
- kis6rri pedag6gus 6s friiskol6s indult f tnak zamdrdiba,
hogy a Pest Megyei Gyermek 6s Ifjfsigi Al apivilny t6-

1993 nyara

bordban csod6kat miiveljen 6s csod6k r6szese legyen. A
budakesziek huszon<it f6s, saj6t vezet6kkel €rkez6 cso-
portj6t lesz6mitva a t<ibbiek a Keleti p6lyaudvaron is-
merkedtek meg egym6ssal 6s szakmai vezetciikkel. Nyolc
nap mrilva a kdzds miiv6szi alkoti4s 6kn6nye, egy-egypro-
dukci6 k<iz6s megalkot6s6nak <irome-keseive irizte
iissze a hat 6s tizenhat 6v k<izdtti gyerekeket 6s alkalmi
vezetoiket.

El6g felid6zni a t6bor esem6nyeit nap nap ut6n.
Els6 nap: <issze6ll n6gy ,,t6rsulat". Tdbortiiz mellett

ismerked6si j6t6kok.

El6d N6ra

38

-: i*J;,..<=�



M6sodik nap: Pest megyei miiv6szeti bemutat6 a za-
m6rdi mrivelci<16si h6zban. A Budakeszi Szinj6tsz6k Csil-
lagok kdzt f6nyess6ges csillag cimmel bemutatj6k orszi-
gos sikert aratott Szent L6sd6-legenda feldolgoz6sukat,
majd Jancs6 Sarolta szinmtiv6sz, az egyik szakmai cso-
port vezet6je renesz6nsz versossze6llitdst ad elci a buda-
kesziek zenei kozremrik<id6s6vel, v6giil a dabasi n6pt6n-
cosok tartanak fergeteges sikeni bemutat6t. A mrisort a
t6bor lak6in kiviil kiizel sz6zzamilrdilakos 6s nyaral6 te-
kintettemeg.

Harmadiknap: kinai gyerekmriv6szek deleg6ci6ja 6r-
kezeI| a t6borba. Igen szinvonalas 6s egzotikus bemuta-
t6jukat a mieink r6gtonz6tt miisorral viszonoztSk.

Negyedik nap: tAbori Ki mit tud? M6k6nak szlntuk
- komoly mriv6szi 6lm6nyek r6szesei lettiink. Majd' h6-
rom6r6s mrisor kerekedett, melyben az in6rcsiak egy-
egy versmond6sa, a budakesziek zer.6l6se 6s kom6diz6-
z6sa (nem szoktak!), a v6charty6nyi gyerekekpar6di6i 6s
m6g sok m6s produkci6 avatta eml6kezetess6 ezt az est6t
is.

6tddit<nap:6tlagliz6ralitzaspr6ba.Este,,lazitis"-
disco. ftird6s stb.

Hatodik nap: a f6pr6b6k napja. Este a kisebbeknek
korai takarod6 (a csillaghullilsok 6jszak6ja ellen6re), a
feln6tteknek 6s a nagyobbaknak T.I.E. (Theater In Edu-
cation - Szrnh|z az oktat6sban),azazszakmai bemuta-
t6 6s foglalkoz6s Luk6cs L 6szl6vezet6s6vel. Ut6na (6jjel
3-ig) a fcipr6b6kr6l k6sztilt videofelv6telekmegtekint6se
6s 6rt6kel6se.

A hetedik napon megpihent?
Hetedik nap: kem6ny,,munkanap", az el'62'6 napi ta-

nuls6gok hasznosit6sa.
Nyolcadik nap: a nagynap! D6lelcjtt utols6 simit6sok,

majd d6lutiln a mrivel6d6si hizban a helyiek, a l6togat6-
ba 6rkezett sziil<ik 6s legfrik6nt egym6s 6l6nk 6rdekl6d6-

ORGYET'9 3 BAKONYOSZLOP
1993. jirl ius l6-24.

A Marczib6nyi T6ri Mfivelcid6si Kdzpontban miikodti
Budapesti Dr6mapedag6giai Kozpont harmadik alka-
lommal hirdette meg az Orsz6gos Gyermekszinj6tsz6
TSbort, mely id6n a festcji kornyezetri Bakonyban keriilt
megrendez6sre.

Ism6t sokan j6ttek el: 55 sznjitsz6 gyermek 6rkezett
azorszigmis-m6s pontj6r6l. Sokan koztliik m6r vissza-
t6r6tiborz6k

A t6bor szakmai programjinak alapvet6 formiimir
a koribbi t6boroz6sok alattkialakultak. Naponta 5-6 6ra
id6tartamban foglalkoz6sok zajlanak, ahol kisebb, 1 0- 1 2
f6s csoportok vezero drimapedag6gusok, gyermekszin-
jitsz6 rendez(ik ir ilnyit{silval dolgoznak. Az idei tdbor-
ban Lukics L6szl6, MajsaiLisil6, Szakall Judit 6s T6th
Zoltinvezette a csoportokat. A foglalkoz6sok keret6ben
nagy hangstlyt kapott a szem6lyis6gform6l6s, k6zds-
s6g6pit6s, az utols6 napokban k6sziiltek el azok a kis elci-

se mellett a csoportok - a nyilv6noss6g teljes kockiza-
tdt vdllalva - bemutatt6k, hogy mit alkottak egy h6t
alatt. Bek<ivelkezett a bevezet6ben m6r emlitett csoda.
Miiv6szileg 6rv6nyes, 6rt6kes, ki6rlelt gyermekszinj6t-
sz6 produkci6k sziilettek.

A budakesziek csoportja k6t, fij formai megold6sokat
keresd mesej6t6kot is k6szitett Lukics L6sd6, illetve Be-
zeczki Er zslbet vezet6s6vel. Jancs6 Sarolta alkalmi cso-
portjival Lizilr Ewin mes6inek fiz€r|t trlTitorra szin-
padra, mig Trir6czylldik6 6s Homer L6szl6 (a v6charty,i-
nyi, illetve a bernecebar6ti miivekjd6si h 6z dolgoz6i,me-
gyei ddntciig jutott produkci6k rendezcii) Arany J6nos
Fiilemiil6j6t alkalmaztf.k 6s 6llitott6k szinpadra. A nagy
sikenibemutat6ksor6t a dabasi t6ncosok -szint6n a t6-
borban betanult - sz6m6nak bemutat6j a zdrIa.Egy be-
mutat6 est6re maradt. Kis Tibor (a F6ti Gyermekv6ros
szinjiltsz6inak vezetcije) Golding Legyek ura cimri reg6-
ny6bcil k6sziteII drrimai erejri keresztmetszetet, melyet
k6sci este, term6szetes kdrnyezetben, tizf6nye mellett, a
t6bor teriilet6n jitszottak el.

Vlszontldtdsra'9 4 nyardn!
Az 6jszak6ba nyfi6 z61 6 t6bortiim6l a gyerekek, akii-

ldnbdzci,,j6tetteik" - p6ld6ul a Ki mit tud?-on nyfjtott
teljesitm6nyiik - elismer6sek6nt kapott zsetonok fel-
haszn6l6s6val, licit 6tj6n produkci6t (vagyvalami,,mar-
has6got") k6rhettek rendezciikt6l, 6s a tibor 6let6ben
n6lkiilozhetetlen segits6get nyirjt6 pedag6gusokt6l.
Nagy m6ka volt, felszabadult, vidim hangulatban b[-
cs(rztattuk a gye r ekszinjitsz6 t6bort.

Kilencedik nap: kora reggel induli4s haza. Nincs mit
csod6lkozni azon, hogy mindnydjan a ,,viszontl6t6sra
199 4 nyar 6n" kosz6n6ssel bf cstztunk egymest6l.

NagyAndrfs Ldszld

ad6sok, melyeket a falu k6z6ns6ge 6s egymis el6tt mu-
tattak be a gyerekek.

Nagyon lenditett a gyermeksznjiltsz6 t6bor 6let6n,
hogy a mtivelcid6si kdzpont k6zmiives t6bor6nak r6sztve-
vdivel egyiitt t6lt6tte a napokat. K6lcsdndsen r6sztvettek
egym6s foglalkozisain 6s a szabadidcis rendezv6nyeken
is egyiitt j6tszottak.

A t6j adta fantasztikus lehet6s6gek, annak sz6ps6ge
6s gazdags6ga mindenkit megragadott. A cseszneki v6r-
ba 6pitett, egy eg6sz d6lut6nt betoltci virjdtbk, a tdbort
kdriilvevci parkban zajl6 szabadt6ri foglalkozisok (Ki
mit tud?, 6nchiz, 6.jszakai6llatj6t6k stb .) mndhozz6j6-
rultak az emelkedett hangulathoz.

A t6bor siker6t bizonyitotta, hogy okt6berben a tibor
r6sztvevcii irjra dsszejottek egy kis j6t6kra, besz6lget6sre.
A talilkoz6sok folytat6s6t k6rt6k a gyerekek.

N6methKatalln
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:r-'Ilgj-ihljlHoi6leuar6sisi€pvili$i-sOnajtozoit , keddre tenn6m ezt a1,e1g.t trit6r6t, mindk6r naDhat-hat

director.Hayf.ey az egy* augusztus vegi nap d6lutr4njdn 6r6m lenne. Az nekem sol! Ha pedig valam"rvil.'r.tir"u."-
rro€'sztafa. melletl mikor. az fij tan6v tantdrgyfeloszti{sdt ,,,,,,.zcinapra tenn6m?... Nem, nemi Ezlgy nemmegy!Csin6l-
probalh_dssz

..:-Ahetvenesevekben'dem6$:anyolcvanas6vekets-, - DirectorHayleyezzelel6gedettenh6trad6lrasz6k6-
Jtl,9 . morlondllozott magiibatr - ment minden. Ha :' ,,',ben, Ugyesen elint6zte a dolgotl Valami az6rt csak ottmeneszKedtem,alrnatszedtem, tengerittcirtemvagyszii- motoszkalt a kobakieban:
t9]9ll.-' esetleg pfrttitkr{ri lrtekezletre mentem, csak :, - Egy tis trit6rdJi; 6nr6m is riim f6rne! - t6oeljdottrao9teT yalamelyrk beoszlottamra: te fogsz helyettesi- fijra,6shamarosanfel isderiilt bagari6val k6rpitozottiib-
teni!Es 6 helyettesitettsz6 n6lkiil. lngyen, bar6ts6gb6l! . ',:,; 

rfrzata:

Y..",:rlqi lz-L :: !:\kozott,tant6rgrfel.g:z16s.t kelifgy - H6r a ranul6szobai tigyeter! Azn6gy6ra egy alka-"\-T;::1:::gT:lT.y_"ry,|i:Yauaaldriliil juthassak. lommal, es nem terl rrlabb n7potut "rpu#.oroi .i, ue rc,ESollectorHayteyurcsurte-csavarta.Eg6szeniigye- h6tf6nd6lutrinra.

T1; T?11,19L*l 
aszakti4rgyi4bancsetledezett-botlado- Ezzel be is fejeztenagy meget6ged6ssel directorHay-zott rs cikigyetme, az ilyenf6le csiir6sekhez_csavardsok_ fey f r a tantdrgfelosztd-s 6s 6iareid k6szites nagt.;;hoz csak keriilt el€gg6gyi abban a faggyazott kopony6je- uiiat.nzta na[y mrivet azt6n meg is rartotra az rijabbnr{l,orr: -. fjabb tan6vekre is, eR6szen mostandis.

, Mlntdirectornak,treti nyolc 6ravolt a kdtelezci 6ra- : Hogy az 5. 6s 8. 6sz6lyos tanul6"knak a tcirt6nelemsz6ma. Ugy d6nt<itt h6t,_hog1'mindk6t sza{aja!1n i oraja.!'pfrtkiiverrear,dtersor.Jtffi;;;;A;;.;;
ffsl-negy 6tirv6llal.t?q. df :olzt6lybankgt-I"_t trjr-' z. dsttalyos tanur6knak nem szakos ranirja a r<irt6nel-
f:",.T:::::j1l:jlrj:1tlank6't-k6t6ra technik4t. Az *91, ugy"un mit szdmit az; Azoi azerkozoti neuuror re!-
fft:if1t::g?1:.:t3l."tt6n 

sz6pen el .ishelyezte az ' al6bb gyorsan tirlesnek a tcirr6nelem6ra gyotrelmeii,orarenden a hetf6i €s keddi napokd6lelcjttj6re.Azt6nto- . , azok a nem szakos nevelcik pedig szerezn*Ely lir i.;riZ-vi{bb l<iprengett: . nelmi.iiu"i;a;;i.-=Atechnikdtatobbi.osztdiyokbanm.ajdabiol6gia- 
- Fontos visz6ntaz,hogy director Hayfey frnakvantechnika szakos nevelcicsinitja, a tdrt6nelmet pedigl ., 

"' 
,, el6g szabad i9".i", 1.Ja airiol vegig, v6gig...v6gig!

- H6t igen!A tort6nelemndi mdr keriilt egy kis piobl6- '.: Tvesze neteO iskola6rdekl
mdja director Hafey frnak, mert ci volt az egyetfen tdr- N.r." n"t"J .lnrr"*?iiorarr
I e n e l e m s z a k o s a t a n t e S t i i - l e t b e n . I g y , h a n e m v d l l a l i a , . . ' . ' ' ' ' ' . � � �
nem szakos nevelciknek kell odaadnia :

- Hd t, -.d.linnydg te bosszankodva -, ttl6r6ban 6p
pen megcsin6lhatndm. Csakh6t... Igen, ha h6tfcjre 6s

ii':

TALALKOZASOK

BESZAMoLO EGY KoNFERENCIAR6L
1993. jfilius 26-6n az angliai Lancasterben megnyflt a
Dorothy Heathcote Archiwm, melyben hoz z6t6ihet6k a
ma 6ki legnagyobb hat6sri dri{matanilr munk6ss6sa sor6n
r6la 6s elttal.a ir6d'ott cikkek, k<inyvek, a tanitdsTt meg_
<irokit6 videofelv6telek 6s hangka zettilk (egyelcire javi_
r6szt csak angol nyelven;. ez ercnivum"i lancasteri
egyetemen tekinthet6 meg, de sz6mit6g6pes h6tl6zaton
keresztiil a vil6g birmely v6g6b6l lek6rdeziet6.

Unnep6lyes m egnyitfsilt azegyetem szinhiiztudomd_
nyi tansz6ke egy nemzetk<jzi konferenci6val tette eml6_
kezetesebb6, mely a "The Work and Influence of Do_
rothy Heathcote" @orothy Heathcote munk6ss6ga 6s
hat6sa) cimet viselte, s melynek diszvend6ge term6_
g19t9sel maga az idrjs 6s elragad6 ,,Vakond"-volr (D.H.
kifejez6se dnmag6ra). A r6sztvevcik n,6vsor6n v6gigte_
kintve az emberfgy 6rezhettemagilt, mintha a jele-nIori
dr6.matanitds angolsz6sz nagyp6holyaba l6pett volna. Az
<it nap alatt besz6det mondott tobbek k<iz<jit Gavin Bol_
ton, David Booth, John Carroll, David Davis,JohnFines,
Chris Lawrence, Norah Morgan, Cecily O'Neill, Juliana
Saxton, Ray Verrier, Betty l. Wagner 6s Kathleen W.ar_
ren is.

A tan6cskoz6s 6ri6si pozitiwma volt, hogy nem esett
bele a k-cinnyes-meghatott mfltid6z6s 6s i-<imj6nez6s
csapd6j6ba, hanem folyamatosan a ,,mi van most az ok-
tatisiigy teriiletr6n" 6s a ,,hogyan tov6bb" k6rd6sekre ke-
resettv6laszt. Az el<jad6k nem csup6n ostoroztik a kor_
m6nyzat kon zervaliv szeml6let6t, mely a dr6ma h6tt6rbe
szorul6:6t is eredm6nyezte Nagy-Britanni6ban, de meg_
pr6b6ltik hat6kony 6rvekkel 6s adatokkal felruh6zni
eg-ym6st a csata megnyer6se 6rdek6ben. Nem csakpoliti_
k6r6l esett sz6 termflszetesen: kit6rtek az olyan kutatii_
sok ismertetr6s6re is, melyek a dr6matanitis nyelvi-kom-
munikici6s szocializ6ci6s fejlesztci hat6sait vizsg6lt6k,
de bemutattak a tan6ri szerep megv6ltoz6s6tvagy az
egyes dr6matechn ik6k alkalmazfusilt elemzo munk6kat,
valamint nevel6sfiloz6fiai 6rtekez6seket is.

. Yuqu Dglothy egy6ltal6n nem diszvend6g m6dj6ra
viselkedett. Mindenreggel h6t 6s kilenc 6ra kolott (mely
igy j6csk6n belenyrilt a reggeli idej6be is) mindenki sz6_
m6ranyitott konzult6ci6kkal kezdte a napot, s este tizig
az el6ad6sok idej6t kiv6ve egy pillanatri sem l6ttuk cil
meg6llni. Mes6lt, tanitott, k6rdezet, kdrbejrirt a mii_

[u*=.,
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helyfoglalkoz6sok kdzdtt, itt{,tt hoizafiiz6tt valamit a
hallottakhoz: dolgozott.

lgaz, mi magunk sem sokat pihentiink a programok

kdzdtt szinte csakaz6tkez6sek 6s a k6v6sziinetek, no meg

az ljszakai b6rok teremtettek lehetcjs6get a mag6nbe-
sz6lget6sekre. Ezek persze csak igen ritkiln voltak t6nyle-
gesen mag6nbesz6lget6sek, hiszen a kapcsolatok tov6b-
b6pit6se, a szakmai k6rd6sek megvitat6sa adta legt6bb-
jilk keret6t.

Kiilonds 6lm6ny volt sz6momra, hogy azok, akiktiz-
tizen6t 6ve egy6ltal6n nem tal6lkoztak egym6ssal (mivel

egyik6jiik talin Ausztrdli6ban, m6sikuk Angli6ban 6l),
siinte azonnal a munk6ra, a dr6matanit6sra terelt6k a
sz6t, 6s m6ris vit6ba meriiltek egy-egy r6sdetk6rd6s 6r-
telmez6s6t illetden.

Elgondolkodtatott 6s m6lyen meg6rintett ez atapasz'
talat. Nem csup6n arra a szintefelfoghatatlan t6nyre ir6-
nyitotta 16 figyelmemet, hogy az angolsz6sz vil6gban
(minthogy nyelvi korl6tok nincsenek, a tdbbi pedig

,,csak" p6nzk6rd6s) a vil6g egyikv6g6n megjelencik6nyv,
foly6irat azonnalhozzilf €rhetcjv6 6s feldolgozhat6v6 v6-
lik a Gl6busz 6tellenes oldalin is.

Driima a tanitisban cimmel dr6mapedag6giai tanfolyam
keriilt megrendez6sre a nyir elej6n a Marczib6nyi t6ri
Mrivelcid6si Kdzpontban. Az 1992-es sikeres kurzus
folytatisak6nt 1 993. jinius 2l -26-ig Eileen Pennington
ismert angliai dr6matan6r vezet6s6vel posztgraduilis
k6pz6sen vehettek r6szt am6r gyakorl6 hazai dr6mape-
dag6gusok. 25 lelkes 6rdekkidti dolgozott a hat nap folya-
m6n, ahol a m6r tavaly megszerzett elm6leti alapokra
6piVe azid6n, gyakorlati t6ren saj6tithattik el a szakma
fort6lyait. A kurzus ideje alatt kisebb-nagyobb csopor-
tokban dolgoztak a tan6rok, akik az utols6 napra 6t on6l-
16 dr6m6t klszitettek el k<iz<isen. Eileen Pennington az
eltala hozott 6s kidolgozott dr5:makon keresztiil de-
monstr6lta, hogyan lehet rdvid, tomdr, l6nyegretiirci ki-
jelent6sekkel, 6llit6sokkal terelni egy-egy j6t6k menet6t
fgy, hogy kozben mindig a kellci idciben 6s m6rt6kben fi-
gyelmeztetett egy-egy apr 6,6m a i|t1kmenet6t befoly6-
sol6 mozzanatra. Bemutatta, hogylehet a legmorbidabb,
t6liinkemberektcil igen t6vol es6t6m6ban ismegtal6lni a

Mint azt j 6n 6hiny an mir tu d j 6k, 1992. ty ar 6n a portu-
giiliai Port6 v6ros6ban megalakult az IDEA, a dr6mape-
dag6giai t6rsas6gok nemzerk6zi szdvets6ge. Az angol 6s
a francia elnevez6s is mutatja a belscj tartalom kettciss6-
g6t, 6s igy is van ez rendj6n. Az IDEA teh6t angolul: IN-
TERNATIONAL DRAMA AND EDUCATION ASSO-
CIATION, franci6ul: ASSOCIATION INTERNATIO-
NALE THEATRE ET EDUCATION.
fgy legal6bb mindenki 6rzi, hogy dr6mapedag6gi6r6l 6s
szinh6zi nevel6srcil egyar6nt sz6 van.

A vil6gszrivets6g gondolata egy n6h6ny 6wel ezelcitti
angol-portug6l-francia-holland szakmai tal6lkoz6n fo-
galmaz6dott meg, mig v6giil Portug6lia helyet adott az

Az is ott rejlett emiigiitt, h ogy ezekazemberek - ja-
var6szt gyakorl6 pedag6gusok, n6h6nyan egyetemi okta-
t6k - val6ban 6rtelmis6gik6nt pr6b6lnak dolgozni: ol-
vasnak, publikilnak, kutat6si programokat szerveznek 6s
elm6letimunk6kat jelentetnek meg, melyekben egym6s-
sal vitatkoznak. Bizonyit6k err e az akiSzel otsziz oldatnyi
szakanyag, melyet a konferenciira kflszitettek, 6s ame-
lyet - k6sz6net 6rte a gondos szervezdknek - a nyit6-
iinneps6get k6vet6en mindannyian klzhez kaptunk. *

Nem 6llitom, hogy ezek az ir6sok egyt6l egyik j6k 6s/vagy
hasznosak. De l6teznek, mert akik ittilk6ket,fontosnak
v6lt6k, hogy kifejts6k gondolataikat, esetleg elm6leti
h6tteret nyfijtsanak az 6ltaluk tartott foglalkoz6sokhoz.

Id6n val6szimileg Magyarorsz6gon is lesz dr6mape-
dag6giai miihelykonf erencia.

Szauder Erik

* -Az irisokat minden 6rdekl6d6nek szivesen megmut-
atom.

tanul6si teriiletet (gondolatok itt arra a feladatra, amikor
egy hibern6l6 kdzpontot kellett fel6piteniink (rgy, hogy
magunk voltunk az eg'6sz komplexum berendez6si t6r-
gyai). Repiiltis j6t6k6ban egyszerre elvar6zsolt 6s meg-
ddbbentett benniinket pontosan kidolgozott, igen logi-
kus j6t6kfel6pit6s6vel. Nekem szem6lyesen, mint kezd6
hallgat6nak pozitiv, meghatiroz6 6lm6nyt jelentett a
kurzus. Elveztem, hogy hat napig j6tszottam, 6t6ltem
esem6nyeket, figy, hogy kdzben csak magamra 6s a k6r6t-
tem l6vcj emberekre figyeltem. Nagyon j6 volt, v6rjuk a
folytat6st!
(A drilmapedag6gi6val ismerkedcik egyre n6pesebb t6bo-
r6ra is gondolt a Mtivelcid6si Kozpont. Az 6 sz6mukra
szervezle ahilz 1993. jinius 28-30-ig a Bevezet6s a dr6-
mapedag6gi6ba cimii tanfolyamot. 22 pedag6gus vett
rlszt a kurzuson, tobben koziiliik az id6n szeptembertcil
indul6 drf ma jitllarczet6i tanfolyamra is beiratkoztak.)

Eileen Pennington ismdt Magyarorszfgon jdrt

&

*

IDEA Konferencia, Maastricht, 1993. okt6ber 19-25.
- Gyorsjelent6s -

VbrtisZsuzsa

alakul6 konferenci6nak. Ebb6l azt6n a mai napig tart6vi-
Ifrkszfrmaznak, mivel a portugel tdrv6nyeknem eg6szen
egyeznek az angol vagr a holland torv6nyekkel, s igy a
kultfrdiplom 6cia jogism6n6jfi szakembereinek lesz ele-
gendri hajsz6l, amit a kdvetkezcj idciben hasogatni lehet.
Ez folyt most Maastrichtban is; hat napon keresztiil be-
zirva iiltiink egy teremben, fejiink6n fiilhallgat6kkal,
melyen keresztiil angol vagy francia szoveg volt hallhat6,
amit6l aztan a spanyolok keseredtek el, mert javaslatu-
kat, hogy legyen a spanyol is a szovets6g munkanyelve,
egyel6re elnapolti{k. Nem az6rt, mert nem m6ltinyolha-
t6 a k6r6s, hanem az6rt,mert az indul6s h6napjaiban
minden szakanyagot spanyolra is le kellene forditani, 6s
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ez l6that6an meghaladja aszenrczet adminisztrativ ka-
pacitds6t.

Magyarorsz6g 1992 6sz6ttyert felv6telt a tagok kd-
z6 Ghan|v al, Fiil6p-szigetekkel, Lengyelorsz6ggal, Bur-
kina Faso-val 6s Jord6ni6val egy idciben. Mint a sz6vet-
s6g alkotm6nya irja, a sz<ivets6gnek lehetnek rendes 6s
t6rsult tagjai, valamint egy6ni tagjai. Altal6ban az ahely-
zet, hogy egy orszigot egy nemzeti szervezet k6pvisel, de
van olyan is, hogy a nemzetet illet6 szavazati pontok (ez
most.12) megosdanak a honi t6rsas6gok k6pvisel6i k6-
zdtt. Igy p6ldiul Angli6t, vagyis az Egyesiilt Kirflysegot
3 fci k6pviseli 4-4-4 ponttal, Kanada szavazatairn6gy
helyb6li t6rsas6g irja, akiket most egy fci k6pviselt dssze-
sen, a spanyolokn6l kiildn kell gondolni a spanyolokkal 6s
a katal6nokkal 6s igy tov6bb.

Ennek a szervezetnek az a c6lja, hogy f6rumot, tal6l-
koz6si lehetcisdget 6s vitatkoz6si alkalmakat nyrijtson
mindazon szem6lyeknek, csoportoknak 6s int6zm6nyek-
nek sz6les e vil6gon, akik a mriv6szeti nevel6snek, s ezen
beliil is a szinivagydramatikusnevel6sneka jogai6rtdol-
goznak. Nemzetkdzi kommunik6ci6 lehetcis6g6t kiv6nja
nyfijtani publikici6kon, szemin6riumokon, workshopo-
kon, szimpoziumokon 6s konferenci6kon keresztiil a vi-
169 dr6matanirai szimira. Kutat6si eredm6nyek, gya-

korlati 6s elm6leti tapasztalatok, tanft6k 6s taniw6nyok,
csoportok 6s tagszewezetekcser6it, belsd szervezcjd6s6t
segiti. Elscisorban a nemzeti szervezetekre 6pit, de nyi-
tott region6lis szervez6d6sek elcitt is, bekapcsol6dhatnak
egyetemek, csoportok 6s mag6nszem6lyek is a tev6keny-
s6gbe.

Mindehhezpersze tudnunkkell, mennyi az 6ves tag-
dij. Nos, ezaz, amitnem sikeriilt kimondanunk v6gleges
megnyugvissal. Mi magyarok azl rem6ljiik, hogr nem
lesz tdbb, vagynem lesz sokkal tdbb, mint az egy h6napra
es6 minim6lis fizet6s egy orsz6gnak, "gy 6vre. Mivel
azonban a minim6lb€r fogalm6t hivatalosan nem minden
orszdg ismeri el, meg kell v6rnunk a probl6m6n dolgoz6
munkacsoport v6gscl javaslatait, hogy azt6n szv av azhas-
sunk.

Ez a p6r sor most csak gyors-jelent6s. A Dr6mapeda-
g6giai Magazin sz6m6ra r6szletes remzelkdzi ismerte-
t6st k6szitiink, mely egymagdban is kitolti tal6n a DPM
tavaszi szimit 1994-ben K6rjiik minden kiilfoldet j6rt
dr6matan6r-inform6ci6t Szauder Erik vagy Gabnai Ka-
talin nev6re!

Gabnai Katalin

Ami viliigossd v6lt a sziimomra

Birmingham utdn

14 magyar drdmatandr egy angol tanfolyamon 1992. jrtnius 9-2 1 .

I .

- Mindig mindenhez pozitiv alapilllsb6l kell kozelite-
nem az6rt, hogr a drima formija 6s tartahna elvezessen
a probl6ma l6nyeg6hez, az igazsighoz.
- A probl6m6t meg kell kis6relni megoldani.
'_Adr6matan6rnakkdteless6ge tudni, hogymit mi6rt6s
hogyan tesz.Ez6rtvan sziiks6ge a nagyfokfi elm6leti 6s
grakorlati tud6.sra, a tapasztalat rendszerbe foglalis.ira
- erre kell 6pitenie.
- Megercis6d<itt az eddigi hitem 6s meggydzrid6sem:
Adr6matan6.r:
- kreativ szem6lyis6g, kreativ szeml6leti m6ddal,
- szugesszivegy6nis6g,
- hum6nus6selfogad6,
- folyton taul,
'- tehets6ges, aki k6pes a kiildnboz6 mtiv6szeti teriilete-

ket komplex-m6don kezelni 6s kcizvetiteni,
- fontos: legyen egy6ni stflusa.
- Meg6ltem 6s meg6rtettem a metaf6ra fontoss6g6t 6s
igazi lehetcis6geit a tanit6sban.
- A D.I.E. rendszerbe foglalhat6 6s 6sszelpithet1ama-
gyarorszigi gyakorlattal.
- Tovrlbbra is sziiks6ges a ,,Magyarorszdgon eddig j6rt
rit", amit dtviizni kell az rij tapasztalatokkal.
- Ha a dr6ma hatisa fcik6nt intellektuilis, ha fcik6nt fo-
galmi szinten hat, akkor sz6momra le6rt6kelcidik.
-A gyermek saj6t probl6m6j6t kell felt6rni 6s 6rzelmi-
leg is 6rinteni.
- Ha rosszul ,,csin6lj6k" a T.I.E.-t, az nagyobb hiba,
mint egy szokv6nyosan rossz gyermekszinhizi el6adds.

- A drrimatanS.rnak mriv6sznek kell lenni, de tan6rnak
is egyidejiileg. (Van az eg6szben, atanirk6pzlsbrcn vala-
mi tanithatatlan.)
- Nem az elvek, nem 6n - a gyereka fontos.
-A,,felt6r6" folyamat (tal6n) hosszabb id6tveszig6ny-
be, de nagyobb,,val6di megr6rt6st" hoz l6tre.
- L6tom, hogy ak6r D.I.E. ak6r T.I.E. form6ban a j6l
(szak6rtelemmel 6s tehets6ggel) megval6sult 6lm6ny a
benne r6sztvevcik mindegrik6nek korldtlan lehet6s6get
ny(rjt a megismer6sre.
- Nagyon j6, hogy vil6gos rendszerben tudom l6.tni a
dr6ma folyamat6nak elemeit is a tavaly kapott sz6les 6t-
tekint6s ut6n. 2
-Anegativp6lda is tapasztal6s, hatalmast6r a tanul6s-
ra.
- Meg kell tanulni k6rdezni. Tudni kell k6rdezni.
-Adrima j6,,eszkdz" ..., csak annak akez6ben miik6dik
(indul miikod6sbe) aki igaziin kiviincsi arra: MIT AKAR
AMASIK.
- Lehet6s6get adhatok misnak, hogy ismeretek,6rz6-
sek, felfedez6sekvil6g6ba keriiljon... O a meghat6roz6.
Nem aztkell megval6sitani, elji4tszani, kifejteni, amit 6n
(tan6r) akarok, szeretn6k, ami nekem fontos. Bele6lni
magamat a j6tsz6k hely6be ,6t6remi,6szrevenni: mi fon-
tos nekik, mit szeretn6nek 6kmegval6sitani, eljitszani 6s
mi6rt.
- Ha tudom, mire szeretn6k kilyukadni, szintelen lesz.
-Hanem tudom, milyen sokirdnybalehethaladni -la-
pos lesz.
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- Nem kell mindig mindent megoldani, sokszor jobb el-
keriilni a tdrt6net lekerekit6set. (Story)
- A dr6m6ban szabad 6s kell a vil6g eg6sz6vel sz6mol-
nunk. (Nincs tabu)
- Mindenkinek a tapasztalata lehet 6rt6kes, ami elve-
zethet egy tanul6si teriilethez.
- A szavaknak sflya van - a sziiletett helyzet6rt 6n,
mint tani4r, felelcis vagyok.
- A dr4ma vezet6s6hezb6tors6g 6s komoly felk6sztil6s
(felk6sziilts6g) kell.

- Avezet6 lan6r folyamatosan aktivr6szv6tele d6nt6se-
inek fontoss6ga a hat6konys6g 6rdek6ben. Menet kdzbe-
ni 6llv6nyoz6s.
-A szem6lyis6g (tanir) milyens6g6nek d6nt5 szerepe.
- Sztiks6ges, hogy a dr6m6ban a szerkezet ,,scafolding"
mellett mrikddjenek a k6szs6gfejlesztci driima j6l6kok,
amelyek
- a ktf ejezlst pontosabb 6 teszik
- a dr6maj6tsz6 csoportot,,kondicioniljek.
- A drrima 6ltal sugalmazott szeml6letm6dot 6s tan6ri
hozz66ll6st minden pedag6gusnak kdzvetiteni 6s elsaj 6-
titanikellene.;s'

t
I

F

- Szabad-e feladni egy 6tgondolt, m6s esetben m6r be-
v6lt elgondolfst, tervet, ha nem akar mrikddni, 6s nem 16-
tom az olcit? Szabad (lehet)-e m6skorvisszat6rni 16 (egy-
szer? t6bbszor?). Szabad-e megk6rdemi a j6tsz6kt6l,
(14- 18 6vesek), hogy mi6rt nem akar j6k?
- Megval6sithat6-e (6s sztiks6ges-e?): a j6t6k ilyen apr6-
l6kos el6k6szit6se, ilyen gyakori le6llit6sa (,,megt6.rgya-
lils") a magyar felt6telek k6zdtt?
- Az egyedi szitu6ci6kban nindig megtaliilhat6-e az
egretemes,,tanul6si tertlet".
- K6pesek vagrunk-e arra, hogy ne csak 6lm6nyt, de
rendszert is hazavigyiink?

I I .
Amiben bizonyitvfny vagyok

TIE tanfolyam

- Minden tan6rnak meg kell-e ismernie ezt 6s igy? (Al-
kalmas mindenki - elvben - ennek mrikddtet6s6re?)
- Hogyan 6piil be egy iskola teh6t gyerek, tan6r 1let6be
a ,,dr6ma" fgy, hogy szeml6letform6l6legyen? Be6piil-
het-e egr6ltal6n? Ak6rmilyen csod6latos, egyszeri dr6-
ma6lm6nyek mik6nt v6lnak egy nagyobb folyamat r6sz6-
v6.?l
- A j 6l szerve zettklpz1s eredm6nye-e a j6 dr6matan6r?
- A gyermeket meg kell 6vni a ,,bele6l6st6l"?
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A TIE aTheatre in Educationegyre ismertebb haz6nk-
ban (ebben a Kerekasztal Szinhdzi-Nevel4si Kdzpont
munklja me.llett a DPM-ben megjelent cikkeknek is sze-
repiikvan). Or6mmel sz6molunk be arr6l, hogy a Kerek-
asztal T6rsul6s (a jelenlegm6g egyetlen hazai TIE-t5.rsu-
lat 6s egr alternativ szinh6zi csoport fenntart6 egyesiile-
te) szervez6s6ben l6trejott az els6 magyarorsz6.gi TIE-
tanfolyam. A tanfolyam a TlE-t6rsulatokmunk6ja sorrln
(vagyis a nevel6sben) alkalm azotlszinhizi 6s dr6mai esz-
kdzok tanulm 6ny ozisa ir6nt 6rdekl6 d6k k6pz6s6tv6llal -

ta fel.
Kozel harminc f 5 vettrflszta tanfolyam munk6j6ban.

Az elcizetes,,hirek" szerint n6gy t6rsulat volt (van?) ala-
kul6ban. Kdziiliik kettci k6pviseltette magdt - mindk6t
csoport budapesti. Az Orig6 diikszinpadnak sz6mit m6g,
a tags6g a dr6m6n n6tt fel (nem v6letlen, hiszen vezet6-
jiik, Szakall Judit egyike legismertebb dr6mapedag6gu-
sainknak). Sz6mukra, akik eddig r6sztvevcjk6nt t al6ikoz-
tak a dr6mapedag6gi6val, a vezet"o-irinyit6 pozici6ja 6s
munkija nagyr6szt fj volt (gyermekszinj6tsz6 t6borok-
ban asszisztensk6nt foglalkoz6sr6 szeket vezeltek mdr).
A m6sik csoport tags6grinak tobbs6ge frissen v6gzett pe-
dag6gus: a budapesti tanilrk6pzosokszinpada Pap G6bor
vezetesevel iott l6tre, s dolgozott. szimukra a dr6ma volt
az tj eszkdz - a csoportban v6gzett eddigi munkiijuk
szinhdzi ir6nyults6gf volt. A tanfolyamnak akadt egr-
k6t csoporthoz, t6rsulathoz nem kdtcid6 (ilyenek alapitr4-
s6t nem terve z6) r dsn ev 6 is, olyanok, akik - mivel m6s-
hol nem akadt erre m6djuk - ,,csak" tanulni szerettek
volna.

A pecsiek alakul6 TIE t6rsulata ,,id6k6zben" eltiint,
uryanig;rnem tudjuk, hogy az ajkaiak csapat6b6l mi6rt
nem vett r6szt senki sem a tanfolyam munk6j6ban (ez
ut6bbi csapatr6l igyv6ltiik, hogytalan leghamarabbv6l-
hatnak a Kerekasztal munk6j6nak folytat6iv6). Hirtink
az6ta sincsr6luk...

A tanfolyam programj6nak dsszeillit6sit nehezitet-
te - tudtukeztel6re-aza t6ny, hogya jelentkez6kszi-
n6sz-dr6mapedag6gusk6nt,t6rsulatvezet6-retdez6k€nt
is6rdeklcidhetnek a TIE ir6nt. M6gsem szerettiinkvolna
senkit sem kizirfi ak6pz6sbi5l - tudtuk, hogy jelenleg
(it thon ) md su tt nem kaph a t jik meg az alapk6pz1sl

Ugy trint egy6bk6nt, hogy az6rdekJ6d6km5.r a tanfo-
lyami munka ekjtt tudt6k azt, amit feliiletesebb dr6ma-
pedag6gus koll6g6ink m6g esetenk6nt ma sem: a TIE-t6r-
sulatokban v6gzett munk6ra nem lehet felk6sziilni kiildn
dr6mai 6s ktilon szinhilzi k6pz6ssel. A m6dszer l6nyege
6ppen a k6t - egym6ssal r6szben fed6sben l6v6 ,,rend-
szer" (szinh6z 6s dr6ma) egyiittes alkalmaz6siiban rejlik.

Kaposl L6szl6

Rovidhirekben a Kerekasztail Szfnhdzi Nevetdsi Kdz-
pontmunk6jdr6l:
1. A t6rsulat 3-4. oszt6lyosoknaksz6l6, Sdrkdnyok ellen
cimri komplex foglalkoz6s6ban szerepl6 el6ad6st, amely
aFeh6rl6fia n6pmesetipusra 6piil, eddig I 17 alkalommal
l6thattAk a gyerekek (tdbbnyire itthon, de n6h6ny alka-
lommal Rom6ni6ban, Sdov6ki6ban 6s N6metorszdgban
is). A teljes h6rom 6ra id6tartamban megtartott komplex
foglalkoz6sok sz6ma is t<ibb sz6zn6l
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2. Az 5-6. osztiilyoknak sz6l6 program a M del dun c sodd-
I at o s ut azds acimet viseli. Eddig 36 alkalommalvehettek
r6szt a gyerekek azir-kelta mond6t feldolgoz6 el5ad6-
son, valamint az aztkovelci foglalkoz6son.

s'

3. Elk6sziilt a tdrsulat 7-8. osztillyosoknak sz6nt prog-
ramja is.Cime: Mdr megint ittvana...T6m6ja akamasz-
kori szerelem, a partnerkapcsolatok.
A t6rsulat cime:2100 Gddoll6, Szabads6g irt 6. (telefon:
28 | 32097 7 . f ax: 28 / 32097 8\

Ovdndk tiibora tiszasason

Ahogymondaniszokds-nagyizgalommalk6sziiltiinkany6rit6borozilsra,azazakdt eves drdmapedag6giaitanf olyarn
airdsdra.

Terveink szerint: n6gy napon 6t m6g 6sszegziink, rendszereziink, s az dtddik napon a vizsga.
A csoport tagiai 6vodapedag6gusok, akik a gyakorlatbanm6r bizonyitottak. Tiezn mutatt6kbe,hogyan alkalmazzifl<

am6dszert a saj6t csoportjukban. A foglalkozilsokaz6vod6kban voltak, ahol a vezet6 6v6n6, j6magam mint a tanfolyam
vezet6je6sacsoportt6rsak 10-14-enn6zdk6ntvettiinkr6szt,svalamennyibemutat6tszakmaimegbesz6l6skovette.Sz6p,
j6, 6rdekes 6s szakszeni foglalkoz6sokat l6ttunk.

Ezek ut6n bizony nagyvolt a csal6d6s, hogy a vizsga elmarad Tiszasason. Majd Ssszel, mondLaazoktatilsi bizotts6g.
A t6borba, Tiszasasra az6rt elutaztunk. Tizenkilencen. M6dositottunk a programon. A drimapedag6gia t 6rgyainI6,-

telek szerint haladtunk v6gig, s a vizsga helyett - 6v6n<jknek kedves 6s fontos n6phagyom6ny - ismerettel gazdagitot-
tuk magunkat. Id6s emberek besz6ltek hajdani n6pszok6sokr6l. De fiiztiink gydngydt is, nemezeltiink, 6s sok-sok n6pi
gyermekj6t6kot tanultunk.

Ezat6bornyitoltaazlvadotaPitypang-hizban.l993. jrinius l4-20-igtarlott,h6ziasszonyunk6sjitsz6t6rsunkBo-
dogldri Ilona volt.

D. K6sa Vilma

A ,,Bakancsosok" III. Tfbora

1993. jfilius6ban 50 pedag6gus kapott lehet6s6get arra, hogr 10 napon 6t r6sztvegyen J6szf6nyszarun a Kreativ N6pf6-
iskol6n 6s..OSKOLAN".

Orvendetes a zateny,hogy a visszat6rcik mell6 berepiiltek az elsd fecsk6k is.
Ar6gi tan6ri g6rda mell6 az id6n fjak csatlakoztak. Sokszinriv6 v6lt a program a n6phagyom6ny, n6pismeret6s j6t6k-

kultrira kdr6ben.
A k6rnyezci megy6kbcil 6s a hat6ron tfft6l6rkez6 pedagogusok 6s n6pmiivelcik kdszdnt6k a f6nyszaruiaknak ami6rt

feltoltcjdve kezdhetik az irj Lan6vet.
A tiibori anyag t6mogatiisrih ozhozzS.jirdt a:
- Miivel6d6si Miniszt6rium Krizoktatds Fejleszt6si Fcioszt6lya
- a Szabadmtivel<jd6si Alapiw6ny Kurat6riuma
- az Egri Miivelcid6si K<izpont.
A szakmai tanilcsadilst vdllalta a J6szber6nyi Tanit6k6pz6 F6iskola 6s a J6sz-Nagykun-Szolnok Megyei Pedag6giai Int6-
zet, s a,,Bakancsosok" nevrlben:

Nagynd Farag6 Mdria
miiv.hdzigazgat6

al6borhdziasszonya

Szinjdtszr5k Pest megy6ben

Mint oly r6g6ta, Pest megye ma is ,,nagyhatalom" az
amatcirszinj6tsz6s 6s b6boz6s ter6n. Ebben mflhatatlan
6rdemiik van azoknak az el6d6knek, akik az orsz6gban
elscjk kozott fedezt6k fe a dr6mapedag6gi6nak, mint kor-
szeni pedag6giai m6dszernek a p6tolhatatlan szerepr6t a
gyermekek demokr6.ci6ra, kreativit6sra 6s kommunik6-
ci6s k6szs6gre val6 nevel6s6ben,lsezzel megalapozt6k a
gyermekszin j|tszis reneszinsz|t, akik felfedezt6k a
szinj 6tsz6s utol6rhetetlen kdzoss6gf ormil6 6s urbanizi-
ci6s jelent6s6g6t, akik hittek a szinh6zcsin6l6s hatalmas
szerep6ben, egy falu onbecsiil6s6nek f'elt6maszt6s6ban,
6letben tart6s6ban. Ma is mrikddci 6s nagy hat6st gyakor-
16miihelyt hozottl6tre Ker6ny G6borMikl6s, Ga6l Er-

zs6bet, majd Kaposi Liszl6 G6d6ll6n, Bicskei G6bor,
majd M6ty6s Ir6n Zs6mb6kon, Uray Gy6rgy Dunake-
szin, Fodor Mih6ly Bagon. Ma m6r a taniw6nyok - N6-
meth P6ter Mikols 6s Per6nyi Balilzs V6cott, Kis Tibor
F6ton, Lukics L6sd6 Budakeszin, Kov6csnr6 Lapu Mi-
ria In6rcson, Sz6kely Istv6n Cegl6den 6s m6sok - ver-
sengenek,,mestereikkel" a kiilonbbzrj fesztivilokon.

Oktatds
A folyamatossAg biztosit6kai a rendszeresen megszerve-
zett rendez6i tanfolyamok, melyeknek helyszine az
ut6bbi 6vekben Goddllcj, Szentendre, F6t,majda jelenle-
gi h6zigazda Dabas.
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A hatalmas 6rdekkid6s m6g 1993-ban ,,kik6nyszeri-
ti" az fjabb tanfolyamot, melynek tetvezett helyszine
Ver6ce.

A b6bosok sz6m6ra Tdr6kbilinton vezetett, majd je-

lenleg Biatorb6gyon vezet tanfolyamot N6nisi Istv6nn6,
a Proipero egyiittes rende zoje.Ezekerta tanfolyamokon
hagyom6nyosan az orszdg legjobb szakemberei adnak
elcj-, akik koz6 - legnagyobb iirtimiinkre - egyre na-
gyobb szAmban tartoznak Pest megyei alkot6k is' A to-
ihuti t"3tOOCs z6loga lehet, hogy Zs6mb6kon Gabnai Ka-
talin, Nagykcjrson Debreczeni Tibor, a szakma ,,na8Y
dregjei" dr6mapedag6giai speci6lis koll6giumot vezel-
nek-i jdvendci- 6J fettenetcien nagysz6mban P-est megy6-
ben munk6t v6llal6 - pedag6gusok 6s n6pmrivelcik sz6-
m6ra. Az oktat6s speciilis szinhelyei a ny6ri szakmai t6-
borok. Pest megye ad otthont 6vek6taazOrsz6gosDi6k-
szrr�jirsz6 Tibornak, az ORDIT-nak 6s a gyermekszin-
jets;6k nyiri t6borainak (Szentendre, F6t, Nagykov6-
lsi). A tanfolyamok 6s tiborok egy r6sz6t maga a Pest
Megyei Ktizmiivel<id6si Inform6ci6s Kd zpont szerv ezte,
majot megszew ez6s6hez m6dszertani, adminisztrativ
6s anyagi segits6get nyfjtott.

GyermekszfnJdtsz6s
A dr6mapedag6gia talajir6l a gyerekszinj6tsz6 egyiitte-
sek soha nem fapasztalt.ennyisEge 6s mintis6ge sarjadt
ki. Divat ma Peit megy6ben a gyermekszinj6tsz6s! (Ter-

m6szetesen csak azokr6l a csoportokr6l vannak adata-
ink, ismereteink, amelyek rlsztkivfuntak venni a feszti-
v6lok,,elcjverseng6sein" 6s a szakmai napokon. Ki tudja'
hogy rajtuk kivtil hol, mennyi egyiittes miikodik - eset-
leg a sikeresekn6l is magasabb szinvonalon?) -

1992-ben 43 gy erekszinjilsz6 produkci6 mutatko-
zott be a Wedres Sindor Gyermekszinh6tsz6 Szemle me-

sVei v6losat6in, illetve k6rt saj6t j6tsz6hely6n zsitizlst'
KOrtiliit lO nyer meghiv6st a megyei tal6lkoz6ra, ahon-
nan 4 egyiittes 6 proaukci6ja keriilta - szint6n a Pest

MegyeiKOzmiiveltid6si Inform6ci6s Ktizpont 6ltal meg-
renilzett - Kamaraerdei Regionilis Tal6lkoz6ra' Leg-

nagyobb 6r6miinkre valamennyi produkci6t meghivt6k a

Tis=iasas-Lakitelken megrendezett orsz6gos,,dtintcire"'
(Csak az dsszehasonlit6s kedv66rt: 6 megy6bcil 6s Buda-
pestrcil egy egyiittes sem szerepelt ott.)^ 

Addid;f6ti, in6rcsi 6s abagi csoportokazelsdka-
teg6ri6ba nyertek besorol6st, mig a budakesziek elnyer-
t6kaSzemlef6diiat.

Sikeriikben b {zony it aszerepet jitszott az Informdci-
6sK6zpont 6ltal Cegl6den megrendezett tavaszi felk6szi-
t6 tebor is.

Folyamatosan miikddik a Pest Megyei Dr6mapeda-
g6gusot< Kdzdss6ge, b6r eddig - ney6ve! ellent6tben -

elscisorban a gyermekszinj6tsz6 rendezv6nyek megszer-
vez6s6ben oy-,i3tott nagy segits6get. Jelenleg a Pest Me-
gyei pedag6giii Szolg6lta t6 lntlzet kozremtiktrd6s6vel
iluOojf Oti6n6 szewezia drimapedag6gus,,tagozatot",
mely a tervek szerint els6 szakmai t6bor6t az6v nyarin
Szigetszentmikl6son rendezi meg. Megfelel6 sz6m[ je-

lenikez6 eset6n Hernecebar6tiban ny6ri gyermekszin-
j6tsz6 t6bort szerveziink.

Saj6ts6gos v6llalkoz6s a cegl6di Jdtszg .J61' melyli-
vat6sos szihizi szakemberek kiizremriktid6s6vel, szini-
tanodai k6pz1sre alapoma nem fesztiv6lokon szereplci,
hanemnagyszinhizielSadilsk6ntbemutatottprodukci6-
kat hoz l6tre.

_NA_
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Jdszf6nYszarun

1993. decemb er 2g-29-6na!6szf€nyszarui Szinj6tsz6k Bar6tiKdre tal6lkoz6ra hivja mindazokat,ak*a20 6v alatt b6r-

."tyit "roportnak tagjaivoltak,vagybarmilyen kapcsolatban illltaka k6t csoporttal'

Szines programot terveznek a ritka esem6nyre.
- Uj miisorral kdsziintik az elcideiket'
- Vend6gszerepki csoportok meghiv6s6l is tervezik
- ri"g6r?itit aiouu cutizedes foi6anyagukat, amely nemcsak a f6nyszarui szinj6tszds t6rt6net6nek k6pes dokumenta-

ci6ii tartalm azza,hanem a falusi amat 6r sziniilIszis tiikre is lehetne.
- ii;;"pt k;a;.yi arrta.tat ossze, amelyben izok mondj6k el gondolataikat a k6zdss6gben.eltdltdtt napjaikr6l' akik

mind a k6t egyiiitesben dolgoztak, vagy egy6b 6lland6 munkakipcsolat frizte 6ket a Fortunihoz 6s a Napsuglrhoz'
- Aszakmasemfoghi6nyoriiut6tnufprdgramj6b6l,mertakiirnyezcimegyekbSlvirji,lazo,kat'akikvisszat6r'5ven-

d6gei voltak a f6nyszarui rendezv6nyei<net. Tanacstoz6suk t6m6ja ar ut tftEp sterepe a miiv6szeti csoport ok6let6'-

bei, az iinnepek kialakit6s6ban, az iinnepi szok6sok 6pol6s6ban, 6-s.a koz6ss6g felelciss6ge az iinnepekkel szemben'

C6l:N'zzinkszembeaziinnepeinkkel, aszolasokeltorzui6s6val, cirizziikami 6rt6kes, tanitsunkfigyiinnepelni'-hogyazo-

nosulni tudjon a bels6 tartalommal mindaz, aki r6szese egy-egy iinneps6gnek, legyen az kis- vagy nagy koziiss6gben'

T6thndBasaEva
volt naPsugaras 6s fortun6s

2O 6ves a Napsugrir Gyermekszinpad 6s a Fortuna Egyiittes

*

-+--$q€:
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SZAKKONYVEK
melyek megrendelhetdek 6s megviisiirolhat6ak

Trencsdnyl Liszl6z Reformpedag6giai olvasdkdnyv. A hidnypdtl6 kiitet 6ra: 480,- Ft.
Gabnai Katal in: Dr6maJ6t€kol6s. A 7 O otdalas j6tdkgyfi jtem 6ny 6ra: 7 O,- Ft.
Tolnai Katalin: Drdmatanftds az 6ltal6nos iskola 8. osztdlydban. Ara: 7Or- Ft.
Debreczeni Tibor: Kreatfv jftdkok. A 2 4O drfmajdt6kot tartalmaz6 kiitet a naglniker{l szfn-kiir-Jtttdk utdny-
nyomdsa. Ara: 7 5,- Ft.
Debreczeni Tibor: Egyamatdr eml€kez€se, szubjektfv hangv€telfi tiirtdnete a magyar gyermekszfni6tszdsnak
€s dr6mapedag6gi6nak. A I 7 8 oldalas kiinyv 6ra: 5 5,- Ft.
Drdmapedag6giai Magazin 3 ., 4., 5., 6. szima. A fenti m{lvek megrendelhetdek 6s megvfs6rolhat6ak a Magyar
Drdmapedag6giai Tdrsasfgn6l 6s a Magyar Miivel6ddsi lnt€zetSzakktinyvt6rfban. Bp. 1922 Corvin t6r 8. Pf.
r 5 .
Dur6 Gy6zd - Nfray Istvfn: Dramaturgiai olvas6kiinyv
Bolondos kirdlysdg - Kirdlyi bolondsdg. Szfnpadi jdtdkok gyerekeknek.
A kiinyvek megvds6rolhat6k a Budapesti Barczib6nyi t6ri Miiveldddsi Ktizpontban.
Megjelends el6tt:
Gabnai Katalin: Drdmajdtdkok. Bzaz,tltpkbnJr'v" harmadlkklad6sa.A k6nyvmegrendelhetd €smegvfsfrol-
hat6 az emlftett kdt helven.

HIREK _ INFORMACIOK

- Kov6cs Andrdsn6 kdzl6se: a Jiszber6nyi Tanit6k6pzri Fciiskola Nevel6si Tansz6k6nek tervei: dr6mapedag6giai h6t-
v6ge aZsolnai program hallgat6i r6sz6re,30 6riban; 1994 tavaszitn alapoz6 tanfolyam 6rdeklcidciknek; Tov6bbk6p-
z6si lehet6s6gek h6rom teriileten:
1/ A dr6mapedag6gia m6dszere,
2. A dr6mapedag6gia 6s az oktat6s,
3. A dr6mapedag6gia6s az onismeret.
Tan6rok F6bi6nn6 dr. Kocsis Lenke, dr. T6th Edit, Kov6csAndr6sn6.

- Fabuly"a Ldszl6nd k6d6se: a B6k6scsabai Tanit6k6pz<i F6iskoliin a mriv6szeti tansz6k keretein beliil folyt dr6mape-
dag6giai oktat6s, l99l iisz6ttjL Elcisz<jr 30. majd 90 6ris speciiilkoll6gium keret6ben. 1993 6szdt6laz oktat6s sztine-
tel, az 6raad6 tiszteletdija u.i. nincs biztositva a fciiskolin. (a tan6r egy6bk6nt Fabu$a L6szl6n6)

- A Kcirds-vid6ki Drimapedag6giai T6rsas6g drdmataniri miihely6nek foglalkozisanzs0 pedag6gus fordult meg az
6vek sorin. T<irzstagk6nt 64 pedag6gus regisztr6lhat6. Tagdijat 38-an fizetnek.

- Tal6lkoztunk Kohajda Zoltdn t6r6kszentmikl6si lelk6sz pillyizatival,t€mija:Kereszt6ny 6rt6kekk6netit6se dra-
matikus j6t6kok segits6g6vel.

- APitypangHum6nSzolg6ltat6Kft.6sAlapiwdnykdzlem6nye: lgg4tavasz|tntervezikmegrendezniall.Tiszamenti
Gyermekszinj6tsz6 tal6lkoz6t Tiszasason, melyrehat6rontrili magyargyermekszinj6tsz6 csoportokatv6rnak.Aren-
dez6shez sziiks6ges k6lts6gek k6tharmad6val p6ly6zatokb6l mitr rendelkeznek. Yfr jik a marad6k egyharmadot.
Sz6mlasz6muk MNB 2 I 7-983021 566024325-2

- J6sz-Nagykun-Szolnok megyei mrivelcid6si k6zpont negyedszer rendezi meg az,"F,pir6lfi'6ra" ci-en ismert hagyo-
miny 6rzo n6pi dramatikus gyermekszinj6tsz6 bemutat6t Jiszkis6ren.

- 15. 6ve miikddik az ALF6LD Gyermekszinpad. Az orsz6g egyik legismertebb gyermekszinpad hnakvezetdje Virhi
diAttila.

- Nagy sikerrel j6tssza az Alfdld Szinpad a Collodi nyomdn k6sziilt Pinokki6 cimii mesejit6kot.

- 1993-bannyolcvank6tprodukci6tmutattakbemegyeszerte,melyekk<iziilhatjutottaWedresS6ndorgyermekszin-
jatsz6 Ialalkoz6 paksi orsz6gos ddntci j 6be.

- AzAnyanyelviKonferencial6trehoztagyermekszinjilIsz6-drirmapedag6giaiszekci6j6t.Munkaterv6bennyiritibo-
rok is szerepelnek. Ezekre hat6ron tfli magyar pedag6gusokat v6rnak majd.

- Kecskem6ten dr6mapedag6giai mrihely l6tesiilt az lfjris6gi Hdzban. J6zsa Kata munkabeszhmol6ja a kdvetkez1szi-
munkban.
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A Budapesti Pedag6giai In t6zet 6ltal szervezell 120 6ris drLmapedag6giai tanfolyamok v6gzett hallgat6i kdziil tdb-
benvizsgdt kivinnak tenni. A MDT oktat6si bizotts6ga december 4-6n ad lehet6s6get a bizonyitilsraaTitrsas6g sz6k-
helyen.

A szerkesztd valamennyi megyei miivel<id6si kdzpontnak elhildte level6t; kiildjenek hireket, inform6ci6kat. Mint ol-
vashat6, erre csak a b6k6scsabai, a debreceni, a szolnoki 6s a szentendrei koll6gink reag6lt.

1993 - 94
Szinjiitszd 6s bribos rendezvdnyek

1993.  ok tobcr  15-16-17.  V ld lm Movo l  r . t r t l vau !
llelyszlne: Vordsmart" |auvel6desi Hriz - Budatxlsl
Szeruazi: Orszdoq,'Jersmorldd Egyostlet

1993. okiobef t6. Frldrrl Srln16lr16k hlalkoz6lr
Helvsrile: Abasdr M0v8l6ddsi Hez
Srgryezi: Hevor megyei Milvol6d6ci Kdzponl

,|993. novembar 12-l 3-,l4. S:lnh6r-0rama.NGv.la. Konfor.nclr a3
M6dtro11|nl b.mut!t6

novemb€f 13. A Drlmrpcdrg69lel T{rsrag
6vrt t0rgyolar
Helyszino: Marczibinyi Miivel6ddsi Kiizpont - Eudapesl
S:eryezi: Magyar Drimapedag6giei fArsasdg

1993. rpmbg 2$26. Magyd Oldk3!nl6br6k N.}{Gmrclt6d fdalko:61.
Helytzfne: Eger - lqusagi Haz
Szeflczii Orszdgos Oidksziniitszo Egyesii lel

1993. novembsr 25.26. Orrrtrgor Babltr. l l ly6s Vat.mond6 V.r.cny
Helyszine: Szekszird - Babits M0vel6d6si Kozpont
Steryezi: Babits Miivel6ddsi K6zgont

'1993.  ds , i ,ber  l0 -11- . |2  Nemzetk6z l  Fe tn6 t t  Sz ln le t3 r6  T ! ld lkoz6
(A Gy6ri lf iO*igi Szinpad - Th€itrum - lennil l isinak 35. dve
laszlslstdra)
Helyszine: Gy6r - Barlok B6la MUvel6d6si Kdzpont
Szarvezi: Bartok M0yel6dasi Kdzponi
A talalkozo moghivdsos, akik r6szl kivdnnak venni,
j€lentkozzenek N6m€lh Andresnil.

'1993. decsmber 17-t&19. Nomzetk6zl Sdnletrt6 frElko:6
Helyszine: Vasv6r . M0volciddsi H5z
Szeryezi: Vasv6ri JAlikszin 6s a Nemhivatdsc Szinhizak
Sz<ivols69e
A tBldlkozo meghiv6sos, ekik r6szl kiv&rnak venni,
iolonlkezzenek a su dvets6g cim6n.

1991. janudt 21-22-23. XXlll. Mad6ch lmrc
lrodrlml 6r Srlnlltrr6 i lapok Kamarrmovol Fo3tllvl l l !
Helyszine: Ealassagyarm€t - Mrkszilh Mrivelcidcsi Kdzpont
Szervezi: Mikszeth M0vsl6ddsi KozDont 6s a Nemhivatdsos
Szinh6zak Szovots6ao
Felhlvis. jelentker6s'i lap postan, illetvo az Uj Szinlapban

1994. tabruir 1&,|9-20. O.tlopos Simeon.
Trmploml SAblatOkorok T.lt lkoz6J.
Holyszlna: Budapcat
Szaruezi : Orcz6gor Bdbidtdkos Egyesilct

1991.  Cpr i l i s  9 - lS1 l .  J6zre f  A t t l l .  Or3r ig03 Venmond6 Vc. tcny
(leln6tleknek ds koz6prskotdsoknak)
Helyszin€: TatabSnya . Nephiz
Sreruezi: TstaMnya . N6phiz ds az
Or_s:d gos versmondo E gyesiilot
El6ne 

-megyei 
versenyekl'a dont6n megydnkdnt tOt.tbt t6.

t99 t .  dpr i l i s  . |3 .14 .1  5  Magyar  86b l .1 tdk03 Tata tko16
Hetyszine. Budapesl BSbsrinhi!
Szmz BudafEst Eiibszintui2 0s
ar Orszrgc, Ej6bFitdi(o6 Egy€erl€t

1994. apti l is Altrrnattv Stlnhdrak TalalkotOl. ar I Ncmhlval6tor
Srlnh6z!k Srovoi16gOnek 6vo3, t l!rt0ltt6 k6tgyail6..
Helyszine: Varosi Mrjvel6d6sr KdrDont. Srolnok
Szeryezi: a Nemhivat6sos Szinhiiak Srovetsdge

t904.:ipilrs 29.30. - miius I Orsrrgor Dlakrrlnlttrz6 lrlalkor6
llelyszlno: Csurgo
Szawezi: Orszdgos Drekszinl6tsz6 EgyeJulot
Mogyei donl6k 6prilis 4-i9

1994, mCius 7. Gy.rm.kbAbo30t fdalkoz6lr
Halyszan€: Biatotbigy
Szeruezi: a BiatorbSgyi FaluMz 6t a Prosparo Alapitv6ny

199'1. miius 1 4- I 5- 16. MAJULAS . S:.b.dr:lnhaak T.l l lkorOr.
Helvszim: Szmed
Szeryezi: MASZK

t994. iunius l3-.|7 Gyermetrrlnlrt izd'nndctok Nrmtstkotl
T r l , l kor6 l !  6 t  Xonterenc l i l !
l lelvszine: Paks. Mrivel6d6si Kozpont
Sreruozr: Magyar Drdmapedagogiai TArsasCA 6s
Pakc Viros Onkomdnyzals

1994. junius l6-29. l l l . Gy6rl Ncmtetk6d Bdbto3rtlval
Helyszine: Gy6r - Earlok MUval6ddsi Kozpont
Szeruezi: OrsrSgos B6btildkos Egyo3ajlot 6s a Barlok
Miivel6d6si Kiizgnnl

1994. junius 23-26. ,Zrdkomban r babm'Ncmll6rl BlborfrElko:6
Helyszine: Sdrospatak
Szeryezi: Sdrosoalaki Tan6rk6DzO FCiiskola ds az
Orszdgos E6bftetos €9yesri6t

1994.jinius 24'27.J1r,'Aron T0ll 6t H.t. l Stlnllt3r6k l l l . T.lalkoz6r.
Helvszine: Zs6mbdk
Szirvezi: Zsimbeki Miivel6drisi H6z 6s a Nemhivat6sos
Szinhrizak Sz6velsdge
A ta16lkozo meqhivisos. akik rdszl kly6nnak venni,
jelentkezenekl 3zaivets6g cim6n. vagy t'tdtyd3 kdnnal
Zs6mb6kon.

t994. iUnius 24- i0lius 3. Sdnl:l isr6-7endcz6 l.ntoly!m
(els6sorban haldron l0li rnagyaroknak)
H€lyszim: Zsimb6k

lgr€14. idnius 24- iolius 6. Kompler Ottmtlabot
Helvszine: Gvula
Szervezi: Xdios.nrcnli Oriimapedagogiai I5rsasdg 6s a Bikes

Megyei M0vel6d6si Ko:ponl

t991. idnius 3O-iuhus 3 XAVALKAD' 
Hglyszino Vasvdr.Szornbatlrcly-Zalaegerszeg
Szeryezi: Vasviri Mtivel6ddsi Hez

t991. i0lius 6-10. l l i . Horyrth lrtvln N.mtotkotl StlnlAtr:6 frlaltot6
Helys:ine Kazrncbaroka
Szcryezi: Eoressv Mrjvelciddsi Kozponl. Kazincbaroka.
Nmhrvatjsds Srinhdzak Szovelsrle. Magyar Lltiwl6drisi InGzet
Falhivas. lelenlkezdsi lap postin. rl letvo az Uj Szinlapban

t994.  juhus  9 .10  EXPANZTO
l'lclyszino Zebegcry Vac
Szefrozr Mad.ic} Ko{ ds a Nemhivausos Slirddzak S2oyetsd{e

.|99t. 
iulius utolso hete Arnyl'1tdto3 rAbot

l le lyszrnc  Bra lo t l ) i rQ i
. Szervezi ProDsero n lanitvany ds a Pest Llegyer

Kozmiivel6de$ lnlormacrds Kozpon!

t991.  luhus  30 .augus?tus  8  Ncmtc lkdr l  s l ln l l l3 t6  tabor
l le lyszrnc .  Za l i szcn le rc l
Storvozi. Zala Megycr t '{rjvel6dtist Kozpont ds a MMI
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TARTALOM

Tematik6k, k6pz6si tervek, irodalomjegyz6kek.
Aszerzcik Kaposi Lisd6, Elcjd N6ra, Debreczeni Tibor
Gabnai Katalin, Tolnai M6ria, Ozsv6th

Kaposi L6szl6 az elscj dr6mapedag6giai vizsgir6lszimol be. ............. ..... 5. old.
So6s Katalin dolgozata arr6l, hogy mik6nt alkalmazza

Debreczeni Tibor bibliai t6m6jf dr6ma6r6ja ............... ........................ ... 21. old.
Pdlffy M6ria dr6mapedag6gusi munk6jdr6l 6s Trencs6nyi Imre ...........25. old.
EgerVeroniladrfrmajit0k-foglalkoz6sai egy,,g6lyat6borban". ..........27.o1d.
Nyisztor D. Agnes iskolai konfliktusmegold66rilir6|szimol be. .......,...29.o1d,.
Konfl iktuskezel6s Eur6p6ban.

Szeksz6rdi Ferencn6 ir6sainak ismertet6se az Iskolakultfr6b6l ...... 3 1. old.
Leimdorfer Tam6s: Nem mese ez (r6sdet) ........... .....34. old.
Szakall Judit a gyermekszinj6tsz6sr6l a'We6res S6ndor nev6hez kapcsol6d6

Besz6mol6k 6s gondolatok hazai, kiilfdldi fesztiv6lokr6l, tdborokr6l, tanfolyamokr6l .................... 40. old.

DPM
DRAMAPEDAG6GIAI MAGAZIN

A szerkesztcis6g cime:
l922budapest, Corvin t6r 8. Pf. 15.

T el.: 20 | -4207 vagy 20 | -7 324
Megj elenik 6vente k6tszer,
mijusban 6s novemberben

A Magyar Dr6mapedag6giai T6rsas6g
lapja

Megjelenik a Szabadmrivel6d6si Alapiw6ny
6sa

LakitelekAlapitvilny
tfmogat6s6val

K6sziilt a DIAPRINT Kft. nyomd6jiban
F. v.: Werderits Tam6s

Csekkszimlaszimunk, amelyre az 6ves tagdijat, 6s a DPM megrendel6si 6sszeg6t befizetheti:
OTP I.ker. Fi6k Budapest, Alagft u. 3. MNB 501-6594-2Szfumlaszim:218-99017

LEGYEL A TARSASAG TAGJA!
KULDJUK A BELEPESHEZ SZUKSEGES URLAPoT.
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OLVASD NS TNNTESZD!

A Drdmapedagigiai Magazin ritddik szdmt6l kezddddenb6vebbterjedelemben jelenikmeg. Meltdkletdben szinjdtdk
forgat6kdnyveis olvashat6. P6tolni kivinjukahi6nt't; haddjussonpedag6gusaink, rendez6inkkez6be eggyel t<ibbgyer-
mekeknek val 6 szin j6t6k.

Egy-egy sz6m 6ra: I 00,- Ft, el6fizet6si d ij: 6vi200,- Ft. A T6rsasri gtagait az 6remel6s nem 6rinti. Az 6vi 500,- Ft-os
tagdij fej6ben folyamatosan megkapj6k a lapot.
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