
csoportn jfrvi scgitette: kem€ly k6ve&ezetess6g nyir-
bilia a l,iwinyc, de fdliisleges elemeket, s terelt benntin-
ket a t6rt6netben val6 gondolkodis feltil a dr6minak a
pobl6mamegoldrisban ttirt6nd alkalmazisa fel6. A ter-
iazett fogHkbzisok kdziil idcihi6ny6bansajnos csak egr-
grel ismerkedhettiink meg a grakorlatban.-- 

N6h,6ny h6nappal a tanfolyam ut6n, az elxi progra-
munk tervez6se kdzben bizony gyakran hivatkozunk a
kurzuson tanultakra, ami azt jelzi' hogy a nyolc nap' egy

a munkijlt nost kezd6 t irsulat szimira felt6tleniil hasz-
nos volt- Mindez6rt kdsz6netet mondunk a szewezSk-
nek, a hiziga z/rLklrrak,a nyelvi korl6tok led<int6s6re vil-
lalkoz6Posta Inurinak 6s a mesternek Geoff Gillham-
nak.
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Egy K6zdp-Kelet Eurdpai Project kia.lakuldsa
A falukutii6 6s szinJ6tsz6 tdborokt6l a szociodr6ma tdboron keresztiil a

komplex drimat6borig

Akezdaek:
Ahhoz, hogy az 1993-94-es6vben megval6sitott Komp-
lex Drimat6borr6l irjak, emlit6st kell tegrek arr6l a fo-
lyamatr6l, amelyet 1982-ben kezdtiink el B6k6s megy6-
ben. A t6rsadalmi 6letben ez a puha diktatirra idciszaka
volt Magrarorszigon. A k6 z:ponti ir 6nyitis, a hierchikus
struktira rinyomta b6lyeg6t a t6rsadalomra. Az 6rtekni-
s6g soraiban sokan tudtuk, hogy a hivatalos jelent6sek
mellett l6tezik egr m6sik Magrarorszig is, akiknek a v6-
lem6nye nem kap fiangot, s j6p6ran felelevenitettiik az
1930-as 6vek hagyominyilt, a falukutat6st. Folytattuk
azoknak az egykori szociogr6fusoknak a munkij6t, akik
a tr. vil6gh6boni el6tt kutatt6k a magrar val6s6got, s nem
el6gedtek meg a hivatalos verzi6kal:

,,...ozok vesznek magukra nagy felel6ss6gct,
akik a veszdlyeket tartJfk, a baJokat eltagadjdk 6s a
vdltoztatdst halogatjdk... Mert minden tinvizsgf lat
amellett sz6l, hogya teremtd pfnik munk6l6saa leg-

Jobb kiizdrdek, tel6n az egyetlen m6d arra, hogy a bd-
kds vdltoztatdst szolgfljuk. A fiilkeltett szorongfs
taltin fdl€breszti azokat, aklk nem l6tnak, megfJft-
Ja a Jdratlanok szemdt."

lrta ezeket a sorokat Szab6Zoltin,1936 6sz6n ,$.
tardi helyzet" cimti miive el6. A k6t vil6ghiborfi k6z6tt a
n6pi ir6k legiobbjai gondolkodtak hasonl6k6ppen 6s va-
l6s6gfelt6r6 munkiikban adtak - olykor megr6 z6 ereif
- hirad.ist a,,n6ma" magyar falvakr6l. 1983+61Bek6s
megye falvaiban pr6b6ltuk felelveniteni, folytatni,,Ma-
g;rarorsz6g felfedez6s6t".
Cdlunkvolt:

al arqt6zkdd6 tirsadalmi jelen#gek fiilfedez6se 6s
tudatositilsa;

t/ ismert ideol6giai magrar6zatok 6jra6rt6kel6se;
c/ a t6borban r6szWev6k t6rsadalomszeml6let6nek

form6l6sa, a probl6ma6 rzlkenysflg, k6z6leti fog6kony-
sig kialakitisa, elm6lyit6se;

d/ a t6rsadalomban jelenlev6 szociol6giai szerepek,
viszonyrendszerek felismer6se, elemz6se.
E t6borokba r6sziink volt megismerkedni olyan egr6ni 6s
a telepiil6sen megtiirt6nt, nyilv6nosan soha el nem mon-
dott t6rt6netekkel, amely sokunk szeml6let6t egy 6letre
meghat6rozta a politika hatalmi j6tszrn6ival szemben.
Akkori tapasztalatainkat a Megyei lev6ltilr ,6rzi.

1987-ben a falukutat6s saj6tos formdj6t v6lasztot-
tuk. Owdztiik a s zoc i o I 6 g i 6t a s z{nj dt s zti ssa /. A faluku-
tat6 taborokt6l addig elkiil6niilten klasszikus 6rtelem-
ben vett szinj6tsz6 t6borok is mtik<idtek nyarank6nt
(dr6mapedag6giai k6pz6seket rendszeresen szeryez-

tiiok, b.ir tibort nem minden 6vben inditottunk). Gzt6-
ndsen tettiik, mert fgy v6ltiik, hogr a helyi tirsada-
lomnak a miiv6szet eszk6z6vel- a dr6m6val - a t6bor
v6g6n r<igtiin tiikrot tarthatunk, s fogalmunk sem volt,
hogy az UNESCO I 984-ben k6zreadott II. k6zlptilvttet -

v6ben ez is egy kivfnatos haladisi iriny:
,,,\ kreativitiis 6szttinz6se v6gett szoros 6s folyamatos

egyiittmiikird6st kellene kialakitani az oktatis-nevel6s 6s
az alkot6mtiv6szekkdzdtt...annak az ismer t szerveskdl-
cs6niis fiigg<is6gi viszonyoknak kell alapos tanul-
m6nyozis tiir gyirvivilnia,amely a kultrira 6s olyan terii-
letek k6zdtt 6ll fenn, mint a gazdas6g, a technol6gia, az
oktatis-nevel6s 6s a kommunikici6. E vizsg6latok sor6n
interdiszcipliniris megk6zelit6st kell kdvetniink, bevon-
va a tirsadalomtudom6nyok minden 6ga zatit."

A I 2napos miihelyiinket interdiszciplin6risvolta mi-
att Szociodrdma t6bornak neveztiik el. (Az 1920-as
6vekben Moreno haszn6lta ezt a m6dszert.) L6nyeges elv
volt, hogy a helyi tirsadalom t6rt6nelmi, jelenkori sze-
replcii elevenedjenek meg a szinpadon s a tiikdr a helyi
probl6mils helyzeteket mutassa be a k6zons6gnek a spon-
taneit6s 6s az,,itt 6s most" elv alapj6n.

B61 1987-ben szerveztiink elciszdr ilyen t itbort,otsz6-
gos t6mogatotts"igot 2 6wel k6s6bb 6rtiink el.Piiyina-
tunk alapj6n kdtdttiink 1989 mdrcius6ban szerzcjd6st az
akkor m6g Kiiz6letfejleszt6si keretprogram titk6rsig6-
val (elenleg Iskolapolg6r Alapitv6ny, kikkel m6g ma is
egyiittdolgozunk) 6s segitettek terjeszteni a t6bori felhi-
v 6st az orszilgk<iz6piskol6iban.

Mivel az orsziglegkiil<inb<izribb teriileteir<il (Szom-
bathely, Miskolc, Mohics) kivintak diikok 6s tan6rok e
ny6ri k6pz6sben r6sztvenni, igy aztt.,,el6k6pz6st" pos-
tin keresztiil oldottuk meg, hogy a leend6 t6borlak6k
jobban megismerkedjenek a ,,hely szellem6vel", a t6bor-
nak helyt ad6 telepiil6s helytdrt6neti 6s XX. szilzadi do-
kumentici6s anyagait, s termdszetesen a t6bor tervezett
programj6t kiildtiik el ily m6don a r6sztvevcjknek.

A project elsdfdzisa:
Az els6 napot az ismerked6sre 6s a munkamenet kdzds ki-
alakitlsfura sz6ntuk. A k6z6s,,alkotminy" kialakit6s6ra.
Fontos volt, hogy megismerjiik egym6st, tiszl.izntk,ki
mit viir ett6l a l2 napt6l, s ci maga hogyan k6pzeliszem6-
lyes r6szv6tel6t.

Tettiik mindezt jdt6kos form6ban az6rt, hogr k6ny-
nyebben jdjj6n l6tre a nyitott, j6hangulatf, bizalomkel-
t6 atmoszf6ra, mely az alkot6munk6nak elmaradhatat-
lan felt6tele. Az dnfejleszt6, kdziiss6g6pitri j6t6kok sor6n
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m6g jobban nyilvinval6v6 v 6lt a r 6szfu ev 6k k6t kiil6nhi-
z6 tipusa. A s zinjiltsz6k (,,miiv 6szek" ) ext r ov e r t d I t, a f a-
lukutat6k (,,tud6sok") introvert dlt szem6lyisegiegyei
egyErtelmiien firz6kelhetdv6viltak, s e tud6s birtokdban
kellett a t6bort s a szem6lyi kapcsolatokat fgykoordinill-
ni, hogy a kiildntxizci stilusjegyek ercisits6k 6s ne oltsiik ki
eg;rmis munkijet. Bdseges tapasztalat alapjiin mondha-
tom: nem egyszerii feladat.

,,Ha k6t ilyen kiilonbozci tipusfi ember 6sszeh6zaso-
dik, megval6sithatjik az eszmfinyihizass6got. Mindad-
dig, amig az 6let sokr6tri kiilscj feladataihoz val6 alkal-
mazkod6s foglalja el oket, nagyszenien. De ha..." (C.G.
Jung) - de errrjl k6scjbb.

M6g elsci este k6zdsen kialakitottuk a normikat 6s a
szab6lyokat 6s igyekeztiink egy6rtelmiiv6 tenni a ti4bor
c6lj6t 6s a I 0 napos munka menet6t.Itt alapoztuk meg azt
a stilust, amit demokr dcidnak 6s f el el6s sdgtel j es komp-
romisszumkdszsdgnek neveznek. A dolgokat veliink 6s
dl t a I unk akartuk megval6sitani.

Folytatva a falukutat6 t6borok hagyominyait a t6r-
sadalmi 6let kiil<inb6z,6 t6mak6reiben, mint p6lddul
eg6szs6giigy, oktat6s, villlalkoz6s stb. | -2f 6sk6rdez(tcrc-
portok igyekeztek feltirni, megismerni a telepiil6s val6-
s"igit, s a tapasztalatokat az esti t6borszintfi megbesz6l6-
seken mondt6k el, hogy a sok r6szvalamilyen eg6ssz6 6ll-
jon 6ssze. Az interjrik l6nyeges mondand6j6t 6sszesiirit-
ve szimit6g6ppel rogzitettiik. Ez a kdscibbi prob6mat6r-
k6p kialakit6silnil v6lt fontoss6.

N6gr napig a szinj6tsz6k is v6gezt6k a kutat6munk6t,
hogy megmerilkew6r, av al6s6gban, tapasztalatuk is er6-
sitse cjket a szinpadi jellemekformil6siban. ,,Erzelmi ta-
pasztal6s, racion6lis bel6tds" - ahogy Moreno irta. 86r
mindenki lelkesen belevetette magit a ,,nyomoz6sba",
megit6l6siik szerint m6gis ezokozta a ,,de ha" effektust.

A szinjitsz6k egy r6sze nehezen viselte azl-2szem6.-
lyes, izoliilt munk6t, s r6ad6sul mikor ,,dsszeiiltiink", ak-
kor is elm6lytilt elemzd munka virt r6juk. Mik<izben cs^{-
bitotta 6ket az ismeretlen vil6g felfedez6re, az erciteljes
koncentr6ci6t igenyl6 racion6lis munka elf6rasztotta
ciket, nem volt jdt6kos felold5.sa a siirii, olykor nyomasz-
t5 6lm6nyeknek. V6gytak az eleven or6mre. Ez a 4. nap
este keriilt felszinre. Ig6nyiiknek helyt adva kreativ jiit6k
foglalkozdsokat is bele6pitettiink a napi munkiba. A 6
napon pedig akci6j6t6k keret6ben dolgoztuk f6l a megtu-
dott informi4ci6kat s pr6bdltuk eljiitszani a telepiil6sre
jellemzci emberi karaktereket. Ezutin szekci6kban foly-
tatfiott tov6bba munka.

a/ A falukutat6 szekci6 a tovilbbiakban a probl6ma-
megold6 gondol kod6s m6dszer6vel kdz6let6,pit6 mti-
helyk6nt elemezte, s pr6b6lta a megolddsigv6giggondol-
ni a telepiil6s traum6s pontjait egy szociol6gus s egy me-
nedzser vezetfls1vel. Azontril elmElyiiltebb ismereteket
szerezlek a helyi t6rsadalom miik<id6s6nek megismer6-
s6ben, kialakult benniik a segitci 6s fejleszto szind6k. Az
esti besz6mol6k, megbesz6l6sek 6s vitdk eredm6nyek6p-
pen megalkottik az interjfikb6l kiemelt l6nyeges infor-
m6ci6k alapjdn a telepiil6s probl6mat6rk6p6t, s ez inspi-
r6lta riket, hogy ,,kerekasztal" besz6lget6sre hivjdk a he-
lyi k<iz6letben aktivan r6s ztvev o szem6lyis6geket, kik szi-
vesen el is j<ittek, s csup6n az esti bemutat6 miatt szaki-
tott6k f6lbe a ,,probl6mamegold6 besz6lget6st". (Vala-
mennyi meghiv6t szem6lyesen adtuk 6t.)

UA szinj6tsz6szekci6 taglai a 6. napt6l az interjrik-
bol begyrijtdtt nyersanyagokb6l form6l tilkazokat az elii-
driket, melyeket jellemzcinek v6lt6k a telepiil6s 9g6sz6re.
Oregek, fiatalok, dolgoz6k, vezet6k 6s vezetettek meg-

form6l6sa virt r6juk. Nap mint nap megkinl6dtak a meg-
jelenit6s mesters6g6nek neh6zs6geivel, csiszoltik tehet-
s€giiket azanyaghoz, az anyagot aszinj6tsz6s alapvet6
t6rv6nyeihez. ,,A cseppben a tenger" megmutatkoz6s6ig
gy<itrci, dngydtrri ft vezetett. J6zsa Mih6ly szin6szveze-
t6s6vel k6sziiltek az utols6 esti ,,nagyszembesiil6sre", a
ktiz6ns6g el6tti bemutat6r a a szinj6tsz6k

Gesztus, hang, mimika, pilrbesz6d megtalilisa ko-
molyszellemir1s6rzelmi tev6kenys6get k6vetelt aszekci6
tagjait6l, de a szemdlyes vdgyb6l szilletd egydni iiriim-
lithattuk -,t 6z6s vti gykdnt, kdzd s 61 \mkdnt ttdofi.meg-
jelenni. A sikeriilt bemutat6t a szinj6tsz6 szekci6 vitte
ugyan k6zdns6g el6, 6m m6gis a t6bor eg6sz6nekmunki-
j a is megtestesiilt benne. Hiszen a fdpr6birkon a nem j dt -
s zdk voltak a kriziins6g, s az 6 kritikai 6szreveteleik, j6ta-
nfcsaik is be6piiltek a jelenetbe.

A k6zdns6g tapsa volt a honoririum, s a bemutat6t
k6vet6 2 6risl;rusz6lget6s, melynek sor6n folytattuk az
egyiittgondolkod6st a helybeliekkel a helybeliek6rt. Ter-
mrlszetesen mi csak elindit6i szerettiink volna lenni egy
folyamatnak, mely el is indult s ugyanezen a telepiil6sen
ugyanezzel a m6dszerrel kontroll t6bort is v6gezhettiink
l6vmflva.

A project fejIesztdse:
A politikai rendszerv6lt6s ut6n, ahol is paradox m6-

don azt 6rz6kelhettiik, hogr a viigyott szabads6gban az
ember ek elvesztettdk a t dr sadal mi d I et bevdlt i gazoddsi
p ont j ait, s most zavartan kerest6k helyiiket f jra.

Fontos hatalmi pozici6k sziintek meg, meg kellett is-
merkedni a munkan6lkiilis6g resz6vel, j6 bar6tok fordi-
tottak egym6snak hirtelen h6tat stb.

Ismdt szilksdges volt egy szemdlyes dnmeghatdro-
zris, mindenkinek <inmagdval, a rendszerv6ltoz6ssal s az
fj helyi ti{rsadalommal szemben. Hogr ki 6s miv6gett van
vil6gon 6smilyen 6rt6keivannak. Most ldtszottlegink6bb
a tekint6lyelvri tirsadalom rombolisa.

A szabads6gban nyilvdnval6v 6 v 6it, hogy az embe-
reknek az autonom ddntdshozd kdpessdgilket sorvasz-
tottdk el. Ilyen kdzegben konnyen t6ptalajra nyerhet a
demagogia, a kiviilrcjl vez6relts6g.

- lgy sziiletett meg 1992-tten a KOMPLEX DRAMA-
TABOR ritlete. Olyan miihelymunk5.t szerettiink volna
l6trehomi, amelyben 6nmagunkon keresztiil k<jzelebb
jutunk a t6rsadalmi val6s.ighoz, hogy jobban felismer-
hessiik ,,az er6nvnck onibrizatit, a grinynak iinncin k6-
pet 6s maga azid6,aszAzad test6nek tulajdon alakjiit,le-
nyomatit".

A szinj6tsz6 es a szociol6giai szekci6 mell6 igy be-
6piilt a dr6mapedagogiai szekci6 is. Az a teriilet, amely-
ben a pedagogusok megismerkedhetnek illetve tovibb-
fejleszthetik azt a nevelcii attiriidot, amely elsdsorban a
gyermek szem6lyis6g6re 6piil, segiti a kreativitisnak az
<in6ll6, rugalmas gondolkodisnak a fejkid6s6t, s igy fel-
tehet6en az elkrivetkezendci nemzed6k m6r ,,beliilr6l ve-
z6,relten" 6lheti az 6letet, autonom 6llampolg6rk6nt.
Ahol nem b6b szerepben kell le6lni az 6let6t.

Fontosnak v6lttik mindhilrom szekci6 munk6j6ban a/
az 6rzelmek csiszol6s6t U a logika analizii6 6s szint6zst
l6,tr ehoz6 seg i ts6g6vel a kommunikdci6 fejleszt6s6t,
mely a mindennapi kapcsolatfelvdtelt 6s kapcsolattar-
tiist is megk6nnyiti.

Fontosnak v6ltiik tovilbb6 az emberi viszonylat rend-
szerek elemz6s6t, s annak az6rzelmeinkre gyaiorolt ha-
tiis6q a hamiss6g felismer6s6t ak6r benniink, ak6r egy
tirsadalmi helyzetben rejt ozik, a hitel es szemdlyisdg ki-
munkdldsdt.Yagyis, hogy a kiilscir6teg, a tirsadalmi 6let
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tisztibb 6s demokratikusabb legren, elkezdtiik a belfflrdl
val6 6pitkezest. A l6lektcjl -l6lekig tisztasig6nak kimun-
kilis6t. M6dszer6ben viltozatlanul folytattuk tov6bb a
bcvilt hag/ominyt: az els6 napi k<iz<is ismerked<ij6t6ko-
kat, a l0 napm egytitt6l6s szab6lyainak kiizds kimunk6-
liqit, a probl6m6k nyilv6nos megvitates6t, a demokrati-
kus l6gkor kialaki6s6t.

A mrihelyekben a szinj6tsz6k a Sztanyiszlavszkij
m6dszert alkalm aztilk elilszeretettel, a dr6mapedagogu -
sok6sa szociodrim6sok az 6n- 6s tirsismereti szitueci6s
j6t6kokat.

A t6bor strukturija arra is lehet6o6get adott, hogy
mik6zben a szekci6k a maguk miihely6ben elm6lyiilten
dolgoztak a maguk 6ltal meghat6.rozott probl6makdr<in,
a tlborszintii munkiban, kilfiptekaz6rtk6rkil 6s megta-
nultik a m6sik szekci6 szem6vel is liitni, gondolkodni.
Megtanulhatt6k a miisik szem6ly 6rdekbeszimitdsdt is.
Megtanult6k, hogy menny i r e t d g it hat 6 a kdril I 6t t ilnk I e -
vd vildg, amelyben ha nem tudjuk sajdt drtdkilnket el-
v e s zhet ilnk a p i I I anat ny i dr d eke k ker e s zt t il zdben.

Megtanulhatt6k mi a miiv6szet, a miiv6sz, a pedag6-
gus s a k6z6letis6get villal6 6llampolg6r szerepe az'dn6l-
16 gondolkod6s kialakit6s6ban s hogy merjiik felviillalni
iinmagunkat. S nem utols6 szempont, hogy ez a m6dszer
el6segitette az azonos hulldmhosszra val6 r6hangolist s a
kdz6piskol6s dirikok 6s pedag6gusok nem szembendll6
gener6ci6s ellenfelekk6nt viselkedtek, hanem egym6s
probl6m6j6t jobban meg6rtci kdzdss6gg6 rudtak vdlni.

Utols6 este a h6rom szekci6 a fent leirt gondolati$g
ment6n mutattabe amiihelymunka eredm6nyeit. Erreaz
alkalomra a telepiil6s vezet6it 6s a lakiikat is meghivtuk,
kikis jottek.

T<ibben figr 6reztiik akkor, hogy igaza volt N6meth
L6sd6nak mikor ezt irta:
,,A JOv6 lskolCJa Inkdbb olyan benyomdst kelt, mint
a reallsta szfnpad: tn0z6a;zJ hiszi, egy darab val6s6-
gos, vdletlen €letet lesett meg, mindennapi emberek
tdrsalgfsdt, s csak fokr6l-fokra J6n 16, hogy ezttz
dletdarabot magasabb c€l szerint v6lasztott6k 6s pre-
pardttdk ki v6letlenei miigiitt, szimbdlumok rtigzf-
tlk a szabdlyszer{lt, szerepldi mtigiitt egy-egy sz6t-
nyfl6 6letsfv van, mellyel a vll6g egy-egy aspektusa
JOn be az egyszer{l szobdba."
Igy alakult ki az a project, amit 1993-ban Biikkszentke-
reszten val6sitottunk meg elcisz6r, majd 1994-ben Gyu-
l6n egy 75 fris t6borban, melynek az alibbi volt a vegsci,
letisztult 6sszegzett kiirilsa.
F6 cdl:
a/ A szem6lyiseg- 6s tehets6gfejleszt6s dramatikus esz-
kdzrik segits6g6vel.

A meghiv6 szdvege, melyet a tanfolyam r6sztvev6i
megkaptak, r6gziti, a dr6mapedag6gia szerepercjl, funk-
ci6j6r6l vallott n6zeteimet is. Ennek szellem6ben tervez-
tem meg a kurzust, ez6rI is k6zl<ik a meghiv6b6l r6szlete-
ket.

A drdmapedag6gidr6l
A dr6mapedag6gia a reformpedag6giai ir6nyzatokon be-
liil olyan szeml6let 6s m6dszer, amelyet nevezhetiink de-
mokratikusnak, mell6rendel6nek, kreativnak, szem6lyi-

t/ A tfrsadatmi viszonyrendszerek felismer6se, elemz6-
se.
Ezen beliil:
| . Szinj dtsz6 szekci6:
Szekci6vezet<i: HODU J6ZSEF, a B6k6s megyei J6kai
Szinhilz miiv6sze.
al A szinjitsz6 k6pess6g fejleszt6se, improviz6ci6, kon-
centr6ci6, kiil6ntxiz6 karakterek fejleszt6se.
t/ Csoport aktivitfs 6s dinamika fejleszt6se, dramatikus
6s zenei eszk6z6k segits6g6vel.
Olyan kdz6piskolils, friiskolis korri fiatalokat verunk,
akik a szinj6tsz6s elemeivel szeretn6nek megismerkedni.
2. Dr dmapedag 6 g i ai s 7ekci6 :
Szekci6vezetcj: KOVACS ANDRASNE, a Magyar Dr6-
mapedag6giai T6rsasig orsz6gos oktatisi bizottsig6nak
tagia.
a/ A kdlcs<inds meg6rt6sen keresztiil val6 tanit6s 6s an-
nak metodikai alapjai.
ty' Metakommunik6ci6, emp6tia, tolerancia, bizalom6pi-
t6s.
e/ Csoportos aktivitds 6s dinamika fejleszt6se dramati-
kus 6s zenei eszkdzdk segits6g6vel. Olyan pedagogusok
r 6sw|tel6tv 6rjuk, akiket vonz a dr6ma eszkiizrendszer6-
vel tdrt6ncinevel6s.
3. S zociodr dma szekci6 :
Vezetcj: FABULYA LASZL6M, az Europai Drfmape-
dag6giai T6rsas6g tagja.
a/ A tirsadalmi probl6m6k ir6nti 6rz6kenys6g fejleszt6-
se.
t/ A tiirsadalmi 6s csoport-probl6mik felismer6se, anali-
ziil6sa, probl6mat6rk6p k6szit6se. Az itnkormi{nyzatis6g
gyakorliisa.
c/ A kommunikdci6s 6s improviz6ci6s k6szs6g fejleszt6-
se. Olyan kriz6piskol6s, friiskolds korfi fiatalokat v6runk,
akiket 6rdekel a t6rsadalomkutat6s. snem zirk6makela
helyszinen tapasztalt probl6m6k mriv6szi eszk<iz<ikkel
tort6nri feldolgozisilt6l sem (szinjr4tszas, irodalom).

Vend6gtan6rok: PAI TAMAS szociol6gus, valamint
FRANCES KAY 6s NICO BROWN lrorszdgb6l, kik a
ritmus, zene, koncentr6ci6 6s bizalom6pitls elismert
szakemberei.

Ti4borunkban 30 hat6ron trili magyar pedag6gus 6s
di6k is r6szt vett Rom6ni6b6l 6s Szerbi6b6l s k6t rom6niai
rom6n di6k. Sajnos a k6rpitaljaiak csak ig6rt6k j6vetelii-
ket,6m annyi penztik sem volt, hogy megelcilegezz1kit-
jukat. Eur6pa keleti illetve nyugati v6g6nek k6zelit6#re
Irorsz6gb6l hivtunk egyott 6lci angol miiv6szh6zasp6rt is,
kikirgy nyilatkoztak,hogysz6mukra is6lm6nyvoltebben
a t6borban dolgozni.

Fabulya Lfszldnd

s6gk6zpontirnak, cselekv6sre, j6t6koss6gra, improvizi-
ci6ra 6piikinek, amely a gyermek 6s felncitt szerepjdtsz6
hajlamrlra t6maszkodik, a kett6s tudatra. Mint ilyen ki-
vill6an alkalmas koz<iss6gen beliili szem6lyis6gfejleszt<i
tev6kenysegre 6s a nevel6st fontosnak tart6 oktat6sra.
Helye van tehet a korszerii 6vodai nevel6sben 6s azilta-
l6nos iskola als6 tagozat6n, itt iillgnd6 jelleggel, k6scibb
oszt6lyfrin<iki 6rikon, az irodalom, a nyelvek 6s a t6rt6-
nelem tanit6siban. Kiv6l6an hasznosithat6 klubokban.

Erd6lyi f6iskol6sok drdmapedagdgiai tanfolyama
Nagyk6riis, 1994. jrinius 26 - jflius 3-ig.


