
I DAVID DAVIS

Drdmajdtdk, tanuliis €s €rtelmi fejl6dds

,,Aj6t6ksor6negygrerekmindigitlag6letkora,k6z- tel erre a kapcsolatra a drdmaj6t6kokban. Azt 6llitom,
napi viselked6se fdl6 emelkedik; a jit6kban olyan, mint- hogr Heathcote 6s Bolton megforditj6k a Piaget 6ltal fel-
ha egy fejjel magasabb lenne 6nmag6ndl." (Vigockij, illitott kapcsolatot tanul6s 6s fejkid6s k6z6tt, az 6 elm6-
1976) lettik Vigockij n6zeteivel 6llithat6 p6rhuzamba.

Mind Derothy Heathcote, mind Gavin Bolton dr6ma- Mdr most jeleznem kell, hog;r tulajdonk6ppeni c6lom
pedag6gi6j6nak kiemelked6 saj6toss6ga, hogy olyan a tan6r szerep6nek igazolisa abban a gyakorlatban,
munk6ra k6sztettek a gyerekekct, amely a gondolkodfs- amely a gyerekeket folytonosan 6nmaguk meghalad6s6-
m6dot tekintve magasabb szintii, iisszetettebb, mint aza ra k6szteti, 6s kev6sb6 foglalkozom annak r6szletez6s6,-
gyerekek 6tlag6letliora szerint t<iliik elv6rhat6lenne. F-s vel, hogy ez a vellemi fejl6d6s mit foglal magiiban.
az el6bbi id6zetbigazol6dott munk6juk sor6n, ha a j6- Vizsg6latom sor6n egy probl6m6ra <isszpontositok:
t'6ksz6tadrfrmaj6t6kkalhelyettesitjiik.Fiatalokkalv6g- ha az oktat{rsban felhaszndlt dr6majet6k legfontosabb
zett munkejukb6l sz6mtalan p6ld6t id6zhetn6nk. Talii- szerepe az,hogy megercisitse a dr6ma m6dszer6vel val6
lomra kiragadott p6lddk soret tahlhatjuk Wagner Do- tanulds - a dr6min keresztiil val6 tanul6s fontossiigiit
rothy Heathcote-tanitdsi m6dszer6r6l irott k6nyv6ben (6s ez az, amit Heathcote 6s Bolton 6llit), akkor vajon ez
(1976). a tanul6s milyen kapcsolatban 6ll a gyermek szellemi fej-

Engem igazin az a felismer6s foglalkoztat, hogy a ta- lcid6s6vel? M6s sz6val megercisitjiik-e a gyermek szel-
ndrfelelcjs az6rt, hogy6lland6anerre dszt<indzzea tanu- lemi fejletts6g6nekszintj6t,6sk6pess6 tessziik-ecit arra,
l6kat,6s hogy t6nyleg k6pess6tegye ciket arra, hogy tdb- hogy annakmegfelelcien saj6titson el valamit, avagy ta-
bek legyenek anndl, amik magukt6l lenn6nek. C6lom, nulisiszitufci6tid6ziinkeki,hogyelcisegitsiikagyermek
hogr elm6leti meghat6roz6s6t 6s bizonyitils6t adjam en- szellemi fejlcid6s6t? Piaget 6s Vigockij egymissal ellen-
nek a gyakorlatnak a tanulds 6s 6rtelmi fejkid6s kapcso- t6tes v6laszt ad erre a k6rd6sre.
lat6nak vizsgillat6val 6ltal6ban illetve ktiliin<is tekintet-

A tovdbbiakban David Davis szembedllfija egymdssal Piaga 6s Vigockij vdlekeddsdt
az ember szellemi fejl6ddsdr6l. Piaga szerint - mondja Davis - az ember elsfidlege-
sen biol6giailag rneghatdrozott ldny, a fejl6dds meghatdrozott fokozataival, mig Vigoc-
kij szerint alapvetfien tdrsadalmi ldny. Ebb6l az kiivetkezik, folyatja Davis, hogy Pi-
aget kisebb jelentdsdget tulajdonft a felndtt nevel| szerepdnek, mint Vigockij. Davis Vi-
gockij ndzetdt fogadja el, s kifejti, hogy Dorothy Heathcote a szovjet pszichol6gussal
pdrhuzamosan ugy&nene a felismerdsre jutott, amikor m6dszer6be igen hangsrtlyosan
dpitate be a taruir cselekvd jelenldtdt. Tudjuk, hogy o Piaget-ra hagyatkoz6 Slade-nel
a felndtt csak jdtdkmesteri funkci6t tdlt be, ds nem irdnyit6t.
Davis tovdbbi igazoldsdt keresvdn a Heathcote-mddszernek, utal Vigockij ,14 megkdze-
li,td fejl&dds sdvja" tdteldre, ami azt jelenti, hogy a felndtt akttv kdzremilk\ddse dltal
hasonl6 szellemi kdpessdgii gyerek kdt evet is ugorhat szellemi szintjdnek ndvekeddsd-
ben.
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Ugy v6lem, el6szdr Heathcote majd k6s6bb Bolton
munk6ssiiga is ebbe az irinyba tartott att6l fiiggetleniil,
hory tudatosan haszndltik-e ezt a terminol6gi6t vagy
sem. Amikor Peter Slade nagyszerii rijitdsa megsziiletett,
ami arra iiszt6n<izte a tanirokat, hogy hajitsik el a szd-
vegk6nyvet, 6s engedj6k a grerekeket impr ovizllJn|ezzel
arra isbuzditott6k, hogy a dr6mair6b6l szilmiizzlkamii-
v6szt. Ha ehhez hozz6vessziik azt is, hogy a tan6r lemond
minden, a di6kok tanul6s6val kapcsolatos felelciss6g6r6l
(amit maga Slade, bi{r n6m inehlzsfigirin, de meg is tett),
akkor eljutunk oda, hogy k6tszeresen is hagyjuk, hogy a
gyermekek a maguk erej6re t6maszkodjanak. Slade
1954-ben irt ,,Elk6pzelL3s" cimii munk6ja a tanulis 6s
fejlci<16s tekintet6ben Rousseau eszm6j6n alapult, amely
a helyes k<irnyezet fontoss{g6t hangsflyozta a term6-
szetkil eredend6en,, j6" fejlcid6s 6rdek6ben. Megercisi-
t6siil a drrlmaj6t6k k<ivetk ez6 c1ljit idlzi:

,,Ha a gyermeknek olyan tev6kenys6get mutatunk,
amely szoros kapcsolatban van a benne rejl6, term6-
szetes tud6ssal, akkor a fejlcit6s mesters6ges eszkdz6k
n6lkiil is serkenthetci. " M6sutt igy ir:,,,A. legiobban akkor
jAtszik a gyerek, ha a jrit6k lehetciseg6t 6s megercisit6s6t

egr feln6tt (elme) tudatosan biztositja szimilra.Ez a f o-
lyamat gondozis (nevel6s) 6s nem kiizbeavatkoz6s." (Sla-
de 1959)

Slade 6ta azok a tan6rok, akik megkis6rlik bevonni a
dr6majit6kot a tanit6sba, a kcivetkez6 kettrjs dilemm6-
val szembesiilnek: hogyan tegy6k k6pess6 a gyerekeket
arra, hogyhat6sosan fel6pitve a dr6m6t mtialkot6st hoz-
zanak l6tre (visszahozva a miiv6szt), 6s mik6ppen nyerje-
nek l6nyegi 6s alkalmazhat6 tud6st a dr6maj6t6kb6l
(visszahozva a nevelcit). T6ny, hogy Slade is szembesiilt a
sajiit dilemm 6jival. Az ekibbi idflzettel egy lapon azt ir-
ja, hogy a dr6ma ,,A megtervezett6rzelmi tr6ning m6d-
szere". Valamit adnia kell. Val6j6ban Slade v6lasza az
volt, hogy mik6nt mondjuk meg a gyereknek, mit tegyen,
mit gondoljon 6s mit 6rezzen. Fontos azonban megje-
gyezniink, hogy Sladet romantikus eszm6k (6s nem elm6-
letek) 6sztdn6zt6k a gyermek fejlcit6s6nek 6s tanul6s6-
nak tekintet6t:r,n.Ez az6rt l6nyeges, mert igy m6g kiil6n-
legesebb, hogy kort6rsa, Dorothy Heathcote dr6matani-
tdsi gyakorlata kezdett6l fogva Vigockij elm6let6vel 6l-
l i that6 p6rhuzamba.
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Brian Way megpr6b6lta iisszegyiijteni azokat a prob-

rcrnii.ai, o-ii ou6'ot ialaonat' hogy i gyerekek spontin

il;U,t6k6naknincsme8lratloao'r-,2-etkezere'6satra
iOr"t"f"tt' ttogy olyan gyakorlatokat v6Seztessen a gye-

rekekkel, ametyel tJ.le^'s'szem6lyis6giike t f ejlesztik:.szi-

rZtti f.Cp"*6giitet 6s egydnis6giikel egyar6nt' De 6t is

ffi;I,";" " ieloocsr<;i"6s tanril6sr6l alkotott hib6s el-

m6let. Tudatoron tulyi"-' Way elkiitelezte maget a k6-

ilt:;- ;tt;h;l6gia"egvik rorh6Sa mellett' A szelle-

mi feilci<l6s ezen etm6leib tiiliinbtizti lorm6kban eg6szen

iiil ;'il;;'; il; io'1"-, o" "m odern" v6l tozat a egv n6 -

*"i iiro?orur, christian w otft (t 67 9 -1754) nev6hezkot-

i'it'o.g, ur.tmr6let a tudatot kiil6nb6zti k6szs6gekreoszt-
- 

;il;;;;ni-iuaettu, €rzlste 6s akaratra' Felt6telezik'
'nogy"utot 

a gyakorlatok, amelyek ezekeL^a k6szs6geket

fejlesztik, teftctosegei a anaL ai iltannos fejlcid6sre b6r-

,nltv otvan teriileten, ahol az elcibbi k6szs6gek alkalmaz-

trat6t. 
-

- 
ilay tf gO7) ez6rt gondolhatta' hogy az,intuici6' 6s az

intellektus "gyro.rnin k6pz6sre.trytlt igy kiiliinf6le

evakortatoLaiiavasol I' a kbncetr6c i6 2' az 6r z6kel6s 3' a -

n:;;;i;;;:;;iiitu' s' u u" sz'6d 6' az'6rzermek 7' az inter-

ilf,t* toprctat".^* 
vig"Jfi.i " szellemi fejlcid6s elcibbi megkiizelit6s6nek

el6steien uoltat olyun vililgosan irsszegzi' hogy' 6rdemes

hos=szabban i d6zniink'
liren ert6pzel6s alapjin a taniirok f gy v6lt6k' hogr a

tuOat t 6pess 6gek ($ztiel6s' figyelem' eml6kezet' gon-

dolkod6s, stb.) tissiess6ge' 6s enhek megfclelcien csele-
' kedtek - hitt6k, hogy Sdrmely keszs6g fejlcjd€se vala-

-"nnyi t6trt6g 6ttalinos - egyiittes - fejl<id6set ered-

m6nyezi... Akutatilsokbizonyiiiah nogy azagy (a tudat)

ffi 
'"t;tl,"l6.tos 

t<epess6iek kom plex hil6zata' m in t

az 6t z6kel6s,f igyelem, eml6kezet' i tel e talkot6s' stb" ha -

ne. spe"iaf itt"eszs6gekkil 6ll' a.melyek bizonyos m6rtrl-

t g tiigg"tt"nek e-gym"6st6l' ennek kirvctkczteben fejlcid6-

siik is az. A tarroru"iouu o gondolkod6s k6pess6g6nek el-

,u.latitarana - annak u t6m6t" specializilt k6szs6gnek

nrirulatitata, ami alkalmassi tesi minket arra' hogy kii-

liinf6le jelens6gekrtil gondolkodjunk"'

KOVETKEZTETES

Nem 6llitom, hogy a dr6maj6t6kon keresztiil el6rhe-

tO fe;iOJCs etsci megfozetitesi m6djai 6rt6ktelenek lettek

votna a szetlemi fejicid6st 6rintci t6ves elm6letek miatt -

az6rt, mert Slade a gyermek fejltid6s6nek rousseau-i el-

m6let6t vallotta, 6s fray a k6szs6g-pszichol6gi6ra 6pitett'

Heathcote 6s Bolton didmapeOag6gusi tev6kenys6g6t az

mZlis f.ietn"f i,hogy a tanul6i 6s szellemi fejl<id6s kapcso-

lat6nak szerinteii legfejlettebb elm6let6vel mutatnak

rokons6got.
Ebben a folyamatban a legielentcjsebb es zk6za i6tsz9

tan6r, hiszen i;at6t teszi lehetciv6' hogy a dr6mfb6l ki-

inOut6 tapcsolit folytat6dj6k a k6scibbiek sordn'

Mind Heathcote, mind Bolton elk6pzel6se Vigockij

elm6let6vel mutat hasonl6s6got' 6s m indket ten-szembe-

aiirrtr"iOr.-pi"get-val, akinef hat6sa napjainkban igen

sz6mottevci'"-- 
A k;i "i.6let kdziitti kiiltinbs6geket viligithatja meg

"t"iJ *rA?*. Nezrtittmeg, a k6t m6dszer szerint mik6nt

lehet feldolgozni egy reszlltet a Hamupiprike!5] (a p6lda

il-.iif 
'urtit*t"t"i'.tuorsziltmazik'amikorisf 

6k6nt6l'

;il;;;i;i;i ian6rott'at aolsoztam eg)'r.itt)' A jdt6k so-

ffi ;G[;k Hamupipcike6l h6z6nat-szolgal6it eleve-

nitif. ii.g. A jelenet a ciel6dsz6ll6son j6tsz6dik' kiindu-

iit"'"l""ptuinat, amikor a b6nk6d6 Hamupipcik6t ott-

hagyjdk brilba indul6 nciv6rei''--'it'u 
vigo"ki j elk6pzel6s 6r alkalmazzuk ('a megkdzeli-

tO r".iiOa6-"*auja';, ai.ttot a tan6r sz6m6ralehetris6g nyi-

iif.ui.u, nogy rigy tanitson megaz tirsadalmi erkiilcsere-

;",6h;; k6tro'i6,t6 "tuont folahakat' hogy azt vizsg6l-

iu,-lu.iot a c6l szentesiti-e iz eszkozr?" Ha kihagrjuk

iaOauf u tiind6r-keresztanya figurij6t' a gyerekeknek a

ilil;[;iltc"iJurut a retaoit, hogv megvigasztalj6k
if "."pfitf.et, 6s a"tan6r szerepe a tiszttart6lesz' aki szol-

*u-i6"Cni re.yeg6ben a csel6ds6g oldalilr..iil'de m6gis fe-

il;;tass"i tiriozik a h6z r6ms6ges f.1di61ek is' A gve-

r"f,"t. Frn"tik a tiirt6netct, elcibb-ut6bb felvetik azt a ja-

""l"i"i,tt"gy segitsenek Hamupipcik6nek eliutni a b6l-

;;;;sze?i,p"f"r j6l k6szitettiik elcj' tudni rogj6k' kik

l-"pr en"k a kocsisok, kik az inasok' a szobal6nyok' a var-

;?dtil. A gYerekeknek bizony6ra lesznek otleteik -

pl. az cg-r ik komorna.tudhat egy olyan b6liruhir6l' ami

[g] un ;; "8] ik mostohatestv6€' de m6g sohasem viselte'

"frun ,.1ti" a szekr6nl' m6h'6re' a kocsis felajdnlhatja'

trosr et, iszi Hamupipriiet a 66tua es6rte ismegy"'""ilaitto 
t* aiaie' provok6lhatja - elcihivhatja -

ti.J.itt. '"qt6rt adjam oda a kulcsot' hogy kivehesd a ru-

ffiI' -iii;. tudd 68y hazahozni Hamupiprik6t' hogy

"itr"tt".ii"^ a mostof,"66rt eltitkold elcilc' hogy a lovak

i":t6f."tif." gs igy tovibb' M6s sz6val a i6tsz6tan6r ala-

oozzamesahelyzetetak6scibbivizsg6lathoz'hogyvajon
fi;;[il;;pory* "ttortttelenek-e' mint a mostoha' va-

;;;;1"r";&tottat tettek-e, mint ti? A h6z a t6rsadalom

modellje. Szentesrtr-e a c6l az eszk6zt? Joguk van az el-

"""."ii"f."" k az igazsilg 6s m6lt6nyoss6g nev6ben csal-

ni, lopni, hazudni, stb'?"'' --iza'tanir, 
aki Piaget nyomdokait kiiveti' lehet' hog.y

r"rtct"iiti, hogv szel'l3mi f; jl6desiikn :y :"" 
a szint jen

;;; ;i"t"f t6p"' megtahuln i a m€lt6nvoss6g f ogal-

-at"t r.ii."it6s6i irgy, h6gy csak a h6rom testv6rrel va-

16 elt6rci b6n6sm6dot vizsg6l j6k'
V6lemenyem sze'int'iiniez a tanul6s elt6rci sorrend-

i6t ielenti.6s az clcibbi p6lda gazdagabb' a k6scibbiek so-
Jj;J;.i; 

;;;uf *e.tcrt ti szel-l em i 163 t<;acs t ered m6nyez

;;;:;;k;k"aieev6nenk6nt is' Tan6r6nak 6s t6rsainak se-

;flA;;;iAt r?i;"t -ugu*Pb l"'1 TI1 amlven akkor
tEnylegesen, es ez elcik6"sziti azt' hogy majd az 6letben'

iinmag6t6l is ilYenn6 v6ljon'
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