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M6s sz6m6ra haszn6lhat6 6raleir6st dr6mapedag6_
gusk6nt nem tudok adni. Magam sem tudom, t ogyLi
fog biztosan megtdrt6nni az 6r6n. Csak a kereteket is_
merem, a lehetcis6g6t teremtem meg _ tudatosan ter_
ve le - annak, hogy megtcirt6nhessenek dolgok a cso_
porton beliil: az Emberben. Nem tanitok a sz6 hagyom6_
nyos 6rtelm6ben, de ,,tanitok, ahogyan a kci is tinit, tra
k6tszer megbotlom benne; ahogy a7 6let b6rmely jelen_
s6ge tanithat

- - Amikgr megtervezem a tapasztalatszerzls kereteit,
h6rom k6rd6s vez6rel:
Mit? - a tanul6s teriiletei:
Kinek? - a csoport;
Hogyan? - a megjelenit6s, a keret.

A keretet (Hogyan?) 6s a tanul6si c6lt MitD isme_
.g*: 

{9 a.csoporton mfilik, hogy a helyzeren beliil mi
t6rt6nik meg.
A leggondosabb tervez6s mellett sem feledhetem:
- ,,hozott anyaggal dolgozom";
- (kiilonbrizcj mflttal, tapasztalattal, ercikkel rendelke_

zcj emberek alkotj6k az oszt{lyt)
- ahelyzetet nem mindenki viseli el egyformdn;
- azillet6kess6gemnekvannakhatdrai ,G

Illusztr6ci6k6nt Shakespeare R6me6 6s Julia c. dr6m6j6_
nak f el d olgoz 6sdb6l idlzek.

I. A tervez€s folyamata:
A csoport:
14 6ves lilnyok, fifk - osztiilyt6rsak.
l. oszt6tyos kereskedcj tanul6l.
Elolvast6k a drdmilt k<itelezci irodalomk6nt.

, Nem tudom, mi 6rdekli a gyerekeket a darabb6l, mi_ _
lyen h elyzete lcr e 6r zlkenv ekl'
. Kor6bban besz6ltiini Shakespeare szinharz6r6l, de
nem esett sz6 e miiv6rcil.

A tanulds terillete(i): a szereplcik 6lethelyzet6nek
meg6rt6se; konfl iktusaiknak, cselei<v6seiknek motivlci _
6ja.

A megjelenftds, keret:
Els<j l6pes: a kiscsoportok 6ltal szabadon v6lasztott

\ely1et,jelenet bemutatdsa a dri{m6b6l - 6ll6k6pek al_
kot6si4val.

- ^\16_9odit l6p6s: akinek a v6il6t meg6rintjtik, az 6tta_
la felviillalt szerepben vdlaszol a nekilelteti k6rd6sre.

II. A munka lefrdsa:

. Kiil<jnbozrj nagys6gf csoportok alakulnak 24_g ta_
guak.

Kommunik6ci6 indul meg a csoportban:

.1. egyezs6gre jutnak a bemutatott, v6.lasztott hely_
zetben:

2. hoz.,6igazitj6k a csoport l6tszi4mrihoz a jelenetet;
3. kis6rleteznek a t6rbeli megform6l6ssal;
4. eszkcizok ut6n n6znek.

- Kdrbe jdrva k6rd6sekkel segitem a csoportokat ab_
ban, hogy a felszines megjelenit6stcjl elt6volodva bel_
jebb jussanak a drdm6ban.

A konfliktushelyzetek bemutat6sa k6vetkezik.
Minden csoport egyszerre form6lja meg az e[6k6.�

pet, majd kiilon-kiilcjn. A gyerekek a felmutatott hely_
zeten keresztiil v6zolj6k azokat a probl6mr4kat, aml_
lyekre 6rz6kenyek.

l.kdp:,,Eskilv6"
3 tagfi le6ny csoport. Ldrinc bar6t eldtt t6rdel R6_

me6 6s Julia, a bar6.t <isszefonja keziiket.

... { rcp konkr6t jelent6se: eskiivd. (Ez foglalkoztatja
ciket)
K6rd6seim a fiatalokhoz:
- Hriny eves vagy?
- Tudj6k a sziileid ?
- Mi lesz ezut6n?
- Mi6rt teszed?
K6rd6sek a bar6thoz:
- H6ny6vesvagy?
- Nem 6rzed felekjtlens6gnekezt?
- Miert teszed?
A k6rd6sekrev6,laszolva a gyerekek tfll6pnek az eskiivd
ktilscis6gein. Etert6rO6sekri keresik a viliaszt:a t'elel6s_
s6g, a lelkiismeret, a cselekv6s hat6rai, az ciszintesr6g le_
het6s6gei, a titok, a felelciss6gv6llal6s.

2. kdp: ,,Szerelem elsd Idtdsra,,

. .. 8 tag_(r csoport; vegyesen firik, l6nyok. A bilban t6nc
kozben R6me6 6s Julia megpillantja egym6st.
K6rd6seim Rome6hoz.
- Tudod kit n6,zel?
- Mi ragadott meg rajta?
- EsR6za?

- . Jtdd,hogy az elten#g h6z6ban vagy?
Juli6hoz:
- Tudodki6?
- Mifogottmegrajta?
- EsP6riszherceg?
- Mit ig6rt6l any6dnak este pdrisszal kapcsolatban?
Vend6gekhez:
- Mi a foglalkozi4sod?
- Mi a funkci6d a vdrosban?
- H6ny esztendcis vagy?
- Milyen zenlre tiincoltok?
- Mit tdncoltok?
- Mit gondolsz, mi6rt hivtak meg t6ged?
A k6rd6sekre v6laszolva sz6 keriil i renesz6nsz v6ros
szerkezet6r 51, tdrsadalrni r 6tegz(t6*r ol, rokon i kapcso_
la tokr6l, a r eneszinsz zen6rcil. stb.
(Agondolkod6s a vdlaszon megsziinteti a b.ili jelenet bo_
h6ckod6sait.) A R6me6 6s Juliiit alakit6 gy"."t"t ueta_
szaib6l a legt<ibbet 6n ranulok: meg6rinr, Jithetcjv6 v6lik
az, ami nekik term6szetes: a l4 6ves lilny mindent figyel_
men kiviil hagy6, mindent elborit6 sze.el..ri 6rz6,se.

Ilogyan tartok magyar 6rft driimapedagr5guskdnt?
(tiipreng6s)
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3. kdp :,,V 6l et I en hal dl"
3 firi: Tybold 6s Mercutio viv; a R6ne6 karja alatt

6tny6l6 kard (egy vonalz6) Mercutio sziv6re ir6nyul.
Izelit6iil idilzen a villaszokat is, melyekkil kideriil,

hogy a Mercutiot 6s Tyboldot alakit6 k6t gyerek a v6la-
szades sor6n meg6rti a gnil<ilet pusztit6,-vakit6 tratat-
m6t.
K6rd6sek:
Tyboldhoz: - Mi6rt haragszolr|?
Mercutiohoz: - Mi6rt kezdtetek vivni?
Mindkettdhdz: - Nem lehefett volna m6sk6nt megolda-
ni az 6sszeiitk6z6st?
V6laszok:
Tybold: -Mertpimasz!
Mercutio: -Mert nem f6r a brir6be!
Mindketten: - Nem, mert Capulet!
-Nem, mert Mantague!

4. kdp :,,Onkdnt v dl I al t hal dI"
R6me6 6s Julia egymils mell6n holtan fekszik. (2 fit,

bar6tok)
K6rd6sek:
R6me6hoz: *Mi6rt tetted?
Julidhoz: - Honna vetteld a mint6t a tettedhez? Mi6rt
gondoltad, hogyezt kell tenned?

5. kdp: ,,,4 gyttsT" ovagy ,,1lyenek a sziil6k? !"
(A be6[itott k6p elsridleges jelent6se az ut6bbi cimet

sugallja)
4 tag0 csoport: 3 fif , I l6ny. capulet 6s Mantague illl

a halott gyermekek teste mellett 6s kezet fognak fdldt-
tiik itnyiiva. I

Az osztiiy ebkjl a jelenetbril ,,tanult" a legtobbet
ezen az6r6n,ez6rt r6sdetesen kdzldm a p6rbesz6diiket:
Tan6r Copulethez: - Hogy 6rzed most magad:
Copulet: - J 61. (Az osztilly nevet, bekiab6l6sok.)
Tan6r osztilyhoz:- -Yirjatok,klrdezzik meg trile, mi-
t6l6rzi j6l mag6t.
Tan6r Copulethez: - Erdekes, amit mondtiil. Mitcil vagy
j6l?

Sz. Pint6rRoz6lia

Copulet - Most megsziint a gnil6let. (Az osztilyban
d<ibbent - nagy csend lesz.)
Tan6r Montaguehoz: -Hogy 6.rze.dmost magad?
Montague: - Rosszul.
Tan6r Montaguehoz: - Mi6rt 6rzed most magad rosz-
szul?
Montague: - Mert van a h6zban egy halott... - rtivid,
m6ly hallgat6ssal befel6 n6z. Lassan Copuletre emeli a te-
kintet6t, megv {itozik a n6z6x: - Vagyis kettci.
Hosszri nagy csend az oszt6lyban. Lassan kezdiink leiilni.
Nem kell magyarlzat: meg6rtetttik az igazsilg arcait.

6. kdp :,,E r kd I c stel enek"
4 tagiu csoport: I firi, 3 l6ny. Erk6lyjelenet: Julia 6ll

az erk1lyen (asztalon), keszkencjt dob R6me6nak. R6-
me6 f6lt6rdre ereszkedve h6dol. A hitt6rben leskelcidcik
figyelik a szerelmeseket.

Amit el6szor l6tunk, az romantikus, humoros kr6p. A
kibontott tartalom: Julia erkdlcse 6s a leskekjd<ik6;R6-
me6 felel<issege.

A megalkotott helyzetekkil kideriilt, hogy egy6lta-
I6n nem foglalkoztatj a az osztillyt a dajka, az anya alak-
ja, vagy az, hogy Julia mikor 6rik felncjtt6. A bizalom
vagy bizalmatlans6g k6rd6se sem vetcjdirtt fel a jelene-
tekben. Nem annyira a nemzed6ki ellent6tek, mint in-
k6bb az 6let nagy k6rd6sei - szerelem, hal6l, gyfilcilet,
megbocs6jt6s, erkolcs6ss6g - foglalkoztatja most itt
ezeket a gyerekeket.

Afelvilzolt 6rll6k6pek villan6sok egy hirom 6r6s dri-
maelemz6s elsci 6r6j6b6l. Birmelyik helyzetbcil kibont-
hat6 egy fjabb dr6ma: tdbb ir6nyba elvihetd a tapasz-
taliisi, tanul6si folyamat. Enn6l a Shakespeare darabn6l
nem tartottam sziiksr6gesnek (rjabb drrim6t csin6lni.
A kovetkezci 6r6n a darab kulcsjeleneteit mutatt6k be iil-
l6k6pekben a gyerekek. Ezzelelt|volitottam a csoportot
a mikro konfliktusokt6l '6s a dr6ma szerkezetlre irinyi-
tottam a figyelmet.

A leir6s v6g6n ugyanaz az aggodalmam mint az ele-
j6n: nem tudom visszaadni a szemekben, a hangsf.rlyok-
ban, a csendekben es gesztustored6kekben megjelen6,
6r z6kelheto,,meg6rt6s megvdltoz6sit. "
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Mesterek szigete
(Komplex foglalkoz6s 3.-4. osztdlyosoknak)

2 x 45 perc
Kdszitette: Szricsn6 Pintdr Roz6lia

Pedagdgiai cdlok:
- Ril6breszti a gyerekekct az (rgyncvezett ,,hagyom6-

nyos" (nem divatos) foglalkoz6sok, mesters6gck fon-
toss6g6ra. Egy adott k<iz<iss6gbcn (t6rsadalomban)
minden ember munki{jdra sziiks6g van!

- A r6gi mesters6gek felid6z6s6re: a c6gt6bla fogalmi-
nak mcgismertclesc.

- C6gt6bl6k tervez6se, meseillusztr6ci6 k6.szit6se.
- beszr6drek6sztet6s, sz6beli szovegalkotds segit6se.

- Tcibbf6le megold6.s keres6se, a v6laszt6s felelcjs-
s6g6nek v6llal6sa, m6sok v6lem6ny6nek elfogadf sa.

Sziiksdges eszkdzok:
- Leegyszcriisitett ctgtfrblarajzok, tobb darabra sz6t-

t6pv e; a ctgt 6bl li<hoz. I ar toz6 m es ters6gck, m es t e rek
elnevezrlsei sz6k6rtydkon; rajzol6shoz sziiks6ges
rajzlapok, nagym6retii kartonok, csomagol6papirok,
zsirkr6t6k, filctollak, fest6kek.

- Egy r6gi.,,<iregasszony " -ken dci a f oglal koz 6sv ezet6 -
nek.
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