
szont att6l maxim6lis klpziserlt virnak. Egyoldalirsig

mutatkozik abban is, hogy a r6gi isk. nem k6pzi a tanu-

l6t el6g harmonikusan, ink6bb csak az intellektus6t isko-

l6zza. Azfjmozgalom viszont a sokoldalfi fejleszt6s elv6t
k6pviseli. Az 6rtelem mellett fontosnak tartja a gyermek

tebCtyviUganak, akarat6nak a nevel6s6t, testi erej6nek
fokoz6sit, manu6lis iigyesit6s6t. A fizikai munkiit is fel-

karolja. A r6gi isk.-t m6g az 6rtelmi nevel6sen beltil is

egyoldal6sdg jellemzi, mert ink6bb csak az eml6kezetet
fejleszti,,,eml6kezetgimnasztik6t" folytat, a tud6s-

anyag n6vel6s6re torekszik, eg6sz 4unk6ja a ,,vizsgapra-
xisra" van be6llitva,6s a verbalizmus m6g mindiS mene-

deket tal6l a falai kozirtt. Az fij isk.-k viszont az 6rtelmi
k6pess6geket sz6leskoriien kiv6njr4k fejleszteni. Ideiiljuk
az olyan di6k, aki bdr kevesebb tud6sanyaggal rendelke-
zik, ismereteit azonban fj helyzetekben is konnycd6n fel

tudja haszn6lni 6s iinmiivelcid6src k6pes. A hagyom6-
nyos isk. a tekint6lyi mordlt kdpviseli. A gyermek a fel-

n6ttektrjl kapja cselekv6s6nek norm6it. Ez csup6n okta-

tott mor6l, heteron6m, kiilscidleges - hangzik a refor-

merek vidja. Az ilyen m6don k<izolt 6s 6tvett erkrilcsi el-
vek nem hatnak m6lyre, nem krlpesek az egy6n 6let6t tar-
t6san ir6nyitani. Az irj isk.-k ezzel szemben 6t6lt erkiil-
csis6gre tiirekszenek. Ez6rt felkaroljfk a tanul6i iinkor-
mdnyzatot, amelytcil azt v6rj6k, hogy a tanulokban az

egyenlcis6g, igazsdgossi{g, szolidarit6s, m6ltiinyosshg stb.

voniisait kibontatkoztatja, 6s erkdlcsis6giik az egyiitt6l6s
val6s6g6b6l, saj6t t6rsadalmi tapasztalataikb6l nci ki. -

Azegyes illlamokban kialakult ij isk.-k a fenti torekv6se-
ket elt6rrj dtvtjzetben mutatj6k. Ezek az int6zm6nyek
mis-mis tfrsadalmi felt6telek kozott jonnek l6tre' elt6-
ro az a hagyom6nyos pedag6giai gyakorlat is, amelynek
megreformil6s6ra v6llalkoznak, valamint azok a filoz6-
fiai, l6lektani dramlatok is, amelyek redjuk befoly6st
gyakorolnak. Az 6j isk.-k szewezoi kisebb-nagyobb sza-
6ads6got 6lveznek, nemritk6n mint mag6nisk.-k miikdd-

nek, s ez lehetcis6get nyirjt arra, hogy saj6t 6letfelfog6suk
az isk. nevel6si c6ljaiban is kifejez6sre jusson. Az egyes
(rj isk.-k programja teh6t a kijzosvon6sai mellett el nem
hanyagolhat6 elt6r6seket is mutat. - Nem k6ts6gcs'
hogy a helyesen mutat 16 az isk. oktat6st 6s nevel6st a
sz6zadfordul6 idej6n jellemzci sz6mos f ogyat6koss6gra.
Ilyenek pl. a tekint6lyelvii nevel6s, a materi6lis k6pzes

egyeduralma, az egyoldalfi intellektualizmus, a herbarti
pedag6gia formalizmusa, a tanul6k csek6ly aktivit6sa
stb. Ug,vanakkor jellemzci, hogy a felismert egyoldalfs6-
got egy m6sik, de ellenkezcielcijelii egyoldafsdgv6ltja fel.
igy keriil a tekint6lyelvii mor6l hely6re a gyermek auto-
n6m etik6ja, a materidlis k6pz6ssel szemben a formdlis
k6pz6skap dominrins szerepet, a tant6rgyi-logikai 6rde-
kck hely6re a l6lcktaniak keriilnek stb.

ruMM�CSONYSaNnOntdi

A reformpedagdgia €s a drdmapedagdgia

1954-ben jelent meg Londonban Peter Slade immir
klasszikusnak sz6mit6 dr6mapedag6gia konlre a Child
Drama. Ebben a miiben,6vtizedes iskolai 6s iskol6n kivii-
li tapasztalatait feldolgozva azt I'ogalma zta mega szerz6,
hogy a dramatiz6l6 j6t6k, m6s sz6val az improvizdci6ra
6piilci szerep j6t6k a gyermck term6szetes onkifejczcid6-
se, s a nevelonek az, a dolga, hogy biztositsa az ilym6don
form6l6d6 cselekvci megnyilr'intrl6st.,,Nagyon sokan
k6rdik, mi a gycrmekdriima c6lja? Legrrividebben taliin
igy fogalmazhat6 meg a fclelet: a boldog 6s kiegyensulyo-
zott szem6lyis6g." Slade fogalmaz igy Gyermekdrfma
cimii kdnyv6ben. O a gycrmckek 6ltal l6trehozott impro-
v izativ szerepj 6 t6kot 6ppirgy miiv6szetnek tck in tette
mint a gyermekrajzot 6s gyermekfestm6nyt, amennyi-
ben az a szimb6lumteremt6sbcn rcalizil6dik. Hangsir-
lyozza aritmus, a t6rl'orma 6s a mozgds szerep6t. Fontos-
s68ot tulajdonit a mctakommunik6ci6s megnyilvdnulf-
soknak, a kreativit6st fejleszt6 f ant6'z.iaj6t6koknak. A
fejlcid6sl6lektan felismer6sei alapjrin rneghatirozza,
mely 6letkorban milyen jellegri jit6kokfelelnek mcg leg-
jobban a gyereknek 6s mikor, milyen koriilmdnyek kri-
ziitt keriilhetnek kiizons6g e16. Slade nevel6scentrikus
dri{mapedag6gi6ja rendkiviili gyorsasaggal clterjedt a

viligban. Q\,lost csak jelezziik, hogy Slade mellett 6s utdn
miis jelentos ir6n1'zatteremtti pedag6gusok is miikodni
kezdtek Angli6ban. Dorothy Heathcote, aki a nevel6st
szervesen kapcsolja az oktatishoz, fiktiv dr6mai helyze-
tck, szerepek kialakit6s6val 6s azzal a lehetcis6ggel' hogy
a tandr is szcrepet v6llal, vagy Gevin Bolton, aki a drfma
szimboliz6l6 funkci6j6 t hangsrilyozza, m6gped ig az esz-
t6tikai form6l6s 6rdek6ben. Slade16l kritikusai ugyan azt
dllapitottdk meg, hogy a gyermekrcil vallott felfog6s Ro-
usseau m6djdnnaiv, amival6szinrileg igaz is,dc m6gisez-
zel egyiitt form6lta ki j6t6kra alapoz6 reformpedag6giai
m6dszer6t. Fontos azt is lcgszogezniink, hogy nem a sem-
mibcjl alkott6k mcg az angol pedag6gusok a gyermekdr6-
m6t. A reformpedag6gia kiilonbozci irinyzataimir asz6-
zadfordul6t6l kezdve jclcn vannak a polg6ri t6rsada-
lmakban, s mindnek aza torckv6se, hogy az fj t6rsadalmi
ig6nyekhez igrizitsek az iskolai nevelcj-oktat6 tev6keny-
s6get. Az amerikai Dewey kis6rle ti iskol6j6ban a polg6li
t6rsadalom tijk6letes modellj6t akarja rnegalkotni. Azt
kell tanitani, - iria - aminek a gyerck haszniit l6tja.
M6gpedig cselekedtet6s 6ltal, kell tanitani' projckt m6d-
szerrel. A csclekv6s iskol6j6ban nem lehet nem fig,velcm -

mel lenni az individuumra, a gyermck szem6lyis6g6re.



A svijci Clapardde a pedagogiit a pszichol6gi6val
kryGsdjtt 66sze. Vallja, hogy a gyermek nem kicsinyitett
lcb6rt. hanem auton6m l6ny, aki fejlcid6si szakaszai sze-
rlt rendelkezik azokkal az adotts6gokkal, amelyek a sa-
iir feladatainak ell6t6s6hoz sziiks6gesek. Az iskolai 6le-
tel u&v kell megszervemi, hogy abban a tanul6 a maga
elc'rt 6lhesse, s az egyes 6letszakaszok domin6ns lelki
f u .. i ioinak tregyakorl6sa 6ltal v6lj6k fejlettebb6 6s egy-
h alkalmass6 a k6scibbi 6letfeladatok ell6t6sira. A j6-
t€*nak, Clapardde szerint, ddnt6 szerep jut a gyermek
fejkides6ben. A tud6selsaj6tit6s6ra forditott tanuldsnak
is jit6Kormr4t kell oltenie, m6sk6nt, el kell 6rnie a peda-
gogusnak, hogy olyan 6rdeklcirl6st keltsen t6rgya irdnt,
hogy a gyermek az azzal val6 foglalkoz6st ji4t6knak te-
kintse. Egyediil a j6t6k, a j6t6kos munka teremti meg azt
a legkdrt, amelyben a gyermek 6lni 6s tev6kenykedni tud.

Az olasz Montessori reform6voddj6ban a gyermek
jit6kos tev6kenys6g6hez minden felt6tett megkap, m6-
retre szabott dtrendezhetcj britorokat, olyan anyagokat,
eszk6zdket, amelyekkel tev6kenykedve tanulhat, alkot-
hat. Az 6v6ncik nem irilnyitjfk a gyermekek tev6kenys6-
g6t, legfeljebb segitik, ha ig6nylik. Ugyanakkor olyan
helyzeteket teremtenek, hogy mozg6sukat fejleszthes-
s6k, E.rzilkszerveiket f inomithass6k. Montessori gyakor-
latai e tekintetben is figyelermem6lt6ak.

Dervey pragmatikus pedag6gi6ja 6ppfgy gyermek-
szempontfi 6s pszichol6giai alapozotts6gri, mint az ,,rij
nevel6s" hivei6 Eur6pdban. Mik6nt Clapardde 6s Miria
Montessori, kis6rleti iskoliit teremtett Ovid Decroly is, a
belga pszichi6ter-pedag6gus, hogy a gyermekk<izpontri
nevel6srcil ftt elkf,pzelflseit a gyakorlatban is igazolja.
Hatds6t bizonyitja, hogy Magyarorszdgon is az ci tapasz-
talatainak felhaszn6liisival alakul meg a reformpedag6-
giai ihlet6sii csal6di iskola. Mint a tobbiek, ci is elveti a ha-
gyomiinyos iskola verb6lis m6dszereit, az eml6kez6sgim-
nasztikS,t, helyette a gyermek 6letsziiks6gleteib<il fakad6
6rdeklcjd6s6r e 6pitve, a cselekedtetr6snek, a,,nevelci j6t6-
koknak" sz6n nagy szerepet.

Tov6bb sorolhatn6nk aszLzad elsci 6vtizedeinek re-
formpedag6 giai ir 6ny zatai t, a munka iskol66t Georg
Kerschensteinerrel, az,,aktiv (cselevci) iskol6t" Adolf
Ferridre-rel, a Modern Francia Iskol6t Celestin Freinet-

vel, a Dalton Tervet Helen Parkhursttel, a Waldorf Isko-
lai Mozgalmat Rudolf Steinerrel, de nem tessziik, mivel
sz6nd6kunk nem tdbb, mint 6rz6keltetni, hogy vala-
mennyi reformpedag 6giai ir ilnyzat szem6lyis6gfejlesz-
t6, demokr6ci6ra, demokratikus lletvezetlsre nevel,
m6gpedig cselekvd, cslekedtetcj m6don, mind fontosnak
tartja a kreativ k6pess6gek fejleszt6s6t nemkiilcinben az
6rzelmi vililg gaz.dagitisilL s ami ezzel j6r, re6lis6nk6pki-
alakit6s6t valamint a vililgban, t6rsadalomban, k<izos-
s6gben_val6 harm6nikus jelenl6t felt6teleinek megszer-
z6s6t.Es valamennyi elk6pzel6s sziilcije emliti a j6t6k, a
j6t6kos-tanul6s 6s munka fontossiig6t. Kisebb-nagyobb
m6rt6kben rigy tekintenek a j6t6kra, mint a szem6lyis6g-
fejlesztci pedag6gi6juk egyik metodikai eszk6z6re.

A parlament6ris berendezked6sri polg6ri demokr6ci-
6k tilrsadalmi ig6ny6re figyelve, mindegyik reformpeda-
g6giai irfnyzat 6pitett, ktilijnbiizci m6rt6kben a biol6gia,
a szociol6gia 6s frik6nt a fejlcid6sl6lektan huszadiksz6-
zadi eredm6nyeire.

Hogy az angol dr6mapedag6gia kis6rletezcj mesterei-
re konkr6tan hatott-e valaki az emlitettek koziil 6s mi-
lyen m6rt6kben, nem tudom, nem olvastam errcil, az
azonban t6ny 6s talin ki is vil6glik az eddig irottakb6l,
hogy a drilmapedag6gia mestereinek sem mfsok a peda-
g6giai c6lkitiiz6seik mint az emlitett elcil6knek,6s a t6r-
sadalmi kiizeg is azonos, amelyben m6d nyilott, nem csak
a felismer6sre, de a tereb6lyesed6sre is. A gyermek j6t6-
kfnakjelentcis6g6re Piaget 6s a t6bbi kis6rletezci pszicho-
l6gus felismer6se irdnyitotta a figyelmet - a marxist6k-
nak erre nem volt affinit6suk - ennek k6sz6nhetci, hogy
szinte egyetlen reformpedag6gus koncepci6j6b6l sem hi-
6nyzik a szem6lyis6gfejleszt6 j6r6k. Amiben a dr dmape-
dagdgia, a gyermekdrdma meghaladta azeldddk jdtdk-
felfogtistit, az a dramatizil6 jdtdknak, a s2erepsTerii
rdgtbnzdses jdtdknak a kdzdppontba helye2dse. A re-
formpedagdgia mds kdpvisel6indl a jdtdk, mds eszk6-
zrik mellett, dpill be a koncepci6ba, a drdmapedag6gid-
banviszont a drdmajdtdk hordozza a koncepci6t. Atdb-
bi ek iskol arendszert 6pite ttek az elk6,pzel6,sei kre, ez t
Angliiiban a driimapedag6gusok is megkis6relt6k, 6m a
dr6maepdag6gia an6lkiil is funkcion6l.
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Debreczenl Tibor
(R6szlet a szerzo Dr6mapedag6gia

Magyarorszlgon cimii tanulm6nyrib6l)

Peter slade, Gavin Bolton, Dorotlry Heathcote, hdrom egy id1ben milk6d6 drdmapeda-
gdgiai irdnyzatot teremtd ma is il6 szendlyisdg Anglidban. Noha a francidknak, n,ime-
teknek, skandiruivoknak is megvan a maguk tanfitfimestere, mi itt Magyarorszdgon az an-
golokra figyeltiink leginluibb. Val6sztn{ileg azdrt, mert angol nyelvterijletrhl indutt el
eme m6dszer, s ennek a szakirodalma jutott el leghamarabb hozzdnk. Az aldbb ismer-
tetett tarutlmdnyokbdl s e sz|veg folytatdsdbol kiderill majd m6dszerilk kijtrjnbdz,\sdge.
Ismerni azdrt taruicsos ezeket, hogy ki-ki eld\nthesse, melyik metodikdval jegyzt el ia-
gdt'lYu mely pedag6giai feladathoz alkalmazza ezt vagy azt a m6dszeit. Esetleg at-
vrizi. El6bb-ut6bb mindegyik gyakorl| drdmapedagigus rdjon arra, hogy a meghaldro-
z6 az 6 szem€lyisdge, hogy irzelmi bedllit6ddsti vagy intellektutilis alkat, szinjdtsz6-e
vagy teoretikus, zenei fogdkony,srigt-e vagy vizutilis hajlamrt, miiv1sz-e vagy kismester,
moralista vagy politikus stb. Es akkor mgd nem is emlitettilk, hagy mifdleifippen orien-
tdlja a pedag6gust a m6dszer megvdlaszttktibsn az, hogy fvoddban dolgo1ik-e vagy
gimndTiumban, felndttek kr)7t vagy als6s iskoldsokkal.
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