
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.



tCborozfsokon, kdzdss6gi dsszejdveteleken. Seglti a szfn-
j6tsz6rendez6st 6s a dramaturgiai mur*6t is.

A t ant o I y am lunkci 6 i dr 6 I
Fontosnak teiszen6k, ha a dr6mapedag6gia az angolsz6sz

orsz6gokhoz 6s Mag/arorsaighoz hasonl6an bekeriilne a

pedagogusk6pzd f6iskol6k k6pz6si programjiba' Ezzel a'

irat6r:on tfrli magrar pedag6gusk6pz6s e tekintetben isbe-

kapcsolodn6k a hazai-eur6pai v6rkering6sbe. Magtaror-

szigon a dr6mapedag6gia hfsz 6ve' hogy jelen van, m6d

nyfln6k tehit a tapasztalatok 6tad6s6ra 6s a magyarba ol-

tott angolszisz metdika alapszintii elsa ilrtitisilra.
A tinfolyamot a Magyar Drdmapedagogiai Tirsas6g'

az Anyanyelvi Konferencia 6s a Nagykcir6si Reform6tus
T anit6k6pz6Fciiskola kiiz<isen hirdette meg, anyagilag az
ut6bbi kettci finanszirozta.

S akik eljdttek 23-an,tanit6k6pzris hallgat6k Maros-

v6sirhelyrcil, Kolozsv6rr6l, Nagyv6rad t 61 6rkeztek -
A hatiiron tfiliakkal egyk6z6ss6gben lenni, veliikdol-

gomi, hozz|juk sz6ln i megdupl6zott f elekiss6g. Tudni,
hogy rik misk6nt vannak a vil6gban, mint mi itthon, a ki-

sebbs6gi l6t sajitos terheit viselendci. (Kimondatlanul is

biintudatom van veliik kapcsolatban; r6m nem nehezedik
tdbbletsfily, az.6rt, mertmagyarnak sziilettem.)

Amit aveliik eltdltiitt id6 alatt 1rzdkeltem: erdsebb
az alattval6i tudatok, mint a hazai fiataloknak, s ez
nemcsak gondolkoddsukban, de azinterakci6kban is 6r-

zdkel het t). A porosz is kol ai hagyomdnyok mintha j obban
dl nenek ruiluk. A t andr - di dk viszonyb6l i s kitet szik ez. A
csalddon belilli filggiis<lg (matriarchdlis) is nagyobb.
E nnek nyoma t ap a s zt al hat 6 mi nd ennap i I 6t e zd s il kb en.
(Az improvizrici1k sordn az dletidtdkokban, mindez
napvildgra keriilt.) N em erdnyilk a pontossdS, mint f o-
g al mazot t e g y i kil k, ez mdr nd I u k ke I et i hat d s' U g y anak-
kor megdlik a megbdndst is, noha ez ut6bbit6l mit sem
vdltozik az emlitett gyarl6sdg. A mi fiataliainkruil is
j obban v dgy1dnak a i 6 s z6r a, a par t ner sd g r e s a t e s t me-
leg kdzdssdgi ldtre.

A tanfolyam utolso napj6n irrlsbeli k6rd6seket kap-
tak, hogyazokra vilaszoljanak, n6v n6lktil' ha gondolj6k.
Ezekkil nyujtok 6t mondatokat. Arra a k6rd6sre' hogy
mi I yennek t art ott dk a t anf o I y am s zel I emi s d g dt, ezlv irlt-
szolt6k.
- A tanfolyamot nyilt, 6szinte, vitatkoz6, feszes mun-

kaszellem uralta.
- A tanfolyam liberilis szellemis6gben zajlott le. Min-

denki szabadon megnyilv6nulhatott, nem kellett fe-
sz6lyezni magunkat.

- Nem sz6mitottam ilyen nyilt, kozvetlen egyiittl6tre.
- Lazailsszabadvolt.
- A tanfolyam szellemis6g6t demokratikusnak tartot-

tam.
- Sz6munkra nagyon j6 6rz6s volt ebben a l6gkiirben

dolgozni, mivel ez sz6munkra szokatlan.
Miben ldtja a drdmapedagigia szellemdnek ldnyegdt?
- Nagyon fontosnak tartom, hogy elmondjam, hogy ez

a fajta tev6kenys6g teljesen feloldotta a giitl6saimat.
Eddig m6g soha nem szerepeltem k<iz<ins6g eldtt, nem

vettem r&zt Jlt6kokban De mootmindeo stresszndl-
kiil j6tszottam.

- Fontos, hogy tudjuk meS6rteni, vannak mds tlpusf
emberek is. mint mi.

- A dr6mapedagogia szem6lyis6gfejleszt6 szeml6lete
segit abban, hogr nyitott, alkot6 emberr6v6ljunk. A
r6gi diktat6rikus szeml6letnek az volt a c6lja, hogr az
embereket orrukn6l fogva vezethess6k. A dr6mape-
dag6gia viszont egy demokratikus 6llam nevel6si
rendszer6nek lehet az alaPja.

- Nagyszertinek tal6lom ezt a szeml6letet, mert a tan6r
6s di6k viszonya nyilt, 6k itt egyenrangri partnerek,
akik gondolataikat szabadon kicser6lhetik.

Gondol -e az ott honi al kal mazdsdra?
- Igen. Tulajdonk6ppen mindig zavarl, hogy a tanit6k

6s tan6rok legnagyobb r6sze arra kivdncsi, mit nem
tud a tanul6. Hogy a jegy mindig fontosabb, mint az
ember.

- Mindenk6ppen alkalmami pr6b6lom az itt tanulta-
kat, el6gg6,,megf ertcizcidtem ". Folytatnom kell'

- Gondolok rii, hogy alkalmazom, de f6lek is, hogy en-
ged6keny term6szetem miatt a gyerekek a fejemre
ncinek.

- Szivesen alkalmaznim, de nagyon neh6z az akozeg,
amelyben tanitani f ogok. Acsal6dban tal6n m6gk6ny-
nyebb.

- Gyakorl6 6r6imon m6r eddig is pr6b6lgattam, 6n
ugyanis m6r tavaly is voltam a Tibor b6csi t6bor6ban
Tiszasason.

Fontosnak tartarui-e, hogy a mddszer meghonosodidk
Erddlyben?
- Nagyon fontos lenne, u.i. n6lunk szinte kizdr6lagosan

csak a hagyomiinyos m6dszerek 6lnek. Ideje volna
m6rv6ltoztatni.

- Fellazitani az ottani fiatals6g merevs6g6t, k6nnyebb
lenne a kapcsolatteremtr6s az emberek kdz6tt, 6s nor-
m6lis tandr-diiik viszony alakulna ki.

- Fontosnak tartom, mert segitene benniinket, hogy
magyars6gunkban megmaradjunk. Abban, hogy ne
legyiink identitis-zavarban szenvedS emberek; olya-

" nok legyiink, hogy minrlen helyzetben meg tudjuk6ll-
ni a helriinket.

- Nemcsak az volna a j6. ha Erd6lvben n6pszeriis6dne
ez a modszer, hancm az, hogvha cg6sz Rom6ni6ban
elterjedne ez a szcmlelet.

Megk6rdeztem azt is, mit javasoln6nak, hogyan lehetne
a d r dmape d a g 5 g i dt hat d ko ny abb an ndp s zer ti s it eni nd -

luk? Azt javasoltik, hogy vegyiik fel a kapcsolatot a pe-
dagogusokat ir6nvit6 szervezetekkel, a tanit6k6pzri fciis-
kolikat ir6nr itokkal, az 6ltalunk meghirdetctt tanfolya-
mokra fiatal hallgat6kon kiviil hivjuk meg a tan6rokat is,
hogy egydtt vehessenek r6szt a gyakorlatokban. Fontos-
nak tartan6k, hogy hozz6juthassanak a szakirodalomhoz
is. Es hogy kapcsolatuk iilland6suljon a dr6mapedag6gi-
6val, bel6ptek a Magyar Drdmapedag6giai Trlrsasigba.

Debreczeni Tlbor
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