A DRAMAPEDAGOGIA THZANKBAN
DEBRECZENITIBOR

I.
Pedagdgiaimddszern drdmapedagdgia
Nevezt6k s nevezik dr{maJdtdknak, drametlz{16
Jdt6knak, dramatikus Jdtdknak, kreatfv Jdtdknak,
alkot6 dramaturglfnak, a most k6sziilcirendelettervezet is drima jitill<rezetS k6pz6srril tesz emlit6st. Mindegyik meghat6rozisb6l kiolvashat6ak bizorryos igazsfrgok, hiszen a dr6mapedag6giaval6ban a j6t6kr a alapoz6dik, mint az emberi tev6kenys6gdrdmteli megnyilvdnulis6ra, azlin a drim6ra, mint cselekv6sre,amelynek folyamatiiban ismerik meg a t6rgyi, a ktilsri 6s a belscivil6g.
A kreativ, alkot6 szavakis hely6nval6ak,mivel a m6dszer
segits6g6velkibomlanak a kreativ k6pess6gekis, s irj felismer6sekmeg6lcij6v6v6lhat a r6sztvevci.A dramatizill6,
dramatikus kifejez6sekugyancsak j6l utalnak a m6dszer
meghaLilroz6jelleg6re,a dr6mapedagfigiaugyanis 6pit a
konfl iktusokat felold6 szerepj6t6kra, a dramatiz6l6sra.
Am egyik meghatiirozdsban sincs utalds arra, hogy
ezzel a m6dszerrel nevel6si feladatokat oldanak meq a
pedag6gusok.

-\

MIT VARHATUNK A M6DSZERTOL?
A dr6mapedag6gia olyan szem6lyis6grefigyelci (reform) pedag6giai metodika, amelynek c6lja, hogy alkalmazilsival csoportos tev6kenys6gben(osztily, k6r, koz6ss6g)cselekv6s (dri{ma) azaz r6su6tel folyamat6ban
f edezzilkf el ar6sztvev6k a koriilottiik levcitrirgyi vil6got
(6r z6kel6s), 6n<in belsci vil6 gukat (6nk6p-kialakitis), a
el magukat,l6tesitseszoci6lisvil6got, s abban h elyezz'6.k
nek kapcsolatot vele (kommunik6ci6), mor6lis 6rz6kenys6gre,6rzelmi stabilitdsra, kreativ gondolkod6sra tegyenek szert,s mindezt az|rt,hogy iinmagukatj6l ismerci,a
polvil6granyitott, harm6nikus r6salkot6 szem6lyis6gek,
giiri tiirsadalmi koriilm6nyek koz6tt 6lni tud6 polg6rok
v6ljanak belciliik.
MIK A SAJATOSSAGA]?
A drdmapedag6gia a XX. szizadi szem6lyis6gkdzpontf reformpedag6girik egyike. Nevel6si c6lkitiiz6s6ben nemigen kiiltinbozik a tobbiektcjl flMaldorf, Freinet,
Rogers).M6dszerbelikiilonbs6gekvannak.Mi hf t a saj6toss6gaa dr6mapedag6giam6dszer6nek'!

.\

A j6t€k szemdtyisdgfejlesztd hat6sa
A dr6mapedag6gia,ahogy a dri4maj6t6kkifejez6sis mutatja, tev6kenys6g6ta jitlkra alapozza,pontosabban a
j6t6knak a pszichol6gia 6ital is igazolt szem6lyis6gfejlesztdmozzanataira.
Figyelembeveszi mindazokat a meg6llapit6sokat,amiket a tudom6ny az ember j 6t6k6val kapcsolatbanfelderimif6le a jdtett, nevezetesen,hogy mely 6letszakaszban
16k jellegzetess6ge(ut6nz 6j6tek, f antiziaj6t6k, szerepj6t6k, szabr{lyj6t6kstb.).A jrit6k eg6sz6nbeliil a dr6mapedag6gia szim|ra a dr6maj6t6k, azaz a dramatikus
vagy dramatiz6l6 j6ftk a legfontosabb, m6gpedigannak
az a v ar i6ci6ja, amely az"impr ov iz6ci6ra 6piil. A dr6mapedag6gusakkor is a szitu6ci6s, szerepszeriij6t6kokra
t6rekszik,ha kbnkr6t c6lja a kommunik6ci6sk6szs6gfejleszt6se.Ebben az esetbenis szerepbebfjtatja a gyereket, m6gpedigval6svagy elk6pzeltszitu6ci6ba.De ezt te-

szi abbanaz esetbenis. ha tdrsadalmi beilleszked6slehetris6gcit 6s probl6m6it tiizi osztilyf6n<iki 6r6j6nak programjdba, (pld. a gyermek helye csaliidban,oszt6lyban,
bandilban,t6ren stb.).
Csoport-tevdkenysdgre 6piil
A dr6mapedag6giam6dszer6nekm6sik saj6toss6ga,
hogy a nevelciimunka mindig csoportbanzajlik, azazkozdss6gijellegii 6sc6lzatfi. Hogya kozoss6gbenzajl6pedag6giaimunka eredm6nyeslegyen,ki kell alakulnia a csoporton beliili barfti l6gkornek, amely aztdn lehetcjv6teszi,hogyciszint6n6selm6lyiilten,,improviz6ljanak".Ennek 6rdek6bena pedag6gusa gyermek 6nk6p6nek kialakit6s6rat6rekszik,azempdtia6sa toleranciafejleszt6s6re. A pedag6gusnem egy6nilegfoglalkozik a tanitv6nyaival 6snem terilpikusc6llal,hacsaknem ez a feladataegy
gy6gypedag6giai
osztiilyban.A drdmapedag6giaaz onismereti 6saz 6rzelmi kultfret fejlesztcij6t6kokat 6pp rigy
dramat i zill ja, szituici6ba il leszti, m int a szocializilci6s
gyakorlatokat.

FelszabadftJa a kreatfv energi6kat
A drdmapedag6giadramatikus mfidszereiveligyekszik felszabaditania kreativ gondolkoddst - 6pit az agy,
adaptiici6s,anal6gisrlgk6szs6g6re,
szellemasszoci6ci6s,
serkent az invenci6ra,biztat a k6telked6sre,az ellentmond6sra- mindezt az6rt,hogy a tanulot eljuttassaa
felismer6s <irtim6hez,az egylni diint6s szabads6gdhoz,
esetlega felfedez6shez.

SZEREPE A Z ISKOLAI GYAKORLATBAN
A drS.mapedag6giiitaz eur6pai 6s ahazai nevel6-oktat6 munki{ban az alibbi megfontolilsb6l alkalmazzfk.
llaKizir6lagnevellsi sz6nd6kb6laz 6vodilban, az iskolai oszti{lyokbanzajl6 nevel6sselkapcsolatosfeladatok elli{t6siira.Irhatjuk igy is, hogy a szem6lyis6gkultirra
oszt6lyszintrelebontott konkr6t programjainak megval6sit6s6ra.(A drilmapedag6gusbirmit tanit 6sb6rhol tanit, ezzel a m6dszerrel dolgozik, a m6dszer nfla m6.r
szeml6letis.Vannak, ahol kiildn j6t6k6r6kat is tantervbe
iktatnak, de a legi{ltal6nosabb,hogy oszt6lyfcinoki616kon alkalmazzikkizir 6lagmint nevel6si m6dszert.)
l/b Vannak iskol6k, frik6ppen kis6rletezd iskol6k,
ahol a drdmapedag6gi6tkonfliktusok, probl6m6k osztillyszintii megold6silhozhivj6k segits6giil.(Magatart6sbeli, erk6lcsi, kommunik6ci6s probl6m6l<hoz).(A dr6mapedag6gi6nakez a legf ltal6nosabbfunkci6ja a Skandiniiv orsz6gokban.)
2/a A drimapdag6gi6t az oktatds hatEkonyabbd t6tele6rdek6benaz6ltal6nosiskola als6tagozat6ban6sfelsci tagozatban szakt6rgyi 6r6kon alkalmazz|k Nyomai
ott taliilhat6ak a Zsolnai J6zsef6ltal megalkotott szakmai programban,az anyanyelvikommunik6ci6skultfra
fejleszt6s6ben,
6sa mtiv6szetiilgakkultirr6jiinak fejleszt6s6ben.De ott van a B6nr6ti ZolIin nev6velf6mjelzett
NYKIT programbanis. Legal6bbis ezt gondolhatjuk, ha

olvassukKommunik6ci6besz6dben 6sirisban (7'-8. osztily) vagy az Irodalom 5.-8.osztelybancimii fejezeteket'
azok c6lj6t 6s kovetelm6nyeit.
Megjegyezztik, hogy e m6dszerrel a tanit6si 6r6t val6ban
eredm6nyesebbelehet tenni, de csak akkor, ha a pedag6gus a tanul6ra gyakorolt 6rzelmi nevelcii hat6sban m6ri
az eredm6nyess6get.A dr6matandr ugyanis b6rmif6le
szakmai anyag tanit6sa sor6n irgy teszi fel a k6rd6st, mivel gazdagodik a szem6lyis6ge?A drilmapedag6giai
m6dszernek teh6t a tanitiisi 6ri4nis - elsdsorban- nevel6sifeladata van.
?b M6s a helyzet,ha a drirmapedag6gi6tdrimatagozatos int6zm6nyben vagy osztelyokban alkalmazz6k. ltt
az oktatisi c6l miikodteti a m6dszert.
3. Vannak olyan int6zm6nyek,ahol ter6pikusc6lzattal mrikodtetik e m6dszert.Szocidlisanh6tr6nyos helyzetii csoportokban, fejlesztci oszt6lyokban vagy gy6gypedag6giaioszt6lyokban.A metakommunik6ci6s6sa j6t6kos motiv6ltsig teszi erre alkalmassi4a drilmapedag6gi6t.
4. Adrimapedag6gia mint a szinjitsz6st segittim6dszer terjedt el a 70-es 6vekben az orsz6gban.Ez6rtgondoljik sokan, hogy a driimapedag6gia ill. a dr6maj6t6k
azonosa szinj6t6kkal.
Az igazsi4gannyi, hogy ez a szem6lyis6gk<izpontf, improvizici6s technik6ju gyakorlat segiti a j6t6kost a pr6b6k
folyamatiban, hogy onmag6t 6lje meg, a szinj6t6kban

legyenjelen.A dr6mapedamisk6nt term6szetesebben
z
segit
a
esztetikai6rt6kl6trehoz6s6k6zvetve
tehAt
969ia
ban.Am, haazeszt6tikai6rt6k nemsziiletikmega szinj6t6kban,a pedag6giai
hasznoss6g
akkor is jelenvan.
IRANYZATOK
60 6ve l6trehozta a m6dszer
A dr6mapedag6gia
vonulataitis.K6t markilnst6rekirfnyzat meghat6roz6
a P.Sladenev6v6sliltszik kiirvonalazhat6nak,azegyik
fogantatisit, a
vel f6mjelzett pedag6giai-pszichol6giai
m6dszer.A hazaigyakorlat
szinj6tsz6stsemelhanyagol6
ezta t6rekv6stadaptillta.
A m6sikvonulatD. Heathcotenev6hezfiiz<idik.6 6s
k<ivetcii
els6sorbanoktat6simfiszernek tekintik a dr6Komplextananyagotdolgomakfel fgy,
mapedag6gi6t.
hogya tanul6k is szak6rtciiszerepbebfjnak a tan6rral
s igy inspir6l6dnakarra,hogyaktivr6sztveegyetemben,
vrik6nt- mint ir6k, kutat6k,rajzol6k,ki6llit6srendezcik
stb.- vegyenekr6sztaz adottanyagfelt6r6s6ban,meg6l6s6benstb.Ezt a m6dszertis alkalmazzirkMagyarorsz6gon,scitalkalmazt6krigyis,hogynemtudtik, hogyez
AngliribanD. Heathcotenev€hezfijz'&ik
kozcittsokaz6tjrir6s.A nyitott pedag6A m6dszerek
guspedag6giai
cdljaihoz,alkot6i szind0kfrhoz6spersze
z.igazitja,6nmagiihozf orm6lja a m6dszeegy6nis6g6he
reket.
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el esoroktr6iaaf enAMagyar Drdmapedag69iaiTdrsasdg
felkdrdsdrekdszitette
Az
anyag ndmidtdolvizsgakdvetelmdnydt...
programjdt,
6s
technikdjtit
ti kdpzds
-sz6beli inf ormdci6kszerint-azt meggoztisutdnaMinisztdriumbakeriilt,ahol
el1gedisselntagtdztdk.Ez aztjelenti, hogymihely a rendeletmegjelenik,eproSram atapjdn tijrtdnik a kdt dveskdpzdsdsa vizsgtiZtis.Azok szdmdra,akik a vitdn
nemvettekr€szts azanyagotmdgnemismerik,izelitfiill ds tdjdkoztatdsulkdzliink
k<itrdszletet.
Figyelembe veendd pedagdgiai c€lok
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Akdzdss6gekben zajl6 drilmapedag6giai munka azzalkezdldlk, hogy avezet6 tdrekszik az 6rzelmi biztonsig megteremt6s6re,ennek nyom6n az elm6lyiil6s6saz cjszintes6gk6szs6g6nek6s6llapotinakel6r6-

s6re.
-

-

-

Azfirzlkel6gyakorlatok r6v6n virhat6 a kiilsci vil6g
6rnyaltabb 6szlel6se,valamint fj or<imforr6sok felfedez6se.
Az iinismeret gazdagod6s6valsz6mitani lehet arra,
hogy 6letkor 6s k6pess6geszerint ki-ki k6pess6v6lik
meghat6rozni,hol ill a vil6gban, t6rben, id6ben 6s
K6pess6v6lik arra is, hogyonszoci6lishelyzet6ben.
n6n biztonsiga 6rdek6benfelismerje saj6t 6rt6keit.
M6sok megismer6se egybe kapcsol6dik a figyel6sEnnek k6sel,az emp6tia 6s toleranciafejlcid6s6vel.
vetkezt6ben elvrirhat6, a koz6ss6gil6tez6sbena mell6rendel6sesviszony lesz a term6szetes,valamint a
m6sik szem6lyis6g6nek6s n6zet6nektisztelete.

A kommunik6ci6s 6sm6s metakommunik6ci6s gyakorlatok eredm6nyek6nt rem6lni lehet, hogy term6szetess6vi4lik a kapcsolatteremt6s, egym6s kozt, a
nemek ktizt 6sa gener6ci6k k6zt, mik6nt azt is, hog;r
magabiztosabblesz a megjelen6s6s a viselked6s.
Szimolni kell azzal,hogy az id6ben 6s t6rben magabiztosabbanjelenl6vcitanitv6ny artikul6ltabban besz6l 6spontosabbanfogalmaz.
Onmaguk 6s m6sok probl6m6inak felvet6d6sekor
segits6gresietnek a dr6mapedag6giai gyakorlatok,
rem6lni lehet teh6t, hogy akonfliktushelyzetek is sikeresebbenold6dnak meg.
A realit6sokat is figyelembe vevd ddnt6si k6pess6ga
gyakorlatok sor6n javulhat.
A demokratikus berendezked6siitilrsadalom 6ltal is
6rt6kelendci k6pess6gekkeriilnek a lista 6l6rel az
asszociici6s k6szs6g,a k6telked6s k6pess6ge6s az
on6l16gondolkod6s6.

-

-

-

-
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Mes6ljen a hallgat6, tiirt6netet mondjon, hogy azt a
gyerek a maga belscik6pernycij6n l6ssa, a l6tv6nyt
mozg6ss6,cselekv6ss6form6lja. A bels<iazonosulist
megteremtve k6peslegren pihentet6, lazit6, f eszitf
6skoncentr6ci6sgyakorlatokat inspir6lni.
A jitsz6k kiizt jdt6kosk6nt is jelen legyen, 6rz6kelve,
mikor van sziiks6g metakommunik6ci6s, s mikor
verb6lisdics6retre.
Tudjon a jelolt olyan l6gkiirt teremteni, melyben a
gyermck,kamasz,ifjri, felncittbiztonsilgban6rzi magit.Erezze meg,mikor kell 6nktizl6sseljelen lenni.
Legyenek tarsoly6ban eszk6ziik, melyekkel fesziilts6geketoldv6n a bizalom alnoszfdrij|t tudja megteremtcni.
K6zvctitci, instrukci6t ad6 munkr4j6bantudatosan
hasznrilja a test nyelv6t. Maga is vegyen rflszt a gyakorlatban. Mutassa be 6nmag6t,errlnyeit 6s hibilit,
6s errcil k6peslegyen besz6molni.
a besz6d-6sritmusgyakorLegyen elegendcieszkoze
latok alkalmazisira.Ismerje fel a kiriv6 artikul6ci6s hib6kat. Legyenek ritmusj6t6kai, melyekkel 6tlenditi a gyakorlatokatazor6m vil6g6ba.Ismerje<inmag6t e tekintetben is. Milyen a besz6de,hangszine,
hangneme?
Az 6r z6kel5 gyakorl atokh oz sziiks6ges iilt6kter 6ll jon rendelkez6sre.Tudja, hogy a kiilonbiizcj koroszt6lyoknakmikor, mi, mi6rt fontos.
Tanulja meg, hogyan kell a gyakorlatokat kdvetti
ir6nyitani. Le6llitani, 6szt6ndzni.
megbesz6l6seket
Szerepet v6llalni a kozijs j6t6kban. Egy vagy tiibb
szercpk<irtkell-e betoltenie;mikor van jelen tan6rk6nt, j6t6kmesterk6nt, narr6tork6nt 6s szerepl6k6nt. Legyen ariny6rzlke;mennyi az el6g.
M6rje fel, hogy tanitv6nyai 6letkor6nak 6s szellemi k6pess6g6nekmegfelelden mikor, milyen kreativit6s gyakorlatot alkalmaz.Mikor kell megel6gednie szoboralkotissal, mikor kreativ agytr6ninggel.
ez 6slevezeEgy szociodramatikus 6ra el<ik6szit6s6h
t6s6hez legyen 6rz6kenys6ge,empatikus k6szs6ge,
dramaturgiai 6rz6ke.Hogyan jut el a felvetett konfliktust6l a megold6sig.
Legyen a kell6kt6rriban elegendcij6t6k, etiid, gyakorlat 6s improvizilci6s otlet, hogy ki tudja az oszt6lyt vezetni nyomott hangulat6b6l, tf lfiitdtt 6llapot6b6l, agresszivites6b6lstb.
Ha tanitilsi 6ri{n alkalm azza a dr irmaiilt6kot, legyenek olyan eszkozei,melyekkel az adott tfrgyat, az
adott tananyagot 6lm6nyszertiv6,szem6lyess66s
m6hozsz6l6v6 teszi.
A demokrilcia szabdlyaira neveljen j6t6kokkal, mint
a szab6lyj6t6k,a fiktiv bir6srlgi t6rgyal6s, parlamenMeti vita, a titkos v6laszt6s,ir6sosszerzcid6skot6s.
lyik koroszt6lyndl milyen jrit6kokat alkalmazhat;
ezt ismerniekell.
A fant6,zi6t mozgisba hozni kiil<inb6z6 6letkorokban mindig miisk6ntlehet.Fant6zian6lkiil nincsfelfedez6s,nincs jovcik6p, nincs alkotiis. Allitsa <issze
eszkdztilr6t.
Ismerjen sz6mtalan magyar 6s eur6pai gyermekj6t6kot 6s 6nekes-t6ncosn6pi gyermekj6t6kot, tudja
ezeketirfnyitani, 6s tudjon ezekbenr6sztvenni.
Versmond6s, versrendez6s.Tanulja meg, hogyan
kell instrukci6t adni.

miik6d6sealapjaa
A fantdzia6sazonosul6k6szs6g
egr6ni6skdzciskreativit6snak.A kreativ cselekv6s
s6gi technik6inak gyarapodisas az abb6l fakad6
v 6iik.
6romredlispedag6giaic 6116'
Aparlament6risj6t6kform6kadr6maj6t6kokt6sz6t
k6pe.zik,alkalmaz6suknyomdnvdrhat6a szoci6lis
kezelnitud6eredetiiiskolai6scsalddifesziilts6gek
is.
sa
A dr6majit6kok koncentrici6sgyakorlatai6sszat
b6ly jitlkai k6szs6gg6nemesit ik a f egyelmezet
munk6t.
A hum6ntantdrgyaktanit6sigyakorlatdbana m6dszer a ,,vanhozz6koz6m6lm6nyt" adja, valamint
Ez ut6bfejlesztia tanul6eszt6tikai6rz6kenys6g6t.
bi pedag6giaic6lnaktekintendci.
A korrekci6s foglalkozisokonmegfogalmaz6dnak
mindazok a pedag6giaic6lkittiz6sek,amelyeketa
kapcsolatbana kor6bbiak
fejlcid6s6vel
szem6lyis6g
sor6nemlitetttnk.
A szinjdt6k megalkotds{hozis a dr6maj6t6kon6t
viszazilt. A pedag6giaic6l nemlehetmis, mint az,
hogr itt 6smostkinek-kinek6nmag6tkell adnia'mik6nt irtuk; elm6lyiilten6s6szint6n.

Drfma6ravezetds
E tantfrgy c6lJa, hogy a dr6maj6tdk metodika 616kon tanult szeml€letet, m6dszereket, gyakorlatokat
a tanul6k alkalmazni tudi6k a neYel6si6soktatrlsifeladatok megold6s6ra.A rendelkez6sre6116idcikeretbena
hallgat6knak maguknak kell tanitaniok, maguknak vezetni6rat.Etant6rgy keret6n beliil tudatosulnak az al6bbi tudnival6k:
Amegfelelci j6t6kokat a megval6sitand6pedag6giai
c6l 6rdek6ben kell kivilasztani 6s egybefiizni.
A gyermekek 6letkora mindenk6ppen meghat6roz6
a nevel6siprogram kialakit6sakor6ppfigy, mint a j6t6kok kivilogat6sakor. A fejlcid6sl6lektantapasztalatai n6lkiilozhetetlenek.
Adrima 6ra-6pitkez€sa fokozatossdgelv6re6piil.A
nagycsoportosgyakorlatokt6l jutunk el az egy6niig,
az ismerkedcij6tdkt6l a verb6liskommunikdci6ig,a
metakommunik6ci6t6l a szovegesriigtonz6sig.
A gyermekek sz6m6ra nyugodt, kritikamentes 169kdrt kell biztositani. Az.elemzflssor6n sem azt kell
sz6v6tenni, ki mit hogyan j6tszott el, hanem mit 6rzett, miregondolt j6t6k kdzben,mit fedezettfel maginak stb.
Mindenekel6tt6salapvetden az6rzelmibiztons6got
kell megteremteni, hogy a gyerek zavartalanul alkothassameg onmag6t 6s vil6g6t a foglalkoz6sokon.Az
improviz6ci6 az alapja a dr6maj 6t6knak, pontosabban az improviz6ci6s cselekv6sbenval6 jelenl6t.
AjAtekt6rkdralakf.
A pedag6gus nem katedra-tan6r, hanem els6 az
egrenlcik kdzdtt.

R6sdetezve:
Tudjanak ismerked6 j6t6kot vezetni, term6szetes
csoportokat kialakitani.
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III.
Zsolnai
A drdmajftdk a
Programban

)

A magyar k6zoktatfs mindsdgi megrijftdsa
Zsolnai J6zsef Nyelvi-irodalmi-kommunik6ci6s nevel6si kis6rlet cimri kdnyv6ben (1981) irja. ,,M6g egy olyan
kdriilm6nyr<il sz6lunk, amely a fentiek mellett befoly6solta az irodalomtanit6ssal kapcsolatos elgondol6saink
alakuliis6t. Mezei Eva ercifeszitdseinyom6n orsz6gszerte kibontakozott asz6pirodalmi miivek mimetiz6l6sa, a
dramatiz6l6s, a dr6maj6t6kok szem6lyis6gfejlesztcilehetris6geinekfelismer6se." A mimetikus j6t6kokat, melyek a NYIK programhoz kapcsol6dtak I 979-ben 6llitotta 6ssze Mezei Eva. A magyar drdmapedag6gia tiirt6net6t ismer6szakembera fenti id6zetbental6lnan6mi elnagyolts{got,6m a ldnyeg neki nem az, hanem, hogy
Zsolnai J6zsef m6r a 70-es 6vekben felfedezi,,a dr6maj6t6kok szem6lyis6gfejleszttj" lehettjs6geit.Mis k6rd6s,
hogy6t mag6tebkil a lehet6s6gb,rilnem a szem6lyis6gfejleszt6s6rdekli, hanem a,,kommunik6ci6 (besz6dtechnimimika, gesztus,tekintet, t6rka, sz6belisz6vegalkot6s,
k6z)".Ilyen vonatkozdsbanvan jelen a drilmapedag6gia
Az anyanyelvi kommunik6ci6s kult(rra fejlesztdsecimri
feladatsorozatban is. A dr6mapedag6giaigyakorlat kiilf6lddn 6sitthon eg;rformin igazolja a hajdani hipot6zist,
hogy az impr ovizici6r a'6piiki,kdz6ss6gbenzajl6 j6t6kos
m6dszerszem6lyis6gformdl6hat6sir,rlsalternativ lehet6s6gk6nt,ott a helye az iskoli4kban,a nevel6si6s taniti4si 6r6kon, amikor a tanul6 6rzelmi kultitrrij6t,6nk6pfejleszt6s6t,magatart6skultri16j6t kiv6njuk alakitani,
avagy alkot6sra orient6lt kul tirriij6t megalapozniA szem6lyis6gkultfra megalapoz6sa6sfejleszt6sefejezetben mindaz a pedag6giaic6lkitiz6s szerepelis, amit
a dr6mapedag6gia szem6lyis6gfejlesztrimunk6jdval el-

6rni k6pes,6m itt konkr6tan nem esik sz6 a dr6mapedag6gi6r6l akkor sem,amikor a fejlesztdinr6zetek szerey616l sz6l s akkor sem,amikor az iskol6kv6llalhat6 feladatair6l. A drilmapedag6gusmindazoniltal legyen r6sen,6s
tudatosodj6kbenne;amikoraZsolnaiprogramban aztirj6k, hogy ,,mindennapi 6rintkez6s, 6s dn6rt6ktudat 6s a
m6sik tiszteletben tartisa tovfbhi t6rgyilagoss6gra 6s
toleranciara t<irekvciattitiid kialakit6sa 6s csoportos alkoti4si technik6k", akkor neki egyet kell tennie, alkalmazni a dr6mapedag6gi6t. V6giilis e c6lb6l, ezeket a
m6dszerekettanulta, ha valamif6le kurzusra jrirt.
A drdmapedagogia iin6ll6 cimsz6k6nt A miiv6szeti
igak kultirrfjinak megalapoz6sa6s fejleszt6se fejezetben tal6lhat6. Az, hogr a drimapedag6gia egy teljes oldalt kit6lt egy ilyen jeles programban, nagyon fontos s6t
korszakosjelentcis6griis, 6m f6l<i,hogy aki csak innen ismeri meg a dr6mapedag6gi6t,megercisbdikkor6bbi felt6tefez6s6nekigaz6ban,hogy ezbizony szinj6tsz6s,csak
m6s n6vens a szerepesem tdbb, mint az fgynevezett miiv6szeti s6t szinhilzi nevel6s. Ezt akilpzetet ercisiti meg a
javasolt fejleszt6si program, tov6bb6 mindaz, ami az iskolaf enntart6k lehetcis6geivelkapcsolatbanleir6dott; irjanak ki di6kszinj6tsz6 versenyeket, biztositsanak fell6pest stb.
Irhet, hogy eljiitt az ideje annak, hogr-a kdziis cdl
6rdek6ben- besz6lgetiink,fogalmakat tiszt6zunk, eszm6t cser6liink? Hogy a fejelszt6 int6zetek 6pitenek a
szakmai egyesiiletekreis?

TANULMANYOK
DR.L6RINCZJEN6

lArnr, onANa,q;ArEr6sa NEVELES
- Arisztoteldsztdlnapjainkig -

drdmapedag6gidttaDr. Iirincz Jen6orvos,abudapestikdzgazdasdgiegyetemen
szemldletdsm6dszerelfizmdnyeitvizsgdlia,
nit. Dolgozatdbanadrdmapedag69iai
dsgyaelmdletdben
azt kutatva,kozdlve,hogyaz elmrtltszdzadoknagynevel,1inek
hozhat6k
amelyek
1sszefilggdsbe
korlatdbanhol lelhetdkfel azokavonatkoztisok,
nevezettmet6dussal.A reformpedagigidk irdnt drdeka ma drtimapedag1gidnak
jdkdr.IirinczJ en6frdsdt,amelyl6d6 olvas6kkiltdnijshaszonnaltanulmdnyozhat
hallgatdk kdpzdsdben.
nekeredeticime:A dramatiztilf jdtdk a k62ga2ddsz
konfliktust foglal magiban.A,,dr6mai
Adramatiz6l6 j6t6kembericselekv6s,anevel6ssa- lent6tess6get,
j6toseszkdze,
helyzet"-bensorsfordit6hat6sirmozzanatokkiv6nnak
amelya drdmais6gjellemzriita jf t6kkedv
felold6st.
glakran fiktiv vil6gotis teremtveimprovifelkelt6s6vel,
l6trej6tthelyz6lja.Spont6nstruktur6l6d6cselekv6ssel
A dramatiz6l6jft6kban val6 elmeriil6sk6zgazd6szk6z6tti viszonyokmegfordulnak,
zet;kbena r6szvev,6k
megv6ltoznak.Afolyamatmegnyilv6nulhatut6nz6sban,hallgat6kt6lsajdtosindit6kokatkiv6n.A jrit6k,pontosabban a j6t€kelm€let problematik6jam6r tanulmegjelenit6sben,modellez6sben.
milnyaik kezdet6nkis6r6iil szeg6dik,hiszenk6zismert,
L6nyegeselemeteh6ta dr6mais6g,ami minda minNEUMANN JAmegalapoz6ja,
hogya j6t6kelm6letet
mint
iromind
magi{ban
a
dr6m6ban,
dennapi6ietben,
NOSazt elevegazdas6giprobl6m6kraalkalmazta3,b6r
dalmi miifajban tanulm6nyozhat6,s fesziilts6get,csea poazelm6letetk6scibba tdrsadalomtudomilnyokban,
elstiritetts6get,koncentr6lts6got,
lekm6nygazdags6got,
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litikfban, a strat6gi6ban, a futurolfoifban s 6ltal6ban
konfliktusos helyzetek jobb meg6rt6se6rdek6benis felhaszniilt6k.4
Ezfittal azonbana j6t6k nem a game theory 6rtelm6ben keriil eki. Kdzgazdasigi vonzatit m6gsemveszti el, s
erre 6ppenKEYNES teremt hivatkozisi alapot. ,,El6rkezik majd egy olyan idci,amikor mindenki egybekezdi vetni a szabadidrj ndvekedds6nekelcinyeit a jovedelem n<iveked6s6vel" - irja Altal,lnos elm6let6ben5,s m6s helyiitt azt fejtegeti,,,nemhiszi,b6rkinek isnapi egy6ri4nfl
tdbbet kellene dolgoznia."6 BRIAN 6s SHIRLEY SUTTON-SMITH ebkil meriti a keynesi j6t6kszeml6letet,
azaz a munka mellett a jitlkl6tjogosultsdgit, azig|nyt
6letiink kreativ rijratervez6s6re,szembenDICKENS Kar6csonyi 6nek6nek hcis6vel,Scrooge irr testiJelki ,,zrizmardj6val". A j6t6k kultiv6l6sa vagy lefokozlsa munka,
hatalom 6s gazdasi{gv6ltoz6 viszony6val mindig szorosan iisszefilggott.T A dramatizfi6 jit6kok 6rt6ke ennek
f6ny6ben v6lhat l6pesrtil l6pesrenyilv6nval6bb6.
Maga a i6t6k sz6 sokjelent6sii. Etimol6giailag bi'9l6l6s mese, sz6razonytalan eredetri. A felt6telezett
koztat6 besz6d' alapjelent6sb6l szirmaz6'kedvtel6sbcjl
f o l y t a t o t t t e v 6 k e n y s 6 g ' , ' s z i n m i ie l c i a d i s a ' , ' s z e r e l 'ritmikus mozg6sa term6szetben'6sm6s jemesked6s',
amelyek egy6bk6nt m6s nyelvekben is
lent6sfejlci<16sgk,
megtal6lhat6k8, nem elegendcieka j6t6kelm6letek s a
,,homo lddens" jelens6g m egmagyar6zilsihoz.
A j6t6k fontoss6g6t mindig is hangsflyoztilkanevel6s t6rt6net6ben. Az 6kori gdrdgok sok j6t6kir6l sajnos
csak 6ltal6nos fogalmaink vannak. Az ostdbla peldr{ul
gondolkodta16 j|tlkvolt, hasonl6 a mai sakkhoz.A hom6roszi id6ktdl n6pszerti volt a csontkock6z6sis.
ARISZTOTELESZ szerint a gyerekeket olyan i6t6ka
kell megtanitani, amit majd felnrittkEnt komolyan csin6lhatnak.A ji{t6k ttiltdtteki az antik R6m6banisa gyermek 6let6nek javar6sz6t.,,Hogyhabesz6la gyerek miir 6s
tud jirni, hasonl6j6tsz6t6rsakutdn vigyik" - irja Ars
Poeticaj6banHORATIUS, r6mutatva a gyermekj6t6kok
tfrsas jelleg6re.A j6t6k kiv6telesjelentris6g6ta tanul6sban azt6n a XIX. szilzadbanFROBEL emelte ki. Bdr romantikus-panteista vil6gszeml6letealigha fogadhat6 ma
el, kiv6teles jelentcis6griintuitiv felismer6s volt r6sz6rcil,
hogy az iinmagunkat 6pito aktiv tev6kenys6gform6ja a
j6t6k, amely az emberbenrejlci ,,isteni" elvet kibontakoztatja, elscisorbana kisgyermekkorban.A gyermek j6t6kos hajlam6t segitik kifejlcidni azok az egyszeriieszkrizcik,melyeket FROBEL,,adom6nyai"-k6nt emlegetiink:
a goly6, a kocka, a henger 6s a tobbi. Felfog6sagydker6ben m6s, mint a j6t6kot idcifecs6rl6snektekintci addigi
pedag6gi66,vagy akiir mint a SzentAgoston6, aki a j6t6,kot a komolymunka al6li kibfv6snak 6llitotta be.
A jet6k megit6l6s6nek v6ltozisai a mibenl6t6re vonatkoz6 elm6letek v6ltozatossi{g6tis tiikr<izik.
M6TSCHILLERa tfil sokenergia jel6nek tekintettea
j6t6kot, s az6 n0zet|tftjilotta fel HERBERT SPENCER
az fn. ,,ercifelesleg" j6t6kelm6letben. KARL GROOS
abb6l indul ki, hogy a term6szeteskiv6laszt6d6sfelt6telezi az alkalmazkod6st, ez pedig a tapasztalatok hasznosit6s6t, ami viszont az 6r6kdlt k6szs6gek6lland6 gyakorl6s6t, t6k6letesit6s6t ig6nyli (,,begyakorl6si-elm6let").A
katarzis-elm6let szerint, amelyet pl. Claparddek6pviselt,
a kultilr6letben 6rtalmas oszt<inoklevezet6setiirt6nik a
jdt6kban. Rokon ezzela,,legyringit6si"elm6let:a jit6kban legy6ngiilnek veliink sziiletett k6ros 6sztoneink. K.
LANGE ,,kieg6szit6s"-elmr6leteszerint a jit6k a kultfir6let egyoldalfs6gait ellensrilyozza.F.J.J. BLIYTEN-

DIJK szerint belscihajtoer,6klnyszeritiaz embert jdt6kra, mely jiltszisi k6nyszera vitalitiis egy form6ja. FREUD 6rtelmez6s6bena j6t6k viigyak kivetitlse, azzala c6llal, hogy feliilkerekedjiink rajtuk. E j6t6kelm6letek, ak6r
teleologikus,ak6r kauz6lis tipusf magyar6zatok, szimos
elciremegadottbe6llit6st tartalmaznak.9
Ha akceptriljuk EINSTEINT, aki szerint ,,A j6t6k a
kutat6s legmagasabbformi4ja" 10, akkor nem el6gedhetiink meg olyan j6t6kelm6letekkel,amelyeket a ,,fol<is
energi6klevezet6se",,,elh6ritottv 6gyak6tt6telesteljesiil6se", ,,ciromteligyakorl6s" s az ezekhezhasonl6
kulcsfogalmak reprezentflhatnak. J6val ink6bb megszivlelendcinektekinthetjiik a neurobiol6gus GRASTYAN ENDRE meg6llapitrisait,aki\szerint az emberaz
intenzivdrom<ita sajit maga6ltal 6llitott akaddlylegytiz6s6velinduk6lja, a j6t6k bonyolultabbform6iban c6ljai
el6r6s6tmir v6letlentlsszabdlykombin6ci6j6valneheziti, a j6t6k mriv6szivilllozataiban pedig a tartalom form6ba k6nyszerit6s6veltdmaszt 6s old fesziilts6get 6s teremt
var6zslatosatmoszf6riit. 1 I
86r a gyermekkori fesziiltsr0gteremtcielemek k6stibb
elveszthetik hatisoss6gukat, a j6t6kkedv felncittkorban
sem sziinik meg, hanem interiorizdlt form6kban (pl. a
fant6zi6ban)illetcilegkreativ munk6ban t<ir a megval6sul6sra.Ez az6rl is lehets6ges,mert a j6t6kban is a val6sig tiikr6zridik, a megismer6smechanizmusai 6w6nyesiilnek.Ez6rt mondhatjuk,hogy a probl6mamegold6ember jiit6kos ember,a ji{t6k alkalmasa probl6mamegoldis
rutin jdnak az elsaji{tit6s6ra.
A j6t6k vitilis jelentcis6g6tszeml6lteti JEAN GABUS A karibu eszkim6kr6l sz6l6 konyv6berl2 az a'6,Jlgark leiriis6val. ,,Amikor az,eszkim6k:felncjttek, nrjk 6s
gyermekeka h6fdrgetegmiatt hossziridSre 6sszevannak
zlrv a az igluban, nem sz6rakoztat j 6k ciket el6996a szok6soskis j6t6kok...Ontudatlanul is sziiks6g6t6rzik, hogy a
sz6l gyiitrri hatis6t6l szabaduljanak (ami olykor megcirjiti 6songyilkoss6gbahajszoljaciket)...A jrlt6kszeraff6le goly6fog6... az iltfirt csontot irgy kell eldobni, hogy iv
"
alakot leirva pontosana fog6 hegy6repottyanjon vissza.
E sz6rakozrat6 funkci6 mellett az a6jigark sz6vege6s
komment6rjai, avadisz egy napj6nak 6letrekelt6s6vela
hideg elleni v6dekez6skotelezcj szabilyait v6si a gyermekekbe.M6g enn6l is fontosabb tal6n, hogy a figyelem
elterel6s6vel,a jdt6kra iisszpontosit6s6valaz orkdn okozta vesz6lyekrcil,az 6hins6gr6m6rcil sikeriil a jit6k 6riira,
megfeledkezniiik az eszkint6knak,azaza h6f<irgetegtartamdrasaj6tosfiziol69iai,pszichol6giaisziiks6gletetel6git ki: az izolirci6b6l,a szenzorosdepriv6 ci6b6l szirmaz6
unalom elh6ritris6t. Az ilyen 6llapotot GRASTYAN
mincjsiti,s a szorongis elleENDRE is 6letvesz6lyesnek
ni v6dekez6smorbid eszkdzeivel(k6bit6szer, alkohol)
szemben,,egy t6rsadalmi m6retii j6t6katmoszf6ra" l6trehozfs6tjavasolja.
Ami a drdmfban rejlci j6t6k- 6s nevel6si lehetcis6geket illeti, ezekfelismer6sea sz|zad elej6re tehetcj.A pedag6giiiban rij, progressziv elvek jelentkeznek a gyermekkiizpontirsi.ig6s a gyermeki aktivit6sra alapozott tanul6s.
A korai elcid<ikkdzt meg kell emliteniink COMENIUSt. Az oktat6sszinpadiform6j6t kezdem6nyeztea pataki iskohban. A Schola Ludus Elciszav6banirja 1654ben:,,Az iskola val6di c6lja szerint nem lehet m6s, mint
az embers6gmiihelye s az 6let el6j6teka,s itt mindennel
foglalkozni kell, ami az embert emberr6 teszi...De hab6r
az 6let elojiltlka az iskola, nem sziiks6ges,hogy az 6let neh6z feladatainak elcipr6b6i is nehezek legyenek...El6j6-
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t6kok legyenek, hogy kellemesenv6llalhassik 6sfolytathass6kiJ 6ket." A szinpadi jet6kok b€vezetls|t aziskolirba az6rt javasolja, mert ,,az ilyenfajta nyilvinos tev6kenys6g6ltal anlzdkszineel6tt jobban fokoz6dik azemberi szJllem mozg6konysiga, mint ahogyanb6rmif6le figyelmeztet6sselvagy fegyelmez6sselel6rhetcjlenne'" A
ilegelevenitett dolog kdnnyebben megragadaz eml6kezetben, s a nyilv6noss6g,,kiv6l6 sarkall6 eszk<i2."A legfontosabb pedig, hogy besz6dben6s cselekv6sbenmegnyilv6nulva, a szinpadi jit6kok rlviln az ifjtis6g ,,tanuljon kiiliinf6le dolgokat megfigyelni, sok k6rd6sre rogton6zve megfelelni, mozdulatait illendcienalakitani' arc6val, kez6v-el,eg6sztest6vel term6szetesm6don viselkedni, hangjrit m6dositani 6s elv6ltoztatni, egysz6valb6rmely szerepetillcien elj6tszani, 6stanulja megmindezekben a szabademberhezm6lt6 magatart6st,lekiizdve a paraszti elfog6dotts6got." I 3
COMENIUS nagy hat6ssal volt a k6lvinista iskolai
szinjiitsz6sra. A Schola Ludusban szinte az eg6sztananyagot dramatizilta. Mind a kor6bbi humanista, mind
a t6sciUUilXVt. illet<ilegXVII-XVIII. szi4zadi)protestiins
6s jezsuita iskolai szinjiitszasnak pedag6giai c6lja volt'
azon kiviil szerepeUjiltszottak a magyarosodisban 6s a
polg6rosoddsbanis. Miisoruk az iskolilk egyhilzi jellege
izeiint is v6ttozott. A hivat6sosszinjiitsz6smegielen6s6vel az 6ntev6keny iskolai s ziniiltszis szerepeis megv6ltozott. A darabolvas6sra6s-j6tsz6sra 6piilcihagyomdnnyal
szemben azonban a gyermekkor 6n6rt6k6nek ROUSSEAUt6l val6 felfedez6s6ig kell visszanyflnunk. Eszerint a gyermekkor nem valami sziiks6gesrossz,hanem a
feln6tti6get el6k6szit6, 6nmag6b6l magyar6zhat6an
ugyancsakt6k6letes6sj6 st6dium.l4
A gyermek teh6t saj6tos gyermeki viliigiiban auton6m l6ny, s ezt k6scibbClapardde a funkciondlis auton6mia tdrv6nyek6nt fogalmazza meg. ROUSSEAU kora
gyakorlat6val ellent6tes nevel6si elveket hirdet. A gyefmek szem6lyis6g6nek6s szabadslg6nak,spontaneitiis4nak, term6szeteszabadmegnyilv6nuldsi{nak,beltilrcjlva16 kibontakozilsilnak, s nem valamely kulturrllis sablon
szerinti alakitis6nak a sz6sz6l6ja.
A gyermek kifejezci tehets6g6nek felismer6s6t6l
csaknema k6ziis dramatiz6l6sig jut el LEV TOLSZTOJ.
,,Ki kitcil tanuljon irni: a parasztgyerekekt6liink,r'agymi
a parasztgyerekekt6l?" cimri tanulmany6ban beszimol
an6t, trogy ,"t tanul6k hajlamaihoz k6pestpontos,miiv6szi, meghat6, mulats6gos,epikai t6m6kat" advdn fel,
nem igaz6n sikeriilt meg6rtetnie aziris, a mriv6szet 16nyeg6t.,,Kov etkezlklppen h ib6ztam ri v6letleniil az igazi m6dszerre" - folytatja. ,,Minden kozmondilsr6l n6pi
alakok jutnak eszembe,s a kdzmond6s 6rtelmr6nekmegfelelci dsszeiitktiz6siik.Megval6sulatlan 6brindjaim koz6tt mindig felotlott bennem egy seregelbesz6l6svagyink6bb k6p, amely kiizmond6sokalapj6nk6sziilt."
megfogalmaz6s6Tanitvdnyait bevonta az elbesz6l6s
ba, s megleprildtt k6lt6i k6peik hiteless6g6tril,sz6rnyal6
k6pzeletiiktcil, s6t, megjelenit<i k6szs6giikt<il.Mindazt
,,httek" is, amit leirtak, ,,Fegykam6g be is mutatta hogyan mondta ezt a paraszt: karjrit meglenditve 6s fej6t
cs6v6lva."
Mi a pedagogiaijelent<is6geTOLSZTOJ felfedez6seinek? ,"Az ember tok6letesnek sziiletik", vallia ROUSSEAUval,6s ,,amikor megsziiletik, azigazs6g,a sz6ps6g
6s a j6 6salakj6t testesiti meg." Ez a harm6nia azonban
megbomlik, s a nevelcik,a gyermeki fejlcid6siilland6 tdrv6nyeinek szem elcil t6veszt6s6vel,a fejlcid6s erriltet6s6vel eztm6g inkibb el is m6lyitik. A felncitt t6k6letess6g

hamis ide6ljihozval6 ragas*odfs helyett a ryermeknek
szabads6gravan sziiks6ge.,,Neki tcilemcsak anyagra van
sziik#ge, hogy harmonikusan 6s sokoldahian gyarapod-jck;'17
Aszilzadelej6nekdramatizal6tanitesitdrekv6seiben
ez a szeml6letfigy jelentkezik, hogy a dr6mai sz<iveginterpreteci6ja 6s a kdz6ns6gnekszint produkci6 helyett'
de legali4bbisezeken tflmencjen, a dramatizil6 i6t6k' a
folyamat v6lik a fontosabbi. A dr6ma j6 eszkdznekbizonyul ahhoz, hogy a gyermek sajit aktivit6s6n keresztiil
tinuljon, s ezzelmegvitlLozika tanit6 szerep6r<ilkialakitott k6p is: a tanit6 nem az t6bbe, aki mag6b6l' mint
ed6nyb6l a tiszta tud6st <inti a tanul6ba...
Neh6z pontosand6tumhoz kiitniink, hogy sz6zadunk
elej6n mikor kezdett befolyissal lenni a halad6 pedag6gusokra
a dr6ma nevelcji6rt6k6nek a felismer6se.
HARRIST FINLAY-JOHNSON The Dramatic Method of Teaching cimti munkdj6t az els<ikk6zdtt kell emliteniink.18 A sussex-ifalusi iskola igazgat6ncijek6nt
szinte valamennyi iskolai tant6rgy tanulilsiban alkalmaztaa dramatizil6 megkozelit6st.Abb6l indult ki' hogy
minden gyermekbenmegvana hajlam a jilt6kos megielenit6sre,s ebbenmagaa folyamat fontosabb, mint a bemutat6sra szint eredm6ny, scit,a koziins6g sziiks6gtelenis.
A gyerekek k6pesek maguk megszervezni dramatizfi6
j6t6kukat, s az elsoldlegesaz 6 boldogs6guk. Ebben
ROUSSEAU hatdsa6rz<idik.
Jellemzciena dramatiz6l6 iatek szinhelye sem az iskola6piilet, hanemlehetcis6gszerint a szabadlevegci,maga a term6szet,peld6ul a t6rt6nelem tanul6sakor a val6s6goseredeti kornyezet.A c6l: mindent megn6zni,megtapasztalni,elj6tszani.Nem leck6ttanulnak,hogy k6rdez6s-felel6sformi4j6ban azt visszaadjilk, mivel FINLAYJOHNSONszerintez a m6dszerlimitillja a kifejez6seszkozeit, m6gaz arcjdt6k sem jut szerephez.A term6szet
a felfedez6searra k6szteti a tav6gtelengazdags"4giinak
nit6t, hogy a felfedez6s6r6m6t is hagyj ariatanitvilnyaira, a term6szettciltanuljanak, probl6m6ikat onfll6an
oldj6k meg,a tanit6nak csupfn a probl6mdk felvet6se6s
azirinyitirs maradjon. A tanit6 egyiitt j6tszik 6s egyiitt
tanul tanitv6nyaival,ez m6rnem az addigmegszokotttanir-di6k kapcsolat.
A szizad eleji tiirekv6sek k6ziitt emlitend6 EDMUND HOLMES+ is, aki l9l l-ben Utopian vision of
educationcimmel aztir ja,,,Ut6pir{"-bana (szin6szi)j6t6k az iskolai 6let szervesr6sze,s amelyik tant6rgy dramatizilhat6 e gyiitaliln, azt dramatiz6lva kell tanitani.
A drilma nevel6sialkalmazds6nakazonbanhamarosan alternativ irtjai t6madtak. 1919-benaz akkori Kcizoktat6siigyi Miniszt6rium a hagyominyos iskolai szinj6tszis mellett foglalt 6ll6st, mondvin: az angoltanit6sban m6dszertanilagfontos a dr6ma, a c6l' hogy a darabot
elriad6 tanul6k tanuljanak meg hclyesen beszClni,6rzelmeiket megfelelcienkifejezni, nagyobb k6zoss6gbebeleilleszkedni,egy6nikorlitaikat etl6pni eltala. l9
A dramatiz6l6 nevel6stobb meghat6toz6 egy6nis6ge
Angli6ban miikird6tt. Az elm6let, a m6dszertan 6s a gyakorlat fejlcid6s6taz cjmunkiss6gukat ismertetve kis6relem meg vdzlatosantrcmutatni.Az Association of Teachers of Speechand Drama a 30-as 6vekben sok tagot
sziimlillt. Felkarolta a dramatiz6l6s irdnti 6rdeklcid6st.
Ugy tiinik, a dramatiz6l6sban,mint az iinkifejez6s eszk6zlben, m6gsem annyira az dnkiteljesit6s lehetcis6g6t'
mint ink6bb az anyanyelven besz6l6st6k6letesit6s6t ragadt6kmeg.

*

Ehhez kdpest merriben 6jat jelentett a 40-es 6vekben
PETER SLADE fell6pese. 1954-ben megjelent Child
Drama cimii miive, melynemzetkdzileg is elismertt6 tette cjt, a birminghami dr6matan6ri miik6d6se sor6n iskol6ban es iskoldn kiviil szerzett tapasztalatait dolgozzafel.
Nevel6i szeml6lete gyermekkozpontir, 6thatja a gyermeki sziiks6gletekirinti meg6rt6s6stisztelet. Az elciadds
kdvetelm6nyeit kiiz6ppontba 6llit6 dramatizal6 csoportban szerinte elfojtj6k a gyermekek term6szetesdnkifejez6si hajlamdt. Hangsfilyozza,hogy a drima a j6t6kban
gy6kerezik, llnyegeaz alkot6 kaland, s enm a felnrjtt kez6t6lkialakitott miiv6szi forma. Mint ahogyan l6tezik
,,gyermekmrivilszet", ugyanfigy l6tezik, saj6tos miifajk6nt ,,gyermek dt'6ma" is. A gyermek spontin dramatizA16j6t6kjaa felfedez6s term6szetesritja.
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SLADE a gyermekkdzpontfis6g paradigmijfval
ROUSSEAU-ra eml6keztet. A kdzkeletii metafora szerint a tanit6 az 6 szem6benis kert6sz,aki gondozzaa pal6ntdt.A drdmatan6rnak az a feladata, hogy a dramatizii6 jit6k fejlesztci hat6s6hoz a megfelelci ktirnyezetet
megteremtse, 6 maga azonban tudjon kiviil maradni. E
tekintetben SLADE MONTESSORI pedag6girij6naka
hat6s6tis mutatja. MONTESSORI az,aki felhivja arra a
figyelmet, hogy a hagyomdnyosnevelciik6rnyezet a ,,felncittk6p6revanteremtve", m6rpediga gyermekekvil6ga
nem azonos a felncittek vil6g6val. A gyermeket engedni
kell a-magafelt6telei alapj6n, a maga teremt6 ereje szerint szabadonmrik<idni, j6.r6kair6v6naz ember szellemi 6skulturilisvil6g6ba belencjni.A nevel6ebbennem vezet, csak segit, ha 6ppen sziiks6ges. . .A dramatizeb i6t6kra alkalmazva SLADE szerintezaztielenti, hogy a tan6r intervenci6i nem lehetnek beavatkoz6 jellegtiek a
gyermeki kreativitis folyamat6ba. SLADE, a gyermekek
dramatiz6l6 j6t6kaiban, amiket 5 miiv6szetnektekintett,
a szimb6lumok alkalmaz6s6t kereste,6s meg is taliilta a
term6szetesritmusban, a gyerekek t6rkitoltti mozgis6ban. Szabad, folyamatos mozgisuk sor6n a gyermekek
peld6ul nem tudatosan, a k<ir hat6sos k6pet alakitottek
ki. Az egy6nek 6ltal kre6lt eme kdr 6nmaguk szimb6lum6v6 v61t.A gyermek alkotta dolog helyett a gyermeket
helyezvea folyamat kozpontj6ba, SLADE a dramatiz6l6
j6t6k tartalm ir6l a rlsztevdk szimbolikus jelent<is6g6re
ir6nyitotta a figyelmet. A grermeki kifeje z6sezilltal eszt6tikai term6szettibrilpszichol69iaiv6lett. A dramatiz6l6si folyamat f6zisait elkiildnitette egym6st6l.A ,,sztorira" 6szt6nz6st a ,.sztori" ,,beiktat6sa" k6vette, ezut6n
j6tt a finomit6s majd az fijra elj6tszis.A,,folyamat vagy
produktum dilemm6j6t" azonban SLADE nem oldotta
meg.Az elsri f6zisban a gyermekek, 6rthet6en, a ,,sztori"
elbesz6l6s6revagy egym6sra figyelve,,,megtapasztaltik" annak szem6lyesjelent6s6t. A mesodik f6zisban,az
eg6sztiirt6net spontdn elj6tszisakor, mind maguknak,
mind a t<ibbiekneka saj6t kezdeti szem6lyesreakci6jukat demonstrilltik, teh6t a t<irt6net struktur6lis jelent6s6tcjleltrivolodtak. A j6t6k v6g6na tan6r, aki addig kiilxi megfigyeldvolt, megbesz6lteveliika jit6k tdrt6n6seit,
peldiul a t6rkit6lt6s hat6konys6g6t,a diat6gusokhely6nval6s6g6tstb. A tanir n6zopontjaazonban alig kiiliinbiizik itt a kozons6g6tcil,hiszen a t<irt6netfonala 6saz egy6ni akci6k keriilnek sz6ba, nem pedig a munka 6rtelme.
Ebbcila dramatiz6l6si folyamat produkci6v6 fejl<id6se6s
a drimai cselekm6ny narrdci6hoz k6t6se k<ivetkezik.Az
egy6nszabadkifejezcid6s6hezsziiks6geskdrnyezet megteremt6se 6s a k6z6s dramatiziililsi tapasztalat meSszer-

z6;rr-kilzti ellentmond6st s€m SLADE sem k6vet6i nem
oldott6k fel. Ordks6ge a dramatizilhisi j6t6k gyermeki perspektiv6jrinak megteremt6sefolyt6n jelentcis.
Az 50-es 6sa 60-as 6vekbena dr6mai nevel6sszerepe
a halad6 pedag6giaitdrekv6sekbenmegertisCd6tt.
Az elemi iskol6k szilmira 1959-ben ossze6llitott
ajdnl6sokbana dr6m6r6l a k6vetkezcjkettaliljuk.
A gyermekek jit6kaiban f6llelhetcik a dr6ma elemei.
Rajtuk keresztiil kifejezhetik a mindennapi tapasztalataikkal kapcsolatos 6rz6seiket, meghaladhatj6k
f6lelmeiket, kezelhetik probl6m6ikat. Ezekben a i6t6kokban szerepetjitszik azut6nz6s,a k6pzeletbeli jetsz6pajt6s, k6sribba hallott tdrt6netekmegielenit6se, a tort6netek szereplcjivelval6 azonosul6s.Az egyediili vagy kis
spont6ncsoportokbanval6 jitszist6lvezet az ft a ktizdns6g elritt elrjadott, tudatosan interpretilt jit6kig. Kezdetben a j6t6kban a mozgis dominil, e kor6 6ptl k6sribb
a monol6g, a t6rsalg6s.Min6l id<isebbeka gyerekek, min6l koherensebba csoport, ann6l tiibb a dialogus, b6r 8-9
€ves korban nagyobb szerepet j6tszik a ,,mit tegyiink"
(testtartissal, gesztusokkal,mimik6val stb.) mint a ,,mit
mondjunk".
Egyre tdbb iskol6ban el6gedetleneka hagyom6nyos
k6zvetlen dramatiz6ldssal, az elcjre megirt sztivegekkel,
6s olyan tev6kenys6ggelpr6b6lkoznak, amely szabad
utat biztosit az eredetis6gnek.A tan6rok feladata, hogy
iigyeljenek arra, hogy a pantomimes j6t6k tirdme ne
nyomja el a sponten nyelvi kifejezcik6szs6get.Fejlettebb
fokon megielenik az improvizici6, akdz6ns6gnekj6tszis
ig6nye.J6 esetbena ktrziins6gtisztdban van a j6t6kosok
6retts6g6vel,a gyermekjiit6k 6s a szinhizi j6t6k kiilonbs6g6vel.Az iskolai dramatiz6l6j6t6kban kivilt fontos a
tan6r szem6lyesbefoly6sa,izl6se,6rt6krendje. Tiszt6ban
kell lennie a gyermekek 6rz1kenys6g6vel,s6riil6kenys6g6velis, az iskola belsrivil6g6nak 6sa kiilsci vilignak a kiildnbs6g6kil fakad6 neh6zs6gekkel.Mindezek kezel6s6,hez tapintatra, iigyess6grevansziiks6ges. r
A 60-as 6vekAngli6j6ban a ,,dr6ma" fiatal 6s ndvekvci tantrirgy az iskollkban. 1967-l;rcn81 dr6matan6rt alkalmaznak. Aktivit6suk ugyan nagyon kiil6nb<i26, s ez
azzal is dsszefiigg,hogy trirgyuk identit6sa sem eg6szen
vil6gos. Mindenesetre a gyermekek k6r6ben n6pszerti.
Sz6mukra azimprovizilci6t, a pantomimet, a mozg6st,a
tan6r,,sz6mri z1s6t" (a dramatiziil6si folyamatb6l), olykor a t6ncot,muzsik6tjelenti.
1967-benjelenik meg BRIAN WAY mtive, a Development Through Drama. Mag6n viseli szerz6je gyermekszinhrizitapasztalatainak nyomait. Olyan gyakorlatokat aj6nl, amelyek az egy6nek iintudatosabb| v 6l6sit
segitik elci.A dr6ma az iskol6ban teh6t a szem6lyis6geg6sz6neka fejleszt6je, azazataniri munka kdz6ppontj6ban is az egy6nis6g,s nem m agaa dr 6mairll. A dr6ma nem
m6s, mint pszichol6giai preparici6 a val6di vil6gra.
WAY gyakorlatai n6pszeriiv6v6ltak, iigyess€gitr6ningje a biztos fejl6d6s6rz6s6tnyijtotta. Hangsrilyozta a kooperilci6 6s a koncentr6ci6 teljess6 t6tel6ra kdz6s munka megkezd6seel6tt. Mtrszerrlnek paradoxonjai 6s korl6tai l6that6bbil v6lnak, ha a misik nagy dr6matan6r6val,
DOROTIIY HEATHCOTE-6vaI vetjiik egybe.
HEATHCOTE a newcastle-i egyetem elciad6jak6nt
dolgozta ki programj6t. Avegn6lkiili bemelegitcigyakorlatok helyett gyorsan t6rt ri a dr6mai cselekm6nyre.
Amit megkiv6nt a r6szvevciktcil:beleegyez6siiket,hogy
egyk6pzeletsziiltevil6gba,a dr6ma f iktivvil6g6ba l6pnek
be. A szerep felv6llal6sakor nem a karakter, a n6v, az
6letkor stb. a fontos, hanem egy attitiid elfogaddsa,a 16-
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bet6lt6tt szerematizil6 jat6kban.A drdmanevel6sben
pene!{6rt6kel6#benennekkutatdsais fontos' E t6ren
GevnqnolroNnev6tkellemliteniink...Aztvizsg5lta, hogyan6l a miiv6szinevel6s6lm6ny6nbeliil azeszt6A tapasztalatotval6di eszt6tikaijelentikai viselked6s.
amit 6ltal6bana taA tapasztal6st,
ruh6zzafel.
t<is6ggel
jellemg^"!,
pasztal6egy6nsaj6tos,-be.illitottsdgak6nt
BOLTONeszt6tikaic6lk6nt,eszt6tikaifigyelemk6nljavasoljaszfmbavenni'Az eszt6tikaic6l magilbanfoglalja
a dramarizdl6scselekm6ny6nek6rtelm6t. Elvarjuk a
Az ut6bbi id6bentiibbenis felfigyeltekarra,hogya
t6rgyai szime_sem6nyei,
drim6t6l, hogycselekm6nye-,
gyakorlati iigyess6gfejleszt6se,a Jocidlis.tudatoii6g
jelel.Yal
a drim6Haez
hordozzanak.
bolikus.6rtelmet
Sintjcn"r."riLr *seiakdpzelet-teremreilevilaggaliisszekapciolod6j6t6kmoOeltl6nekfel6pit6semellettkev6sfi- ban,akkormondhatjuk,hogyeszt6tikaic6lja is van.
gyetmettapottazesztetikaitapasztalatJtrti:\kX\;
vizsgrdtjaa szerz6;mi ad rdtjogosurtstisota drdmajtit€k tanHivatkozik KfIINESRE, aki szerint a kdztdrgynaka kdzgazdasdgiegyetemen.
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te,se
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l6tejellemeztJ.Fokozatosanerdsirddttbennemaza felj6t6kfezis probl6mamegold6technik6kat kivin.
hogy egyetemihallgat6kkiir6bena megbesz6il.ftr,
__.A16 kell 6bredniesaj6t energiaforr6saira,
Kinek-kinek
k<izgazd6szhallgat6k
s
ian,
fontoss6ga
l6snekkiil6nos
erej6re,A csoport jilt6kvezet6j6nek6lland6anfriss
szhmhraeznemcsakal6tZkoriiksz6lesit6se,hanemgazprobl6m6katkell teremtenie.Mindez term6szetesen
probl6m6kvalaminta vdllalkoz6i
das6gpszichol6giai
jft6kban_kisemmif6letekint6lyelvetnemengedmeg.A
tevr!a
tandri
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scit,
az'innov6ci6s
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VIOLA SpOLIN-nal egyiitt valljuk, hogymindenki
jellemekkritikai
jelenetek,
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elej6n
kurzus
mindig
a
jritszani,
improviz6lni.'Ezt
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(hiszen
a
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val6
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oszlatniaztaz.agg6lyt,hogy-valamif6leolyangyakorla- talatokra
taaz
elraktilrozott
dolgozik,
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spontin
Val6J6ban
az
tokra v6llalkoztak,amikh6i tetrets6gkell.
az
eml6kezetilkben...).
megvannak
pasztalatok
fgyis
6s
nyitottsfga
szem6lyek-nagy
itt ,,megkiv6nttehetsdg"a
tfzis val6di rendeltet6senem a felA megbesz6l6si
Eukil i beatapasztal4ssilszemSen.
u"ioguiOkerz,s6ge
szinrekeriilt6lm6nvekmegbesz6l6se'nemaz6rzelmifel6llitJtts6gb6ta izem6lyis6gtem6rdekrejterrk6pess6ge
nem a feltijrci szunnyad66lm6indults6gcs6kkent6se,
val6be6letrehiihat6. ,,,\ tapaizti6s a k6rtilm6nyekbe
hiszen
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hanema leena cselekv6sbe,
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zelmek
felAhelyzet
SPOLIN.
tiv szinten6gyar6nt"
d6 kdzgazditsr(T -f9?glzdirsttan6r)pilyak6pe szemismer6s6beiligen fontosnak iartja az intuici6t, mely
ponil6bolfontosfejlcid6silehetcis6grogzit€se.
egy6ltal6nneri misztikusterm6sietii.Vannakpillanatal6n
azeddigitapasztalatokalapj6n
Osszefoglalfsul
h6tk-riznapitJi<,amikork6pesekvagyrnkmeghaladnia
jet6k,
pedag6giai
mint
dramalizll6
hogy
a
elmonrthat6,
a
szellemet.
riagunkban
s6gots hirtelen ,,retszai'aoitluk
a
elhelyezhetci,
elj6rds,a felscioktatdspedag6gi6i6ban
niritor ilyen inruitiv fokoniiirtdnia reag6l6sa tapaszkozgazdiszhallgat6kk6pz6#benv6rakoz6sokrafeljogosikon
a szrikintell-ektu6lis
talatra,amikor a szem6lyis6g
sit6kurzusk6ntvehetcisz6mba,melymind a szem6lyis6tfil is funkcion6l,akkor nyito*ttigazina tanul6sra."
mind a szakmai6rdeklcjfejleszt6s6ben,
gtik eg6sz6nek
m6ssalncm lreelm6lyit6s6ben
d6siik6sfog6konysilguk
szaA felszabadultcselekv6s6s 6t6rzettszem6lyes
az[n. rteEz
elscjsorban
v6llalhat.
szerepet
lyettesithetci
a bel6gk6rmegteremt6se
bads6gpillanatainakkedvezci
Ismere.meg'
nyilvinulhat
teremtes6ben
vel6si
helyzetek
vezet{ i6zis c6lja.A csoportna[lazlanai,oldottnak,bepedag6giai
tev6kenyolyan
helyzet
nevel6si
hogy
a
retes,
elt6pszichodr6ma-csoportt6l
fogad6nakkell iennie.A
s6gi egys6g,amely viltoz6, gyakran _konfliktusosvi,dn, n"r1 akezdeliszorongfsok,nemaz egy6ni6scsoeszkozeasz,ern6lyis6gfejleszt6sportelten6ll6sold6saac6lnikmegfelelcim6Jizer,hanem szonyirejtvemag6ban,
N6mi
nek,s rokon von6sokatmutat a dramatiz6l6ssal.
a szerh6lyesszabads6gmegtereint6se.,,Hogyjiitszani
kdzr6rdektelen
a
lehet
sem
dramaturgiaiszeml'lletaz6rt
Fontos,
magunliit.
klll
6rezni
tudjung Llribbszabadiak
mivelszakt6rgyaikdidakgazd6sz
hallgar6kk6pz6sbben,
azt tapinthogya kitriildttiink l6vrivil 6gr6szlv6vfrlj-unk,
iit<6;amagais felfoghat6fgy, mint azoktatasdramaturval6s6gossltegyiik
un,"i6tuu,6renre,izfelve6ssizagolva
gi5ja.35
Tulajdonk6ppenakdrnyezettelval6k6zvetlenkontaktus

l6t6smodjaegrszituaci6ra,abelehelyezked6sabba.Epi
l"ii"rr"iipr&megl6v6tapasztalatafua.Mindenki6rz-el-"iiJ:"*rig6velldphetettteak6zdsmunk6ba.HEATHCorg u, Orir.ifejez6srrila drfumhra,adr6mai jelent6sre
ir6nyitotta a figyelmet.A tan6rfeladataa dr6m6botfetbukkan6kijzds6rtelemneg6rt6se6sstrukturdlasavolt.
ffEefHCOfE rijit6sak6niolykor a randr is aktiv r6szt
v6llalt a dr6m6ban.Ez felszauidit6tagtratotta diikokra.
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DR.PALASTHYILDIKo

A DRAMAPEDAGdCTAIC
A PSZICHODRATvTATdT
avagy
drdmajdtdk hatdsvizsgillatkisiskoldsokk0rdben
Fbiskoldn pszicholdgidtdsdrdma'
Dr. PatdsthyIldikd a DebreceniTanttflkdpzd
hatdsdvalfoglalkozik.
szemdlyisdgfejleszt6
A
drdmajdtdk
pedag6gidt
tanit.
-A
irdnyul a figyelem- Minden bi20-ai evekbenaz emberremint szemdlyisdgre
zonnyala polgdri demokratikustdrsadalmaksajdtosigdnydbdlereddentdrtdnikez
igy.Pedagdgiaimegfontoldsokb6l- ldsd Iiricz J enddolgozatdt- szilletik meg
drtimapedag6giais, mig pszichoterdpidsgyfgyi,tdszdna szemdtyisdg-kdzpontfi
dpit,j6llehet, funkci6ddkbdla pszichodrdma.Mindkettda idtdkra, a cselekv<lsre
a kimunjuk mds.Azut6bbi tedgaZtisaisegitettdka drdmapedagdgiamddszerdnek
szociaa
drdmaidtdkhozmint
el
pszichodrdmdtil
Ildik6a
kdldsdt is.Paldsthy
iut
kisdrleteinek-dolgozatamd1981-benvdgzett
lizil6 pedag1giaitevdkenys€ghez.
sodiklel1nek-csak a menetdtdssummdzatdttudiuk kdzdlni teriedelmi okokmiatt.
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a szociitria (a k6zdss6gek,csoportokgy6gyitdsinak
tudom6nya).
Ebbe tartozik a csoportpszichoter6pia, ill. a pszichodr6ma. M6g elm6lete kidolgoz6saelcitt megalapitottt l92lben B6csbena Stegreiftheatert, a Rogtonz6sek Szinh6z6t, ahol a ,,val6 6let m6dszereit" kis6relte meg emberi
egyiittesek ter iryi|jfthoz f elhaszn6lni'
Ezeka pr6billkoz6sok azonban m6g nem nevezhet6k
teripi6nak. A pszichodr6ma mint teriipi6s elj6r6s csak a
harmincas6vek elej6n jott 16tre.Maga a pszichodr6ma
sz6Moreno ir6saiban 1937-benjelent meg.Ekkor fogalmazta meg a terSpi6selvet 6s m6dszerc ,,pszichoter6pia
emberi kapcsolatokon6sdramatikus j6t6kon keresztiil".
A pszichodr6ma - l6nyeg6t tekintve - olyan pszichoteripiis m6dszer,amely nemcsaka verbilis megnyilv6nul6sokra 6pit, hanem hangsfilyozza a cselekv6s, a
szinpadon t6rt6nci akci6 jelentcis6g6ta lelki jelens6gek'

Moreno 6s pszichodrdma
A dr6ma felhaszn6l6s6valtdrt6nti szem6lyis6gform6l6s
egyre nagyobb szerepet jitszik az oktat6sban, a nevel6munk6ban,a ter6pia,a regener6ci6s6sa szociSlismunka
teriilet6n. A dr6maj6t6kok alkalmaz6saMoreno azon
felismer6s6n alapszik, hogy a dramatiz6l6s egyidcisaz
emberis6ggel,a kozoss6gil6t legelemibb sziiks6gleteihez
tartozik. Az ember tud dramatiziini,az,,olyan mintha"j6t€k term6szetessz6m6ra.Morenoszerint,,...adramatizilis6ppnliugy az emberi l6t evidenci6ja, mint Descartes-ndl a gondolkodis, vagy Sartre-nfl a szorong6s,vagy
Camus-nil a helyt6ll6s."
Erre azalapra 6pitette Moreno a 20-as 6vekbenszocion6miai rendszer6t, melynek alkot6elemei:
a szociodinamika (a szerepj6t6k 6s a csoportk6tel6kek szerkezet6nektudom6nya),
a szociometria,
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A spontaneltlls
A gyermekre jellemz6 spontin 6,nkifejez6s csiikken6s6vel magyar6zta Moreno a viselked6s rugalmatlans6g6t,
rigidit6sdt. Ennek ellensitlyozilsilradolgozta ki,,sponta".
neitils-gyakorlatait
Mindezekr6v6n jutott el a 30-as6vekkdzep6nszociologiai, majd szociillpszichol6giai,vit pszichi6triai aspektusokat is magilba foglal6 szerepkoncepci6j6hoz,melynek dimenzi6i a szoci6lis, a pszichoszomatikus s a pszichodramatikus szerep:ezenbeliil iskiiltinbs6get tesza ter6pi6s, ilI. az iinismereti jelleggel l6trejdvci pszichodr6ma
ktizdtt: vannak j6t6kok, melyekben a szerepeka szem6lyisbg, az 6n aktudlis pszich6s6llapot6nak ttikrozrid6sei,
miiskor pedig birmiv6 v6lh arwk az 6tv6ltoz6s kiilontxizciszintjeinek segits6g6vel(imit6ci6 - mimikri -utinazonosul6s).
z6 jit6kEzek ut6n vidatosan ismertetjiik Moreno triadikus
szisztlmij6t;

v6gyakfelszinrehozdsiban,a konfliktusok
k6sztet6sek,
levezet6s6a nagyindulatifesziilts6gek
feldolgoz6siiban,
ben.
,,Errea realiz6l6sim6drabizonyosfokig szocializilGyermekkorunk6s ifjfikorunk hosszuidd
va vag1runk.
6sazut6tz6i6t6k6ta rdtanit benniinketa szerepjrit6kra
ra. Ezekneksor6nr6tanultunkarra,hogyviselked6sben
fogalmazzunkmegmondanival6kataz ,,olyanmintha"
regiszterben;olyan 6letform6kat, amelyek 6ti6rjik a
fant6zi6mat,meghatirozz6ka vigyk6pletemet;szeretn6m6lni cjket,de f6lek meg6lniezeket,s a f6lelemjogos.
A dramatiziil6slehtcjv6teszi,hogy m6gisl6trehozzam
realiz6ljam."
izis antitilzia ,,pszichoanal
Morenoa pszichodr6m6t
szembeaz
elscidlegess6g6vel
a
szavak
s6"-nektekintette:
az
szabad<inkifejez6st,
emberiaktivitist, spontaneitdst,
a m6sok6ltalmeghat6roindividualit6ssalszembepedig
a csoportter6pi6j6trlllitotta.
zott egy6nekkdz6ss6g6t,
6skatarzisIgazugyan,hogyter6pi6sc6lkitriz6seivel
Freud
meg
szem6lyis6g
nem
haladta
is
v6gtil
elm6let6vel
dinamik6j6nak,,g6zg1p"-modellj6t(azindulati-6rzelmi
akognitiv
tf lzott jelentcis6get,
fesziilts6gszab6lyoz6snak
t6nyez6knekpedig kev6sszerepettulajdonitva)- viszonta pszichodrim6valolyan mfiszert alkotott, ami
Egyr6szt,mert a cset6bbmint a csoportpszichoteri{pia.
lekv6 embervalamennyikapcsolati6skiizl6siformijit
(nonverb6lis,metakommunkativ)bevonjaa terdpi6ba,
m6sr6szt,mert l6nyegeaz emberikapcsolatok,konfliktusok,viigyakmegjelenit6se,dramat i zfi6sa,eljf tsz6sa'
igy egyar6ntalkalmat rryiit az individuilis, a csoportos
megold6sra.
6sa csoportpszichoter6pi6s
,,A pszichodr6maa pszichikumval6s6gosdnkifejeterp6cselekvci
z6s6nek
tdrsashatdsokbanmegval6sul6,
i6sfolyamata."Dr6ma,hisz6brdzol,kifejez,megielenit
6spszichodr6ma,mert a i6t6k forr6saa pszichikum,az
vilgyai.
egr6nlelki tartalma,k6sztet6sei,
A pszichodrrimasordntort6ncimegjelenit6sj6t6kos
realizlrci6,dramatikusimproviz6ci6,melyneksikerea
j6t6k 6sa katarzis6lm6ny6t6l,
valaminta spontaneit6s
fiigg.
keszs6g6tdl

al A csoportil I dsek szerkezete
l. warm up (kezdd f inis) : involviic6s vagy bevezet6
szakasz(besz6lget6s,a jdt6k kialakitdsa)
2. action (kezel6sif6zis) : a dramatiz6l6s, a jit6k
3. sum up (befejez6fdzis) :csoportmegbesz6l6s, a j6t6k6lm6ny6nek elemz6se(ezazigazilnhat6kony szakasz)
W A csoportfolyamat rdtegei
1.dramatikus j6t6k-szint (az egy6n lelki val6s.iga)
2. szociometrikus szint (csoportdinamikai folyamatok elemz6se)
3. csoportpszichoter6pi6sszint (az egy6nipatol6gi6k
csoportbanval6 kezel6se)
cl Apszichodrdma jdtdk mint f ormalizdldsi egysdg kritiriumai
I . a j6t6kkimondott (minden jelenlevdtudja, hogy j616k)
2. jit6kt6rkn folyik (t<ibbnyireszinpadon)
3. t6m6ja egys6ges(egy probl6mihoz k6t6tt, ha ez
v6ltozik, irj j6t6k kezdcidik)

A Jftdk, e drsmatlc octlon
A ter6pi6sj6t6k 6smint6jaa gyermekij6t6k,amelybena
vil6g6t,v6gya6smegeleveniti
grermekmegszem6lyesiti
it, sz6nd6kait,
6slevezetiindulatait,konfliktusait.
a pszichikumeg6szA j6t6k, amelyagyermekkorban
a szem6s6gesfejlcid6s6tszolgiilja,a pszichodr6m6ban
lyis6gformil6s6nak, 6talakit6s6nak,6jrafel6pit6s6nek
eszkdze.
A j6t6kszitudci6bant6bbszem6lypirbesz6defolyik
(multilogus),s t6bbek illtal meghatilrozottanaz egy6b
t6bbr6triennyilv6nulmeg.

dl A dr omat i zd I t j dt dkok hatdsmechanizmusa
l. a helyzet 6t6l6se,meg6rt6se(an6lkiil, hogy d6nt6si
helyzetbe hozn6 a r6sztvev6t, valamilyen m6don nciveli
6nismeret6t)
2. dramatikus ventill6ci6 (ha k6t egym6ssalharagban
levd szerepl6a jdt6kban is haragosokatj6tszik, cs<ikkenhet benniik,,igazi" haragjuk)
3. katarzis (ha a n6zcibele6limag6t a szereplcikindulataiba,magais megtisztulazokt6l;6sl6sd:fentebb)
Moreno rendszer6re6pitve, azt rn6dositva a dramatikus
terdpia rendkiviil sok v6ltozata jdtt l6tre. (Kor6bban m6r
lltezett a szinhizteripia, a ter6pi6s szinh6z 6s a szcenikus kifejez6s m6dszere.)

A katarzls
Morenofelismerteaztaz effektustis, hogy,,minden6ljea kor6bbit6lval6megszabadul6st
m6nymegism6tl6se
integr6ci6s
katarzisjelenti". Ez a gondolatvezette
el az
lentci#g6nekfelismer6s6ig.,,Apszichodr6makialakit
(mfsodlagos
egygr6gpl6si effektust- nema n6zciben
aki a dr6mitl6rrehozza,
katarzis),hanema szereplciben,
rinmagritfesziiltsegeittil."
6s6ltalamegszabaditja
Acselekv6shatalom,a j6t6k hat6stalanitjaa szoronpedigtdbbdimenzi6s
reagdst,a f6lelmet.Feldolgozasuk
([Jgyanakkor
lit6stdbblethezjuttatja a szem6lyis6get.
tart6s szem6lyis6gviitozflstnemid6zel6,igy 6nmag6ban
nemtekinthet<ipszichoteripi6s effektusnak.)

A leglsmcrtebb pszlchodrdma-vdltozatok:
- A klasszikus pszichodrirmilt a kordbbiakban ismertettiik.
- Az analitikus pszichodr6ma, amely a pszichoanalizis 6sa pszichodr6ma szerencs6sszint6zise.(Az analitikus dr6miban a jiit6knem kifejezetten cselekv6sesjellegfi .)Tudatosanhivja el6 a csoporttagok azonosul6si-azonosit6si t6rekv6seit azok meger6sit6se c6ljibol. @zen
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Az egrik felfogds a gyermeknevel6s k6z6ppontj6ban
6116hum6n tantiirgynak tekinti, s dr6maoktat6sr6l besz6l - a szakok integr6l6s6nak,a projekt-oktat6snak az
ig6ny6vel. Vallja, a dr6maoktatis 6sszek6tcikapocslehetne a kiil6nbozci tr{rgyak kiizdtt, s ha a projektoktat6st
a dramatikus jrit6kokkal egyiitt alkalmz6nk, bizony6ra
kiinnvebben ethidalhat6 lenne az iskola 6s az6letkozti
szatid6t (Mezei F,vakis6rlete is).
Misok a dr6mai6t6kban nem annyira tant6rgyat,
mint ink4bb hat6kony m6dszert l6tnak, amely alkalmas
kiil6nb6zri tdrgyak megkozelit6s6te(Zsolnai).
En egy harmadik felfog6sm6dhivevagyok. M6gpedig
annak, amelyik a dr6m6nak azon k6pess6g6re6pit, hogy
a gyermekeket dsszekiiti onmagukkal6s m6sokkal' hogy
elevenn6teszi az emberi l6t realit6s6t 6s lehettis6geit.
A dr6maj6t6k alkalmaz6sdnakgydkere mag6banaz
emberi l6ny megismer6si 6s kozl6si vdgy6ban, a k6z<iss6gben vlgzettmunka ig6ny6ben, az 6nkif eiez6sv6gyriban, s abbana saj6tosvon6s6bantal6lhat6k meg' hogy az
dsszestiibbi 6lcil6ny kirziil feltehetcileg egyediil k6pes
,,mintha" (asif) szituici6ban l6tezni.
Az ember szerepjiltsz6tev6kenys6gekisgyermekkorban kezdcjdik,s a szocializilci6sfolyamatban a t6rsadalmi szerepv6llaldsoksor6n fejlcidik, v6ltozik.
A drimajrit6k lehetcis6getny(rjt ahhoz, hogy a r6sztvevrik elsaj6tits6k a dr6mai kifejez6si formiikat, melyek
a mindennapikapcsolatfelv6telt6s -tart6st is megkonynyitik.
Lehetcjv6teszi, hogy megismerj6k iinmagukat, a miisik embert,a vil6got egy gesztus,hanglejt6s,a mimika, a
kiil<inf6le viselked6sbeli megnyilv6nul6sok tiikr6ben.
KEpess6teszarra, hogy iinmagunkat testi adotts6gainknak 6s szem6lyis6giinknek megfelelcien a legkiil<intxizribb 6lethelyzetekbenpontosan 6s tiszt6n tudjuk kifejemi.
Azaz a
g9[tekintem.

belfil rengeteg vdltozata van - az egyes k6pvisel<ii egyegr ir6nyzatot jelentenek Lebovici, Anzien, Widl6cher'
Lemoine, Matossen, Jung, Adler stb.)
- A Gestalt-drima: a protagonista f6szereplSegymagaj6tszik el - sai6t 6rz6seitmegielenitve m6s-mis
jelzi.
sz6k
iires
partner6t
egy
hogr
szem6lyeket,6gy,
- Viselked6ster6piis szerepj6t6k tanuliselm6leti 6s
viselked6ster6pi6salapokra 6pit. A jitsz'6 szem6lyta j6trlkon keresztiil deszenzibilizi.Ji{,k,igy 6pitik ki a kivilnt
viselked6sm6dokat.(tomcs6nYi)
- A pszichodramatikus 6s a viselked6sm6dosit6
technika (a behaviour-drdma) iisszekapcsol6saPetzold
tetradikus rendszer6benval6sul meg, melynek l6nyege'
hogy a probl6m6t nemcsak ,,az 6t6l6sevidenci6jdval 6s
raci,on6lis feldolgozissal kiizelitjiik meg, hanem a mindennapi 6letbe (t6rsadalmi keretbe) is integr6ljuk".
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Aterdpids f olyamat f el6pitdseebbenarendszerben:
1. eml6kez6s6s konfliktusfelt6r6s (diagnosztikai f6zis)
2. dramatikus fjraj6tsz6s, emocion6lis tapasztal6s,
racion6lis belilt6s (kezel6sif6zis)
3. viselked6sm6dositiis(shaping : zar6 f6zis)
A csoportiil6sek f6zisai:
1. bemelegit6si fizis (warm uP)
2. j|tek (action-methods)
(sum uP)
3. megbesz6l6s
4. visszajelentrj(feed-back)f6zis
A pszichodr6ma a 60-as 6vektcilvirigkordt 6li a fellendiilri csoportmozgalmak r6v6n. Nkalmazzilk technikeit
gy6gyit6c6lf csoportter6piaielj6r6sokban,
avezet6k6pz6sben,
a nyugati ifjfsrigi szubkultfira r6szek6ntmiik<idti
szenzitizici6s, 6rin tkez6si (touching) 6s meztelen
maratoni csoPortokban,
eg6szs6gesszem6lyek egyre divatosabb iinismereti
'
csoportjaiban,
s a nevel6sigyakorlatban is egyrenagyobb t6rt h6dit.
A pszichodriima azonbana nem ter6pi6s c6llal miiktidri kiizdss6gekbennem mindig fordul eki,,tiszta form6",
ban s gyakran l6nyeg6benm6sdramatikuselj6r6sm6d16l van sz6.Konnyen osszet6veszthetci
a szociodr6m6val, ami csoportprobl6mik megold6silt c6lozza,az axiodr6m6val, ami 6rt6kkonfl iktusokat pl.
szeretet, 6nfel6ldoziis, jelenit meg, az agodr6mdval,ami
egyszerri jelenetek rogldnz6se, pl. aj6nd6kozirs,vagy a
szoci6ldr6m6val,ami t6rsadalmiprobl6miikkalfoglalkozik.Ezek af ormi{k a j6t6kot gyakran kombin6lj6k agogikus (elSrelenditci,cselekv6srek6sztetci,lendiiletbe hoz6)
folyamatokkal, ami jelentciseredm6nyeket hoza szem6lyis6gform6l6s, onkifejezr6ster6n.
A hazai szakirodalombanaz iskolai oktatds6s a val6
6let k<iztiszakad6k,a szocializ6ci6, akapcsolatteremt6s,
az alkalmazkod6s problematikus volt6nak f elismerese
olyan
kdvetkczt6benvet6dott fel a szem6lyis6gform6l6s
lehetcis6ge,m6dja, amely nagyobb viselked6sibiztonsigot nyujt a t6rsadalmi 6let sok teriilet6n (csalid, iskola, kort6rscsoportok,stb.).
A dr6maj6t6k lenne ez a lehetris6g.
A dr6maj6t6k,,r6gt6nz6tt, nem cinmutogat6drimai
forma, amelyben a szerepl6ket arra tanitj6k, hogy emberi tapasztalatokatk6pzeljenekel, jelenitsenekmeg, tegyenekbirdlat tir gy6v6;'
Ez.ek akezdem6nyez6sek a dr6maj6t6kot kiil6ntiiz6k6ppen6rtelmezik:

Adr6maj6tdk
,*A dr6ma az emberi viszonyok vilogatott jelens6geinek
kifejez6s6vel foglalkozik. Az emberi cselekv6st emberi
cselekv6sr6v6n jeleniti meg. A dremaj6t6kban a Syermek cselekvcjk6nt6s kdzremtikdd 6k6nt k|pzeletben 6s
tev6kenyen6l meg 6lethelyzeteket.
A kitiizdtt c6l g6tl6sok n6lkiili, aktiv, kreativ egy6nek
nevel6se.A jet6k szerepl6i egym6st vdratlan helyzetek
el6.6llit j6,k,spont6n reakci6kra k6sztetik. A rendszeres
j 6t6ktev6keny s6gez6ltalgyakorl6t6r:viselked6sibiztonsigot nyujt. Ekibb-ut6bb kialakul a j6t6kosokban az a be6llit6dis, hogy iinmagukat kiviilrcil figyelj6k' Az alkot6
dramaturgialegfontosabb,legtart6sabbhatilsa (mint 6ltaldban v6ve a pszichodrimill, is) itt ragadhat6 meg: az
onismereti elemek tudatosit6srlban. A r6sztvevcikhelyzeti-viselked6sionismerethezjutnak. ,,Nem arr6l van
sz6,hogy,,milyenvagyok", milyen tulajdons6gaimvannak, milyen jellegekkel lenn6k leirhat6, hanem arr6l,
hogy adott felt6telek kdzt hogyan viselkedek, milyen reakci6val felelek meghat6rozott felhivisra. Nagyon keveset tudok magamr6l, ha valamilyen m6don meg6llapitj6k
r6lam - s errcjl 6nismereti bel6t6som lesz -, mondjuk'
hogy diszkr6t, titoktart6 embervagyok.De ha olyan helyzetbe keriil6k, amelyben a kdriilm6nyek pr6b6ra teszik
ezt a von6somat,akkor szerezheteka titokk6szs6gemr5l,
titok6retts6gemrciligazi onismeretet."
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Az iinismeretlehet6v6teszi egyresztaz6letszeml6leviseled6sbelikorrekci6t (l6sdPetti, gondolkod6sbeli,
(correctiveemotionalexperendszer6t!)
zoldtetradikus
misok megismer6s6hez'
rience),m6sr6sztezaz elsol6p6s
Kapcsolatot(kontaktus)6s kdlcsdnhat6st(interakci6)
l6tesitenekmisokkal, m6svalakinek,vagy m6svalamineka probl6m6ibak6pzelikbelemagukat.,,A t6rsadalmi
mf a kifejlcid6s6n
kommunikici6 annaka k6pess6gnek
szetep|t,
lik, hogyazember6t tudja-e6lni a t6bbiember
visszatudja-e tiikrdztetni magatart6sukatdnniin v6lasz6ban,6smegtanul-erigyreagflni <inndnviselked6s6re,
ahogyarra misok reag6lnak..."
A sz6belimegnyilatkoz6sdnmagibanis kifejezd,a
partner szilmina t obbnyire 6rthet<i.Hat6konys6g6t
eszkiiztik
izonban fokozhatjuk a metakommunikdci6s
erre
r6v6n.Ezek tudatosit6sa(az encounter-technikdk
a
drimaj6t6knak.
feladata
is
fontos
igen
alkalmasak)
az6nkifejez6sA dr6maj6t6kaz6nmegval6sit6snak,
a
teremtcikrlszs6g,
kreativit6s,
a
nek is eszk6ze:elcisegiti
A gf9rm9-k
az 6n6ll6,rugalmasgondolkodisfejlcid6s6t.
hogyaz6rz6kel6s
szimira fontos,hogytev6kenykedjen,
legyenegym6ssal,
6lland6kdlcsonhat6sban
6scselekv6s
alkot6tev6keny<inkifejezci,
az
ezilllalfejl6dikki benne
ada dr6is
lehetcis6get
munk6ra
Az
alkot6
s6gk6pesl6ge.
maj6t6k.
S ugyanakkora mfiv6szettelval6 talilkoz6srais'
is (mes6l6s'
amennyibeneszt6tikaijellegritev6kenys6get
j6t6kba.A
a
bevonunk
stb.)
b6bozils
6nekl6s,rajzol6s,
dr6miivalmint *titte-mel val6 tal6lkoziisfog6konnyi
ir6nt is.
teheta szinh6ziel6ad6sok
A csoportbanf oly6, kiizdss696rt v ilgzetttev6kenys6g'
fiiszorosabb6
a kollektiv<ir6mok,kdz6ssiker6lm6nyek
zik a gyerekekkapcsolatait.A j6tek kezdet|t tulajdonk6ppenmindenkora szerepl6kkis csoportj6nakegymiscsakfokorautaltsigajelenti.(A k6zosfeladatv6llal6s6t
az
6n6rv6nyesit6s.)
6rdek,
zatosanv6ltja fel az egylni
Spontin csoportk6pzrjhatisa van. A jdt6kokbanval6
r6szv6telhat6ssalvana szerepl6kszoci6lispozici6jfra6s
szociabilit6s6ra.
A vlzsgflat
Hipotdzis
hogya dr6majit6k pozitivir6nyban
l. Felt6telezem,
azazfejleszti azegy6nek
viszonyul6sokra,
hat a t6rsas
v6llanyiltabbetesz,s a felelciss6g
emp6tirisk6pess6g6t,
l6s6rais r6vezet.
2. A drdmajitlk rlvlnkiel6gitcilnek bizonyossziiks6gletek
- igy a j6kedv-,vidimsi{g-,j6t6kig6ny,
jelendolgo- az6nkifejez6sig6nye( ezekvizsgillat6ra
zatbannemt6rekki),
- megval6sulhat
a frusztr6ci6,btintudatcs<ikkent6se.
3.A dr6maj6t6kfejlesztdm6donhat ttibbekkoz6tta
ikusszoci6lisk6pess6gekre:
tev6kenys6gspecif
- a szerep-6sszem6lykdziviszonyok6sdel6#re,
- a szociillisalkalmazkod6sra,
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akonfliktusokmegold6s6ra,
az 6nismeretre, emberismeretre
s mindezek r6v6n mag6ra a csoportk6pz6d6sre.

A kut at d s kiir il I mdnyei
e tir6tt"t"t 6s a viisg6latokat l98l' janudr-jfnius h6napjaiban vlgeztem. A kis6rleti csoportot az 6ltal6nos
NevetCsitcOzpont(Debrecen) 3/a oszt6lyinak 20 napkiizis tanul6ja alkotta.
.Akontroll csoport azosztfiy tov6bbi 14 tanul6j6b6l' a
Debreceni Ta nit6k6pz6 F tSiskolaGyakorl6 Altal6nos Iskol6jdnak 3/c osz,tfrlyf,t,6l(27fri) 6sa gyakorl6iskola b6bszakkdr6b6l( I 4 f6) (Osszesen52 fci) 6llt 6ssze.
A foglalkozisokat az oszt iilyvezetf tanit6n6 tartotta
KarikaRoz6lia.

Alkalmazott m6dszerek
megfigrel6s (kdtdtt, kdzvetlen, nyilt), vizsg6lati m6dszerek szociometria, karakterol6giai szavaz6lap,emp6ti6s
felm6r6s, Torrance-teszt (figur6lis kiirteszt), PFT-gyermek-teszt, kis6rlet (k6tcsoportos term6szetes kis6rlet
elci-6sut6vizsg6latokkal)
A kis6rlet l6nyege a dramatikus alkot6j6t6k volt.
N6gy h6napon keresztiil tartottunk heti egy alkalommal
egy6rds foglalkoz6sokat, melyek lazit6 6s koncentr6l6
grakorlatokb6l, mozg6simproviz6ci6kb6l, 6rz6kel'6,mimes improvizici6s helyzet- 6sfant6zia-, valamint szdveges improviz6ci6s grakorlatokb6l, szitu6ci6s etiid6kkil
6lltak.

A httatds eredndnye
Bizonyiwa 16tjuk,hogy a kdriiltekintcien, tervszeriien alkalmazott dramatikus alkot6j6t6knak helye van a gyermeknevel6sben.
Kutati{si eredm6nyeinket dsszevetvea hipot6zissel'
meg6llapithatjuk,hogy a drimaj6t6k m6dot ad a gyermeknek sajrit szem6lyisegeszem6lyk<izivizsonyokban
val6 megismer6s6re.A szitu6ci6k, jellemek 6t6l6selehetcjv6 teszi a pontosabb, biztosabb emberismeret kifejleszt6s6tftarakterol6giai szavaz6lap).
A drimaj6t6k eszkozeaz eg6szs6gesszem6lyis6g formril6silnak, amennyiben segiti a frusztr6ci6, a biintudat
csokkent6s6t(PFT), fejleszti alkalmazkod6 6s emp6tiils
k6pess6giinket(PFT 6semp6ti6sfelm6r6s)' s r6vezet a fe(PFT).
lel<iss6gv6llal6sra
A csoportk6pz6d6sregrakorolt hat6sa nem egy6rtelmii: fgJr tiinik, a gyerekeket igencsak befoly6solja tirsaik j 6t6kban v al6 r 6snr6tele.
Az eredm6nyek maguk6rt besz6lnek. De tudnunk
kell, hogr az alkot6 dr6mapedag6giaa gyermek fejldd6s6neknem c6lja, hanem igen fontos eszk6ze,olyan pedag6giai lehettis6g,amelyet gyakorl6 pedag6gusoknak'jovendcitanit6knak el kell saj6titaniuk s munk6jukban alkalmamiukkell.
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KiemeldsFerencziSfndortdl
,,A mag6t igaz6n ismer6 ember szer6nyebblesz.M6sok hib6ival szembeneln6z6,megbocsdjtisra hajland6.Indulatainak
motivumait sz6tboncolja, 6sezzelszenved6lly6val6 ndveked6siiknek[tj6t 6llja. Bizonyos deriilt humorral szeml6li a kiil6nf6le jelszavak alatt tiilekedS embercsoportokat,cselekedeteibenpedig nem a nagyhangonhirdetett ,,erkrilcs", hanem
a j6zanc6lszeriis6gir6nyitja. ...Ma az eg6szt6rsadalom neur6tikus. E betegs6gorvossiga sem lehet m6s, mint a leplezetlen bel6t6s az ember igazi 6s teljes egy6nis6g6re;6vszerepedig a bel 6t6sra,cllszeriis6gre 6snem dogm6kra alapitott ille"
tcilegalapitand6 pedag6gia.

/,,Pszichol6gia
6spedag6gia"1908.)
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PUBLICISZTIKA
TRENCSENYIIMRE

HOGYIS VAN BZ KULFOLDON?

- Elmondja HolltisJrizsefa MDT tiszteletbelielnOke-

$
$ i'

*:

ii',

$
*

Val6j6ban az6rt kerestem meg Josef Hollost - azaz
Holl6s J6zsefet,vagr krizismertebb ney6nJoc6t -, hogy
mint a drimapedag6gia nemzetkdzi tijfikozottsigf
szakember6t,kifaggassam:mik6nt van jelen ez a diszciplina Eur6pa kiilonb<iz<jorsz6gainak int6zm6nyes kultirrij6ban. Tal6n a hely szellemevolt a ludas abban, hogy e
j6l koriilhatrlroh t6m6t6l minduntalan elkanyarodtunk.
Avagy, ki tudja...

mriv6szetit6rgyak, ezekk6z6,sorolj6k a dr6ma6r6t is jelentcis visszafog6s6ttewezi a korm6nyzat takar6koss6gi okokb6l. Besz6lget6siinkidej6n folynak atirgyalilsok az 6llami szervek6s aszakszewezetkiiz<itt. s ha nem
jutn6nak eredm6nyre - vallja Joc6 -, abb6l 6ltal6nos
tiltakoz6slehet.
- Hogyan? - csodillkozom. - Egy viszonylag v6kony pedag6gus-r6teget6rintcj k6rd6s6rt az eg6szszakma utc6ra menne?
- Igen. Az osztrilkpedag6gusok 6sszetartanak.Meg
aszakszewezetis ercis.Es azt is tudja mindenki, hogy ha
valahol megbontjik a szerkezetet,az nemcsak egyeseket
6rint hftrdnyosan. Itt van r6gt6n egr p6lda (6rdemes
id6zni!). Egy 6vben n6gy dr6mapedag6giai szemin6riumot tartottunk. Ebb6l h6rmat el akarnak venni. Pedig a
t6rv6nyelciirja a pedag6gusnakaz 6ventek6theti tov6bbkflpzdst Eddig n6gynaposszemin5riumok voltak. N6gy
napi t6voll6t eset6nhelyettesit6si dijat kell fizetni. Most
csak h6romnapos szemin6riumokat akarnak engedni.
Erre a helyettesitci koll6gik tiltakozhatnak, hogy nem
hajland6k senkit ingyen helyettesiteni. A ny6ri sziinetre
pedig nem lehet tenni a tov6bbk6pz6seket,mert a kilenc
h6t szabadsfgot tdrv6ny biztositja a nevelcjknek.Most
tess6ka hivatalnak a rendeletet a tdrv6nnyel osszhangba
hozni. kiildnben demonstrici6 lesz...

Genlus locl
B6csbelviiros6nak alulj6r6i ifjirsrigi inform6ci6s irod6j6ban besz6lgetiink.Joc6 errisk6t 6vtizedestandri gyakorlat ut6n most ennek avezetSje. Ha valaki Magyarorsz6gr6lt6ved be ilyen helyre, 6hatatlanul azir ilntkezd 6r deklSdni, mit tehet aziroda a munkan6lkiili fiatalok6rt
(l6v6n a munkan6lkiilis6g nem speciilisan magyar jelens6g).Innen a besz6lget6segyenesena vend6gmunk6sokra 6s a menekiiltekre terelcidik, minthogy az osztrirkfijv6rosnak ebbena keriilet6ben nem jelentkezik sz6mottev6 probl6mak6nt a hazai fiatalsdg munkan6lkiilis6ge.
Vastag papircsom6kat pdrget 6t bizonys6gul ahilzigazda: ezek a napi munka- 6s k6pz6si aj6nlatok; s val6ban
nem kapkodnak tdmegek ezek6rt.A gondok inkibb az iskol6kban jelentkeznek, s fcilegazokon a teriileteken, ahol
ttllstilyba keriilnek a vend6gmunk6s-csal6dok.Vannak
m6r olyan oszt|ly ok, melyekbealig j6r osztr6k gyerek elk6pzelhet6,mik6nt dolgozzafdl a kozv6lem6ny a nyelvi akad6lyok rohamoz6s6ra k6nyszeriilcioktat6s szfnvonal-siillyed6s6t.
Az osztr6k drilmapedag6giahosszfiid6n 6t sikeresen
tudta ellftni kettcis feladat6t (term6szetesentdbb oldahi
az,de az ut6bbi esztend6kfejlem6nyei e kett6t iillitottek
el<it6rbe):fejlesztgette a tobbs6gbena m6ss6girilnti toleranciit - 6soldotta a kultirrilkkLztifesziilts6get az illtal
is, hogy j6t6kos formdkkal segitette a jdvev6nyek nyelvikommunik6ci6s beilleszked6s6t.Jelenlegazonban a Jugoszl6vi6b6l 6rkez6 menektltek nagy sz6ma is megbillenti az eg;rensflyt, s a t6r<ikok k6r6ben terjedci szellemi ilramlatok sem kdnnyitik meg a pedag6gusokdolg6t. A
szind6kba vett integrrlci6 ellen6benma sz6mosdezintegriici6s folyamat rls ercjmunk6l.
Nem tudni pontosan, mik6nt akarjik er6siteni az
osztr6k nevel6siigyeta mostan6banbeh arangozottgbnziigyi int6zked6sek,melyek meglehetdsenfelzaklatni l6tszanaka pedag6gus-t6rsadalmat.A ,,mfizsait6rgyak" -

Csillag6ll6s
Szomorri paradoxon - deh6t ilyenek sorib6l 6ll
dsszeat6rt6nelem-, hogyamikorsiiriisodika baj, mindig a mentciledfuhajitjilk ki elcjszor (a cs6nakb6l, vagy
aki{rmibcil). Ahogyan Joc6 sorolja - v6gre eredeti t6mdnkhoz 6rve -, az egysfigrcil6lmod6 Fur6pa egrre tribb
fesziilts6gtcil fortyog6 orszdgaiban egyre mostoh6bb
helyzetbe keriil a fesziilts6gek olddsiit szolgrilni akar6
dr6mapedag6gia.
Angli6ban, ahol a dr6ma nemzeti iigy (m6g sz6p!),s
ahol a telepiil6senk6nt miik<jdrj Drama Center-ek mint
aff6le ,,kultur6lis szolg6ltat6hizak" sz6les sk6l6n mozogvaszolg6lt6ka kiilonf6le nevel6si c6lokat: a pszicho6s szociodramatikus csoportter 6pi6t6l aziskolai dr6maelemz6sig6s amat6r elciad6soksegit6s6ig,e mintaszeni
nevel6skultrirat6bb vid6ken visszaszorult,le6piilt a thatch eri6nus gazdasilgpoliti ka kovetk eztll:r;n, j6llehet a
szeg6nyebbvid6keken egyre nagyobb sziiks6g volna 16.
N6metorsz6gr6l nem lehet egys6gesk6pet alkotni, hisz
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- Alaposan felk6sziiltiink. Amikor annak idej6n a
drimat6rsasilgunk vezet6je levelet irt a miniszternek,
hogy,,ez igr tovribb nem mehet", akkor m6r a m6dszer
pontosan ki volt dolgozva,a tanterv el volt k6sziwe, k6,lts6gvet6sselegyiitt.A hierarchi6n fdlfel6 haladva -igazgat6k, tanfeliigyelcik, tartomanyi hivatalok - m6rmindenkinek bebizonyitottuk, hogy ez a m6dszer l6nyegesen
javitani tudja a pedagogiai munka minris6g6t. Testi 6s
szellemi fograt6kosokndl, meg nyelvi-kultur6lis kisebbs6gi csoportokn6l ennek nagyon l6tv6nyos bizonyit6kai
vannak...
- Ez csakugyan viszonylag kdnnyen bel6that6; de
arr6l hogyan tudt6ok meggyciznia felsribbs6get,hogy az
,,6tlagos"gyereknek is sziiks6gevanerre a diszciplin6ra?
- Egy szakemberrcigt<inl6tja a ktildnbs6get, milyen
az, ha a gyerekizekteszed6s eljdtszik pelddul egy balladft, vagy holnapra megtanul egr szakaszt,h6tv6g6re az
eg6szet...
- N6lunk ez, sajnos, nem lenne el6gg6nyom6s 6rv
egy6bk6nt a mi dr6mapedag6gusainkis irtak az illtalad
emlitetthez hasonl6leveleketminisztereknek.Mi pragmatikusabb vil6gban 6liink, a tieitekn6l j6val nyom6sabb
6rvekrelennesziiks6giink.Hogyan v6d megpeldriul a dramatikus helyzetgyakorlat a munkan6lkiilis6gtril, 6s tgy
tovilbb...
- Erre a m6dszerren6lunksem csak a gyereknekvan
sziiks6ge,hanem a tan6rnak legaliibb annyira. Az iskolis
korosztiily l6tszima egyre csrikken,a munkaidci rigyszint6n. A szabadidci-szf6r6banugyanakkor egyre t6bb felk6sziilt szakemberrelesz sziiks6g.A pedag6gusnakkonvert6lhat6tud6stkell szereznie,hogymegtal6lhassa
ahely6t a n6pfriiskol6kon, a nyrgdijasok klubjaiban , az idegenforgalomban. Nem sz6lva arr6l, hogy nem 6rt n6ha
egy-k6t 6vre megszakitani a tan6ri munk6t, 6s m6s teriileten f eltol triln i. Az 6n 6lmom valamif6l e 6ltal6nos.azaz
sokoldalfi animdtori szakma. Ausztri6ban legal6bbis,
ahol a mriv6szetnemzeti tcike,ahovi a sportol6si lehetcis6gekenkivtil mriv6szeti6lm6nyek6rt j<innekaz emberek
m6s orsz6gokbolis, kitrinden 6rv6nyesiilhetnek azilyen
szakemberek.Gondolj arra, hogy ak6r egy sitfr6t milyen
programokkal lehet osszekapcsolni...
- H6t igen, ezekAusztria adottsiigai...
- K6ts6gteleniil sok tekintetben kedvez6bbek,meg
ekjbbre is tartunk a kihaszn6lisukban. De Magyarorsz6gnak 6ppn ez6rt most jobban kellene koncentr6lnia
azenergi6it.Azisbaj,6n rigy l6tom innen,hogyvalahogy
a koll6g6k sem hfrznak egrmds mellett...

tartom6nyonk6nt m6s 6s m6s az intlzmlnyreirdszer.
Van, ahol fciiskolai szinten oktatj6k a dr6mapedag6gi6t,
de a hetvenes6vek lendtiletemegt6rt. Hollandiiban hasonl6 a helyzet. Belgiumban a francia r6szenhasonl6felfutds kezdridik,mint amilyenre Magyarorsz6gontorekszenek.Sv6jcban kantononk6nt mds 6s mi4sa k6p, de
Ausztri6hoz hasonl6an alapos ak6pz6s (helyenk6nt N6metorsz6gban is megtal6lhat6 az al6bbi forma). A pedag6giai fciiskoldkon szinh6zi, a szinmriv6szetiekenpedag6giai k6pz6st is adnak, s igy egy szinhi{zpedag6gusinak
nevezhetcimindenesanimdtori szakmajdn l6tre, melynek k6pvisel<iia dr6mai 6lm6ny befogad6s6nakminden
modj6ban segitenitudji4ka gyerekeket.
A latin orsz6gokban- Olaszorsz6gban,
Spanyolorsz6gban,Portugi4liiiban, Franciaorsz{ryban- nem 6rzik
sziiks6g6ta dr6mapedag6gi6nak,mint ahogy a pszichol6gi6nak se nagyon. Skandini{vidbanviszont annhl inki{bb. Akircsak Anglii4ban, ilt is soK6lek6ppenalkalmazzik kiiltinf6le tilrsadalmi probl6m6k, alkoholizmus,
drogoz6s6segy6bdevianci6kkezel6s6re.
A gazdas6gik6riiom6nyek azonban itt is romlanak, Izlandr6l p6ld6ul
az6rt nem j<ihetnek el a gyerekek nyfron B6k6scsab6ra,
mert nem tudj6k el6teremteni 16 a p6nzt.G<iriigorsziigban, Tdrrikorszilgban,Cipruson ink6bb szinhiz van,mint
pedag6gia...
Skandini4vii{banegy6bk6nt komoly szakirodalmavan
a t6m6nak,akdrcsakAngli6ban,Ameriki{ban,N6metorsz6gban6s Sv6jcban.
Ami a keleti orszdgokgyakorlat6t illeti (Magyarorsz6gr6lmost tal6n nem kell besz6lni),Cseh-Sdoviki6ban
voltak hagyomAnyaia dr6majdt6knak,de ott most szem6lyi probl6m6k vannak, ugyanis elindult egy lev6lt6si
folyamat. A szakemberekmintvezetcik,politikai funkci6kat is betciltiittek,6smost ezfennakaddsokatokoz.Lengyelorsz6gban a gazdas6gi neh6zs6gekakadiiy<tzzi* a
kor6bbiakbanj6 teljesitm6nyeketfelmutat6 murrk6t.A
teljes p6nztelens6gmindenben gitolja oket: trr;z6rk6znak, utazni sem tudnak. Rom6nidban,Bulg6ri6banm6g
seholsem tartanak. Oroszorsz6gbangyerekszinhiz,van,
a tehets6gekk6pz6s6resok gondot ford itanak,de ez prof ik6pz6s,mint ak5.rHolllwoodban...
Miniszter Or, ezfgy nem megy...
- Ha j6 megnlzzik teh6t, Ausztria a amgagondjaival egyiitt is oi4zispillanatnyilag a recesszi6sivatagiilban.
A drilmapedag6gi6t fcjiskolai szinten oktatj6k a pedag6gusk6pz6sben,a tanrendben - ha mostan6bankorl/atozn6k is - helye van, s nektek,b6csieknekm6garra is telik
az energi6tokb6l, hogy mis orsz6gokbelikolleg6knaksegitsentek. Hogyan tudtatok ilyen pozici6kra szert tenni?
Es hogyan tudj6tok megtartani az elfoglalt had6ll6sokat?
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Az interjf k6szit6je csak a postagalamb szerep6re
villlalkozhat. Az iizenetet a kollegdknak kell fov6bbgondolniuk.

HOGYIS VAN EZ ATASZSAGBAN?
A minap egy falusi polgdrmester ekk6pp jellemezte
(finom kifejezflsl) az intclligencidt - azelsoszimfi cimzetttermilszetesena tantestiilet volt -:,,R6gen, mondjukmeg nyiltan, faluhelyen tudatlanemberek6ltek,a tanit6 kivilr4goltk<jziiliik,mint a f6nysz6r6.Mamlr az6,rta
n6p 6ltal6ban tdbbet tud, tanult is, ldtott is ezt-azt, kiegyenlitciddtta kiil6nbs6g.Nem ez a baj, hanemaz,hogy
az rlrtelmis6gnem tudom mit6l 6rtelmis6g!Ha cinem j6r

eldl akultfr6ban, ki ut6n igazodjon a h6tkoznapiember?
Itt volt pelddul a zeneiskol6nak a niivend6khangversenye! H6t eljdtt valaki a tan6rok koziil azokon kiviil is,
akiknek a gyereke szerepelt?"
Bizonydra m6g sok polg6rmester - 6s mis, felelcisen
gondolkod6 ember - ostorozhatn6 hasonl6k6ppensaj6t
sziikebb6st6gabb,falusi 6sv6rosi k<irnyezet6t,mertnem
talillkozott m6g a rem6nysugirk6nt feltiinedezd ellen-
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pddikkal: azokkal a hivat6studattal esszakmai ig6nyess€gget megdldott-vert tanit6kkal-tan6rokkal, akik 16szint szem6lyis6giik saj6t, r6szint alma materiik k<izvetelt sug6rzisival ktil6nf6le hasznos emberi energiiikat
tudnak mozg6sbahozni, felszabaditani maguk kiiriil.
Ilyen tekintetben figyelemre m6lt6 alma mater a
Jiszber6nyi T anit6kilpzfF<iiskola. Tdbb mint egy6vtizede miikerdik itt a drimapedag6giai speci6lkoll6gium.Ez
a felscjoktatisi int6zm6ny haz6nkban az els<jkk<iz6ttengedte be falai koz6 a '70-es 6vekben az am at6r szinj|tszis
csatorn6in 6t besziv6rg6 nevel6si m6dszert, melyet t6liinknyugatra6s 6szakra6vtizedek 6tasikerrel alkalmaznak iskol6kban is. Bizonyos elemeit az6ta minden alternativ pedag6giai modellben f6llelhetjiik, de maga a dr6maj6t6k, mint <in6ll6foglalkoz6stipus,nem tud a tanrendben- mint ak6r Ausztriiban, Svdjcban,Hollandiiiban, N6metorszigban, a skandin6v orsz6gokban- igaz6n polg6rjogot nyerni. Annak ellen6re sem, hogy akik
kis6rletileg belev6gtak, jelentcis nevel6si sikerekrcil sz6molhatnak be. Tekintsiink bele egy-k6t ilyen besz6mol6ba tal6n kdzelebb keriiliink a l6nyeghez.
A j6szber6nyi fcjiskola nemr6gibenk6tnapostal6lkoz6rahivta osszeazokat a volt hallgat6it, akik valaha is
vizsgfrt tettek a sz6ban forg6 v6laszthat6 tantiirgyb6l.
Meg kell jegyezni, hogy a kurzusokat olyan gyakorl6 pedag6gusvezeti vend6gk6nt,aki vil6g6let6benfalusi iskoliiban tanitott, igy sodr6dott bele sorsszeriienaz amatcir
szinjitsz6sba-rendez6sbe,majd tudatosan k6pezte 6s
k6pezi mag6t minden lehets6gesm6don a dr6mapedag6gia teriilet6n. Enn6lfogva tehdt a jiiszber6nyi fciiskol6sok
nagyon is 6letszerii, gyakorlati okit6st kapnak e mesters6gb<il.Az al6bbi vallom6sokb6l tal6n kideriil, h6nyf6le
helyzetben hasznosithatjr4kp6ldriul a pdlyakezdcineveIcik a dr6maj 6t6k eszk6zt6r6t .
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,,H6rom lvevlgeztem, el6szdr egy ezer f<is iskol6ba
kertiltem, harmadikos tdrsas6got kaptam, huszonnyolcan voltak napkdzisek.Az elscih6ten csak verekedtek 6s
kiabiiltak, 6n meg orditoztam. Az elscih6t v6g6n azt
mondtam magamban:6n czt nem csindlomtov6bb.Azt6n
h6tfrjn el6biik iilltam, lehalkitottam a hangomat: gyerekek, 6n enn6l nem fogok hangosabbanbesz6lni,nem fegycirnek j<ittem vagy ilyesminek, 6n meg akarlak r6rteni
benneteket,hogy mit mi6rt csinfltok. Tudom,soka konfliktus, ha konfliktusba botlunk, ak6rmit csinilunk, megr{llunk...Ujjongtak: m6st sefogunk csinilni, csakmeg6llni!...Meg is dlltunk tizpercenk6nt. Nem azzalkezdtem:te
ilyen, te olyan, mi6rt csin6ltdtok; hanem azt mondtam:
j6tssz6tok el, ahogy tort6nt... Nagyon durva dolgok isvoltak:aztiln amikor elj6tszotlitk,kicsit m6r meg tudt6k figyelni 6nmagukat,hogyanvesztett6kel a fejtiket, hogyan
j<ittek indulatba; el tudt6k m6r mondani, mit, hogyan,
mi6rt csin6ltak...No, akkor most pr6b6ljuk megm6sk6pp
is elj6tszani,hogyanlehetnea konfliktust megoldani...

s

igy ismertem meg clket; huszonnyolcuk k6ztil csak
n6gynekvolt6pa csal6dja.Volt, akinek el6z,6napkoltoztek sz6t a sziilei, 6r6kig ballagott, mire be6rt a tanyrir6l...
Ha valakiben akkora volt a fesziilts6g - behoztam egy
szivacsszdnyegeta terem sarkiba -, azt mondtam: ha
most nem tudsz veliink lenni, pihenj le, aztinha kedved
lesz,gyere kriz6nk, itt vag;runk...Idcivel mindent el lehetett jeBzani veliik, sz6mosszem6lyis6gfejlesztcij6t6kot,
ami csak a dr6mapedag6gi6banl6tezik...

Elvittem egyszer 6ket, m6r negyedikben, egy gyefekszinj6tsz6-tal6lkoz6ra, hadd l6ssanakilyet is. Ott 6sszebesz6ltek, hogy meglepnek majd engem valamivel. Eljitsszik a Jancsi6sJulisk6tazels6sdknek, hadd r6szesiiljenek azok is valamiben! Elk6rt6k az esernycimet,az volt
a kemence...Ev v6g6nnagy sir6sok kdzepette bricsfzkodtunk... En nagyon hdl6s vagyok a dr6mapedag6gi6nak.
Nekem ez stilust adott. Ha nem tal6lkozomvele,megundorodtam volna magamt6l. Egyszeriien nem tudtam volna tiik<irben6zni, hogy egy 6leten keresztiil csak orditozni fogok..."
Azidlzett tanit6n6, csakrlgy,mint szinte valamenynyi t6rsa, szomorri t6nyk6nt emliti meg, hogy a gyerekek
nem tudnak j6tszani. Sokakat mellbev6gott koll6giik k6ziinye, gyanakv6sais. Volt aki m6g a sziikjket is bele tudta (6smer6szelte!)vinni egy kis jft6kba, hogy megmutassa,milyen m6dszerekkelpr6b6lja szinesiteni a gyerekek
iskolai 6let6t.Mis m6ga koll6g6kt6l semkapott bizalmat,
amikor megakarta osztani veliik a fcjiskolilr6l hozottfriss
szellemi t6pl6l6kot. ,,Dr6ma a mi 6letiink, minek m6g bohockodni is?!"
Ami a pilyakezdci tanit6n6 szim6ra friss csal6d6s,az
a drrimaepdag6giatapasztaltabbszakembereieldtt 16g6ta nem titok baj van a magyar pedag6gust6rsadalom
kommunik6ci6s k6szs6g6vel.Gondoljunk csak a tan6rokt6l f6lci gyerekekre, 6s m6g ink6bb a gyerekektril f6l6
tan6rokra (6s tanit6kra). Ha az oktat6s 6rdekazonoss6gonalapul6 kapcsolat - m6rpedig az (hacsak
nem tekintjiik tanul6 6rdeknek, hogy teljesitm6ny n6lkiil
lehessenj6 bizonyitvdnyt kapni) -, akkor csakis kommunik6ci6szavar6llhat a konfliktusok h6tter6ben.
Ezen a felismer6sen alapul a magyar dr6maepdag6gusok m6sf6l dvtizede hol szorosabban,hol laz6bban
egyiittmrikirdcimunkakdzossr6g6nek
nevel6siprogramja,
mely hosszasaj6nlgat6s ut6n imm6r hivatalos rangra
emelkedett:a tdbb tanit6k6pzcifciiskol6n r6szleteibenkipr6bdlt 6s bevflt kommunikd.ci6sk6szs6g-fejlesztcitantervet a Miivelcid6si 6sK<izoktat6siMiniszt6rium mag66nak vallja, megval6sit6s6t szorgalmazza.
A dr6maji4tckval6j6bankommunik6ci6s (6sszem6lyis6gfejlesztci)tr6ningnek tekinthet6, nem szinhdz,nem
a kdzdns6gneksz6l, de annyibanaz6rt rokona a szinpadi
cselekvdsnek,
hogy r6sztvevciimegjelenitik a konfliktusokat, teh6t a kiilsci szeml6lcisz6mdra is kdvethetciv6v6lnak a szdnd6kok,indit6kok 6st6rt6n6sek.Konfliktust jelenthet peld6ul a kis elscisnek,ha sikerv6gya belscig6tl6saibatitkdzik, amikor v6ratlan k6rd6sret6rsai el6tt kell
v6laszolnia:hasonl6cipcibenj6r a kamaszis, p6lddul 6bredez6 szerelmi 6,rz6seivel.A drimaszakkcir - mint
meg6rtci,j6indulatf kdzdssdg- lehetris6getad arra,
hogy a gyerek 6rt6kes szem6lyis6gvon6sai,term6szetes
6rzelmei - a tan6r megercisitcifigyelm6nek meleg6ben
- eg6szs6gesen,
durva kiilsci hatdsokt6l 6s viselked6si
mintiikt6l a sziiks6gesm6rt6kig v6detten fejlcidjenek.
J6 gyakorl6terepe a j6szber6nyi fciiskolilnak a jiszf6nyszarui6ltal6nosiskola.Itt tanit Kov6csAndr6sn6,a
speci6lkoll6giumvezetcije- valamint m6r j6 n6hriny
egykori falubeli 6s jdszber6nyi tanitv6nya. A dr6mapedag6giaiprogram valamilyen form6ban minden oszt6lyban - als6ban6sfelsciben- jelen van.Az 6prilisi ,,L6mp6sok tal6lkoz6j(nak" r6szMev6icsaknem minden oszt6lyra kiterjed6 bemutat6sorozatot l6thattak itt.
x (A cikket a Heti Magyarorszdg mdjus 1. szdmdbdl
vettilk dt,rdvidiwe.)
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A KARAT6T6I AZU BOLYGoIG

Dr6mapedag6giaifoglalkoz.{sokleirisa ery harmadikos fejlesads osztdlyban -

Osztdlyldtsz6m:10fti - ebhil kilencfifi 6segy.l6ny.
Helyszfn: egr lak6telepiiskola.
Azeldzmdnyek
A gyerekekkelmi, akircsaka tanit6 n6ni,ez6vszeptember6benismerkedtiinkmeg.Magam- DebreczeniAgnes- felsd tagozatostan6rl6v6ntartottam az als6stanul6kkalval6 foglalkozist6l,ez6rtkerestemmegBaranyai Gizellit 6s kdrtem miikiidjdn velemkdzre,hisz O
r6misztrjekvoltak.
gr6gypedag6gus.
Elscibenyomdsaink
Sema mi, semazosztillytanit6jelenl6tenemm6rs6kelte
k6romkodjanak,
6ket abban,hogy iisszeverekedjenek,
padtetej6nugrdljanak.Onmaguk6sm6sokcselekedeteit nemkontroll6ltek,egrm6ssalsemmif6leeln6z6stnem
tanfisitottak.Tetteiketcsakaz indulataikirinyitottdk.
Kiil6n6senneh6zahelyzeteazegyetlenkislilnynak,akiEz azariny pedag6vela fi6kf6lelmetesenellens6gesek.
giai szempontb6l'isteljesenhelytelen,de sema sziilSk,
sem m6s nem tesz ellene.Nekiink pedig ,,kiils6sk6nt"
nincshozz6kompetenciink.
foglalkozMi az,amiveltdbb6r6nkeresztiilszivesen
n6tok?- kerdezttk egyszer.
Eleintenem 6rtett6kak6rd6st,k6scjbbmindannyian
a karat6t emlegett6k.Tiiprenkedtiinkhogyanlehetne
ezt a t6mit dr6maj6t6k formi4jfban feldolgozni(rgy,
hogyaz6piil6siikreszolg6ljon.
Tov6bbk6rdeztiink mit szeretn6teke t6makeret6n
beliilj6tszani?-Vereked6st - hangzotta csoportoskiLegy,6zniaz Andrist!;J6l beab6l6s!Kiillni a mr4sikkal!;
himi a Csikosnak!;Amit a videonliittunk!Ahogy ott is
csiniljuk. Kideriilt, amit amfgy is sejtettiink,hogya kalehet6s6ge
vonzottacjket.Ezt ercirat6banis azagresszi6
siteninyilv6nnemlehetettc6lunk.Mi volt az,amit pedag6giaic6lk6ntel6rendrimagunkel6 trizhettiink.Karate
- dnfegyelem,kitart6s, teherbir6s,bizonyitaniakar6s.
Err6l kellenesz6lnia j6t6knak.
I.6ra.
Pedagdgialc6l: J6jjenek 16,hogy a karat6t is tanulni
kell.
Tanitv6nyaimk6z6ttszerencs6nkre
volt egykarat6s
kisl6ny.Irm6nakhivj6k,O tiz 6ves,negyedikoszt6lyos6s
m6r zdlddveskarat6s.Melleslegkitiind tanul6,csendes,
szer6nygyerek.Ekisz<irneki mondtamel probl6m6nkat
6s k6rdeztem,tudna-e segiteni.K6rtem, hogy hozzon
kiinyveket,k6peket,karateruh6t.O 6nk6ntfelajinlotta,
hogybemutatjaazedz6seken
szerepl6gyakorlatokat,
n6gyakorlatokb6l,
h6nyat a karate vizsg6khozsziiks6ges
arrais,hogyezekafirik lehet,
,,kat6kb6l".Felkdszitettem
hogy iisszeakarjik majd m6rni erejiiket vele 6s lehet,
hogy kihivjik verekedni.Megk6rde.ftemt6le, hogy
jdnne-e?O <ir6mmel
mindezekettudvais szivesen
v6llalta.
Irma levezetettegy rdvidke karate edz6st.A legegyszenibbfeladatokat is nehezenbirt6k azok a fifk, akik
folyton az erejiiket fitogtatj6k s 6lland6anverekszenek.
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Ut6nafekv<itilmasztvlgeztetteka kislinnyal erdpr6bak6nt...K6ziiliik alegtdbbetAndrisbirta lenyomni- 38at. Andris tflkoros, hisz I I 6vesl6t6rem6gmindig harvdrtak el. Mi azt
madikos.Irmr4t6liitven fekv<it6maszt
irre6lisan
mondtuk,hogyebbene menjenbele,hiszen.ez
villna.O azonbanlesok,m6gegyf6rfinak is dicscis6g6re
nyomtaaztitven fekv6t6maszt.
Alland6anerrcilk6rdezt6k,hogymegtudja-everniazokatafi6kat,akiktcil6kf6lnek.Nem6rtett6k,amikorIrma azt mondta,hogy6 nem
szokottverekedni,mert semnem ad ril okot, semnem
provokll ki olyanhelyzeteket,hogyverekedniekelljen.
A fi0k k6r6s6reki6llt veliikverekedni.El6ttetiszraztukazt a szabdlyt,hogyakarat6banaziit6seketnemszabad,,bevinni",nemleheta kiizdcit6rshozhozzil6rni.Liltde amikor meg6rezt6k,
hogyIrma
sz6lagelfogadt6&ezt,
iigres,fiirgem ozgis|val6sperszetud6s6valki tud v6deni mindent,megint elvesztett6k<inuralmukat.Bebizonyosodottaz,hogyezekagyerekekakudarcotnemk6pereagdlsekelviselni,rd,gtona szabdlyokmegs6rt6s6vel
nak.
Fejleszt6osztilyba(ebbenaziskol6bannemegyvan),
olyan gyerekekethelyeznek,akik tanulminyi eredm6nyiikben, szoci6lismagatartisukban,az 6letkori norm6kt6lelt6rnek.Ezt a szakirodalomPOS-nak,(GXEBMEKKORI PSZICHOORGANIKUSSZINDROMA.
NAK) nevezi.Ez nemazonosa szellemifogyat6kossiggal! Ez a fejkidcik<izpontiidegrendszert6rt kiil6nb<iz6
behatisokravezethet6vissza.A probl6ma6ltal6banakkor v6lik ,,nyilvinval6v6"ha a gyermeknekteljesitenie
kell (6vod6ban,
def6legiskol6ban).Ezeknekaz ig6nyeknek a POS-gyermekaz6rt nem tud megfelelni,mert
mtikod6senem tesziezI sz6,,mdsfaJta"idegrendszeri
m6ralehetcjv6.
Nemtudjeka koruknakmegfeleldszintet
nyujtani tanulisban,koncentriici6ban,6szlel6sben.
Az
gyakrant6rsulnakm6gbizonyosr6szk6alapzavarokhoz
(olvas.4s,
pess6gzavarok
ir6s,szimolis grenges6g..)
is.
2.-3. foglalkoz6s.
C€lunk, hogya nagyeg6szen
belill mindenkial6ljonmag6nakerej6hez,tiirelm6hez,kitart6s.4hoz,
f antizi|jihoz
m6retezettfeladatot.Segitenitudjunk abban,hogyez6ljusson6smindenkia
tal minden gyereksiker6lm6nyhez
saj6tb6r6n6rezze,hogyam6sikn6lkiilnemboldogul.Folyamatosanm6djalegyent6rsasegit6s6re,6lje
megsaj6t
fontosslg6t,hasznoss{gdt.
A karate tem6t iddbe,t6rbe
helyeztilk,fanti4zi6jukrabinaa jrit6k kibont6s6t.Kital6ltunk egyfiktiv j6t6kot: Ezt mondtuknekik. V6letlen
folyt6n hozzink keriilt magn6kazettin,,TITKOS"iizenetetkaptunk.A titkosiizenetetmegfejtettiik.fgyhangzik .,A Fdlddnlehetetlenn6v6lt az 6let.Minden f6ldr6szenfegyveresharcok dfilnak. Az emberis6gvesz6lyben
van!Szeretn6nkegr
szebbvil6gotl6trehozni,de itt ezmir
lehetetlen.
Tud6sTiirsak!Rajtunk a sor.Fantasztikustechnikaitud6svana birtokunkban,6lniink kell vele!

meg
Hivunk benneteketa tan6cskoz6terembe'M6g ma
6tmielcibb
hogy
terv6t'
egy irj bolyg6
i."ff-"it"t"""t
jelt'
6s
a
Figrelj6tek
oda'
ut Jtttu"iitcgE
.Ln"*tit
helyen!"
kijeldlt
a
-M;;;Ji
-syiilekezzetek
bennevolta jht6kban'Izgatottan-k6szitetegymat6k tud6sn6viegyk6rty6ikat'Ez idcialatt bfjtak
Nlsziilettek:
nevek
professzor
rir. iinutu Uic6. Ilyen
6lroz6s'
nt
az
6rt6
Megt
IAS'EK.
ilAI,l'D, DZ SERI,
.6tv
in"""t6nt foglalt6kel helyiiketa tan6cskoz6teremben'
is)
lEJr"tatt"r iiiviizdlt6k egym6st,mindenki(a tan6rok
lett'
s egYenrangf
masdTodott,
t magyarizt6k:
iit?to"oa t i a iin 6cskiz6s'Szak6rt<ik6n
elhelyeznkednie?
bolyg6nak
[j
az
c6lszerii
ft"f
f"iiltt-Ct
is
iJii""t t6JouurkotkelltazCCpiteni'Milr a ved6burok
keletkez6szennyezett
Fbld6n
a
ur 6 otl"tiik uolt, melyet
levesciir i bolve6nkraval6 bejut6saellenkell l6trehozni'
ii"gi"" j"t"ii' at ut uj bolyg6ra?A tiibbr6tegiilevegcii iz6nkattetottuk'Rajzoltak
szt?"6ottet6t6l,egyszeriien
tettekfel'ElZr.ugyotartat, iiOUUiet<pedigk6rd6seket
6sbizonymakog6k
is
olyan
mit6l
sondoitoOtunkazon,
sz6lalnak'
sem
meg
ink6bb
Sokan
tan6r6kon?
a
?"f"r"t
n"ttogybutasilgotmondjanak,s igy-legyeneka csfifol6smagatart6sukkal
Jor.L?rpo"t:oi."Inkibbrosszalkodnak,
"bohoszivesebben
mert
figyelmet,
uo"iat.ugukra a
but6k.
mint
c6k",
A tud6sszak6rtcikvezetlie' azegyiktan6r a kiivetkezci
szoveggelf olYtatta az6t aI:
jelentcis
.--"efQeO"ti vagyokmunk6jukkal'I(iil 6niisen
meglevegcij6nek
Fiild
a
jelentett
sz6munkra
r"gitt6!"t
fraz
iltsziv
yg6
6s
bol
fj
az
m6dszer,
{idolgozott
szilr6s6-re
meg<irbolyg6k
az
6s
rogtat6 atagirtv6drirendszer6nek
megalkot6sa.
errisit6seinek
- -n^to"
kdsz6netet6rte 6selkiild6mlegmond-an6k
at aPEZ
leg(rjabbtal6lm6nyom
csemeg6met,
keJvesebU
m6r
t6ltel6kben
a
szJ"iet. fidk6lisoki a b6vonata,de
LI O
DEZIX
a
r1ryl6l6ka
6
kiv
6i
meet aIdha t6 az fii v il6g
BiLiN nevti nov6nyi itzal6k, amibrilelcilehet 6llitani
de porri torve lehet a keny6ralapanyaga
hirsf6les6get,
ir.; n r.ir6.Olev6ftitkosir6ssalvoh irva,ktizirsmegfejt6Jh", -"g kellett tal6lni a ,,kulcsot"6scsakazut6nk6sa fdldonkiviili csemeg6t'
tolhatt6k-meg

LELKES6VA
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C6liiaz igaziirnfegyelem,kitart6s 6siisszmunkameg6lettet6se.
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3. f"tudutt Egy k6pzeletbelirrldat 6tugrani,0gy hogy
bok6juk 6Ps6g6
megcirizz6k
Ercigyakorlat,az 6nv6delmisportokbansze+. f"etadat:
replcialap6llis,melyetegypercigkell tartani'
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-Tudod mit, Malin, j6tsszukel ezt a jelenetetfigyjavasoltam - hogy te nem k6rdezel semmit, de r6szt veszela t<ibbiekj6t6kdban.
Eljitszottik. A helyszin egf,,,mintha" ugr6k6t6lversenyvolt. Malin a t6bbiekkel egyiitt ugorhatott, scit,6ugrotta ilt legtdbbsziir a neml6tezrjkotelet.
Megint megnlztika produkci6t. Malin egy azonnali
siker6lm6nyt kapott, egy ,,mintha" siker6lm6nyt, de
m6gis. Amikor nem nyafogva k6rdezte a tiirsait, hogy
j6tszhat-e veliik, akkor azoknak esziikbesemjutott kikdzdsiteni. Hiszen nagy kiiliinbs6g van a k6z<itt, hogy valakit aktivan kitaszitanak, vagy csak rossz szok6sb6l nem
fogadnak be. Egy sztereotip k6rd6sre konnyebb nemmel
vilaszolni, mint agresszivent6mad6sbamenni.
A k6vetkezcj besz6lget6siinktem6ja a pletyka volt.
Csakhamar kideriilt, hogy legtdbbszdr Malinr6l pletyk6lnak.P6ld6ul,hogy Malin megbizhatatlan.
Eljitszott6k azt a jelenetet, amikor egy t6li reggelen
Jessika6s M6ria minusz hf sz fokos hidegben az utcasarkon v6rta Malint, hogy egyiitt menjenek az iskol6ba.De
hi6ba vdrt6k. Malin nem jdtt. Dthdsek lettek, hiszen6tfintak.igy indult fitj6ra a pletyka, hogy Malin hazud6s.
Amikor k6ziisenmegn6ztiik a jelenetet, Malin s6rt5d6tt felhiborod6ssal kdzbeki6ltott:
- Aznap betegvoltam!
- De telefonilni tudtil volna! - vigott k6zbe agresszivanJessika.
- H6nytam - mondta Malin.
Csakhamar rdddbbentem a legnagyobb probl6m6jukra. Apr6 s6relmeiket elr aktir ozz6k, ahelyett, hogy kibesz6ln6kazokat. Inkr{bb kikoz6sitik egymrlst, semhogy
szembenlzzeneka mindennapi t6ved6seikkel.
- Te mindig h6nysz - mondta Jessikarosszm6jfan
vildaskodva.
- Alljunk csak meg egy pillanatra! - javasoltam.
- Mllyen 6rz6sselj<in az ember az iskoldba, ha tudja,
hogyott kikdziisitik?
- Nekem minden vasirnap f6j a hasam - mondta
Annmarie.
- En rosszul alszom - v6laszolt Helena.
- Minden nap h6nyingerem van - mondta Malin
csendesen.
- Es hogy 6rzi magdt az, aki rosszindulatfr?
- Est6nk6nt mielcitt elalszom,gyakran gondolok arra, hogy esne nekem, ha 6n lenn6k Malin hely6ben mondtaJessika.
- Es iiriil<ik annak, hogy nem vagyok... - tette hozzlr.
-Besz6lt6l errcil Malinnal? - k6rdeztem.
- Nem. soha - vilaszolta Jessika.
A videokamera sziinteleni.il dolgozik. Senkit sem zavar, megszokt6k.
A k6vetkez6 r<igt6nz6sszinhelye egy este Jessik66kn6l.
Jessika, akinek gyakran van lelkiismeretfurdal6sa
amiatt, hogyhogyanviselkedettMalinnal, elmes6liazt az
anyj6nak,aki azt javasolja,hogy hivja fel Malint 6s k6rjen bocs6natot tcjle.Jessika hfiz6dozik.
- Menj, hivd fel!- ki6ltj6k be a t6bbiek.
Jessikaodamegy a ,,mintha" telefonhoz, 6s irgy csin6l. mintha tircsilzna.
Malin felveszia ,,mintha" kagyl6t.
- Bocsiinat,hogy megb6ntottalak - mondja Jessika
6sv6r.
Malin morog valamit, majd lecsapja a lilthatatlan telefonj6t.

mert nemcsak tipikus sv6d probl6ma, hanem a vil6g bdrmelyik oszt6ly6ban elcifordulhatna. Egy fontos esem6nyt k6pvisel egy 6r zlkeny korban.
A szereplcik tizenegy 6vesek.Ez az a kor, amikor a
gyermek 6nje m6g mindig konnyen befoly6solhat6, de a
csoporthoz tartozis 6let6nek mir nagyon fontos r6sz6v6
v6lik.
Eztazoszlrelyt6vek6takisrivaliz6l66sfiland6anviltakoz6 csoportok egymiist gy6tr6se jellemzi. Kiiliin<isen
a linyok kdzott, ahol minden irj csoportk6pz6d6sn6ln6h6nyan kiviil maradnak 6s szenvednekett6l.
A l6nycsoportnak nincs igazi, csak alkalmi vezetdje.
A gyerekek pletyk6lnak egym6sr6l, a pletyk6k igazs6gtartalma vitathat6.
Ahelyzet akkorv6lt akutt6,amikorMalinegynapsirva szaladt el az iskol6b6l.Akisl6ny6r6k mrilva, k6ts6gbeesve,az utc6r6l hivta fel a munkahely6n az 6desanyj6t,
azzal a szdveggel,hogy <i nem birja tov6bb... Az anyja
azonnal kapc.solatbal6pett az iskol6val.
Malin ijsszeroppanis6nak hiitter6t senki sem ismerte. Ekkor mozg6sitottak engem,hogy pr6b6ljam kideriteni 6s megoldani Malin probl6mrij6t.
Elsrj feladatk6nt a gyerekek levelet irtakegyk6pzelt
baritjukhoz, melyben besz6moltak az osztilly '6let6r6l,
arra voltam kivincsi, hogy 6szlelik-e, l6tj6k-e, hogy
egy6ltal6n van probl6m6juk. Minden gyerek tudott r6la.
Ha m6st nem, de minden lev6l megemlitette, hogy Malin
elszaladt az iskol6b6l.
Akdvetkezd feladat k6zdsvolt. Egy hatalmascsomagol6paciirt teritettem le a fdldre, 6smell6 tettem a sziv6rv6ny minden szin6ben j6tsz6 kr|tacsomagot. Krizdsen
k6szitett6k el az osztilly reliici6s diagramj6t. Minden
gyereket m6s-mdsszin k6pviselt, sorban rajzoltdk fel saj6t magukat a feh6r papirra, majd vonalat hfzrakazokhoz, akikkelbar6tkomak. Akapcsolatok, mint szinesh616,frgy viltak l6that6kki.
Mit mutat egy ilyen diagram? Ebben az esetbenazt,
hogy nemcsak Malin, de Helena 6s Annmarie is kiviilrekedtek a kdz6ss6gen,hiszen hozzijuk sem vezettek sz6lak.
A g6riig mestert, Szdkrat€szt tartj6k a modern pszichol6gia atyjinak. Sz6krat6sz mindig a legegyszeriibb
k6rd6sekkel kereste azigazsigot. Tudta, hogy az ehhez
vezet6 6ton a legfontosabbllpls az, hogy tudatosan v6lekedJ0nk 6nmagunkr6l, 6s mfsokkal szembeni viselkeddsiinkrdl.
Az 6 m6dszer6thasm6ltam.
A gyerekeket kdrbe iiltettem, s aztkilrdeztem, mit
gondolnak, mi6rt nem vezet egretlen sz6lsemHelendhoz,
Annmariehoz 6s Malinhoz.
Egy egyszeni,,mi6rt"-tel elkezdrildtt egy nagyonkomoly besz6lget6s,aminek az volt a tartalma, hogy milyen
elv6rdsai vannak az embernek a pajt6saival szemben.
Hogy milyenek legyiink 6s milyenek ne legyiink egymiishoz.
Aztin k6t csoportra osztottam 6ket, iigyelve arra,
hogy a legn6pszertibbek6s a kikdzdsitettek ugyanabbaa
csoportba keriil jenek.
Az elsci improvizici6 felt6rta, hogy Malin minden
sziinetben aggodalmasansorra k6rdi pajt6sait, hogy
j6tszhat-eveltik.Azok a h6ta m6g6tt 6sszen6znek,sminden alkalommal nemmel v6laszolnak.
Amikor Malin megn6zte azmprovizdci6jilt a TV-n,
elhatdrozta, hogy 6 ezentfl bizony soha t6bb6 nem fogja
megk6rdezni, mert fi gyis tudja, hogy m i lesz a v 6lasz.
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A versengd csoportok lassan-lassan megsztintek versengeniegym6ssal.Ev vilgilreMalin, Helena 6s Annmarie is megilHta a hely6t. A h6borfit ezufttal ,,leffjtuk".
De a minden dr6ma6rit befejezoszertart6s eg6sz6vben
eml6keztette a gyerekeket,hogy bek6t k6tottek. Minden
drima6ra ut6n korbeilltak, keziikbcil egy l6ncot klpeztek 6s egyszerreki6ltott6k ,,Dagen D" amit fgy tudgk
csak lefoiditani, hogr ,,att6l a napt6l fogva". Az 6let 6lland6 osszeiitkoz6selsoro zata'Ezek ellen6re,vagy tal6n
6ppenemiatt,vagyez6rtf eilcidikaz,,emberi-6n",a,,szem6lyis6g".
M6giscsaknagy ritkin besz6liinka konfliktusok szrep6rcila szem6lyis6gfejlcid6s6ben.
Vannak olyan konfliktusok, amelyeket se feloldani,
semmegoldani nem lehet. Ezt a gyermekegy eg6sz6leten
6t cipelheti magdval.Vannak olyan konfliktusok, amelyeket a gyereknek egyediil kell megoldania. De vannak
olyanok is, amelyekben a pedag6gusnaksegitenie kell'
scitsziiks6gszeriiis, hogy segitsen!
Itt elscisorbanazokra a probl6m6kra gondolok, ahol a
fel- 6smegnemoldott konfl iktus nemcsakaz egy€ntsrijtja, hanemaz osztily munk6j6t, fejlciJ6s6t,6letCtis megzavarja.
a kreativ konfliktusmegold6s m6dszere lehet6v6 teszi, hogy az ilyen konfliktusokat felt6rjuk, tudatositsuk'
enyhitsiik, m6gpedigfgy, hogy azok a gyermek, a k<iz<is#g 6let6benne v6lhassanaktraumatikuss6.

Amikor ism6t a k6pernyd el6tt fi ltiink, 6sMalin szembekeriilt <jnmag6val,elpirult 6s azt mondta:
- Milyen but6n viilaszoltam, 6snagyon gyorsanirjra
akarta j6tizani szerep6t,hogy ki tudja javitani 6nmag6t.
Majd itj feladatot kapott'
,t tidvetkez<i improviz6ci6ban Malinnak kell eljrltszani Jessika szerep6t, 6s Jessika kapta meg Malin feladat6t.
Malin segits6getk6rt:
- Mi tdrl6nik akkor, ha az anyja veszi fel a kagyl6t?
Fontos, hogy a gyerekek 5t6lj6k egymis 6rz6seitazonos helyzetekben.A szerepjdt6kon keresztiil igy ismerik
meg egymr4scselekedeteinekrug6it 6s probl6m6it' mint
sajit maguk 6ltal6t6ltet. Malin csakhamarbel6ttaazt is'
hogy felhivni a m6sikat, illetve bocsrinatotkerni att6l'
akit megbn6ntottunk, nem is olyan egyszerii.Sz6krat6szszerint az emberi rossz a legt6gabb6rtelembennem tudatos.Hiszenaz embercsakaz6rtv6lasztja a rosszat,mert nem tud a j6r6l' vag,yazt hiszi, hogy a
iots, a j6. Minden ember alapvetrienj6 akar lenni, csak
nem mindig tudja, hogyankell j6l viselkednie.
Az ilyenf6le konfliktus-megold6 6rrlkon elindul egy
olyan folyamat, melynek sordn a gyerek megismeri <inmig6t. Szembenlzazzal,hogyviselked6s6benmi a helyes
6smi a helytelen.Onmagaj6n 16a megold6sra.
Ezliuttiligy taldlta megMalin a hely6t acsoportban 6s
Jessika meg a tdbbiek igy lettek kedvesebbek6s meg6rtcibbekegymiissal.
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AZ ELS6 LOVAG

Dr6ma6ra 6ltal6nosiskol6soknak-
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En
magam
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A foglalkozds lefrisa
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hogyszerepj6t6ko,
(tan6r):
K<izri
atanur6kkar,
Atanrtd
a magyar

trilogi6j6r6l,s arr6l, hogy mik6nt 6lnek tovfbb
lovagkor ide6i a magyar reformkorban, a romantika idej6n Katona B6nk b6nj6ban, J6kai reg6nyeiben. <A_kg]t9g6k figyelm6t felhivjuk a t6mival kapcsolatosan J. HuizingaA kiiz6pkor alkonya c. konyv6re')_
A tinft6 (tandr): Hogy a gyerekek az6ram6s minemiis6g6hezszokjanak, interakci6s helyzetgyakorlatokat
jitszik veliik. Olyanokat, amelyekkel nemcsak az eljovendcifoglalkozisdramatikusv_olt6t6tz6kelteti'hanem
a t6m|i6t is. Odamegy a gyerekekhez. Az egyiV,hezig!
sz6l: ,,K6rlek, j6 ember, segits rajtam, rabl6k temadtak
meg az itton, 6skifosztottak." A gyerek reagil: ,'Mit sze-

6r1ttewezazci r6szv6teliikkel. Szamitsa;ak 16,hogy ciis
veliik j6tszik. A tervezett lovag t6m6jf j6t6kban maga
lesz a kir6ly.
- Ha a lovag t6mak6rben a tanul6k otthonosak, akkor
rogt6n belevighatunk a t6rt6netbe, ha viszont tij6kozat laiok, jobb tisztazni veliik, mik is azok a lovagi er6nyek,
hogy jbszer6vel minden, ami a kereszt6ny 6letfelfog6s
rr#int is er6ny, az onfelildoz6 bitors6g, a trcisiess6g,a
gyermekek6rn,ikt6d"t*ez6se,az.elhagyottakgy6moliii*, o hiiseg 6s j6#g, a becsiiletess6g,idott szdmegtart6sa,a m6rt6kleiessdg,az dnfegyelenistb., sz6valminden
olyan emberi tulajd;ns6g, am-i'napjainkban is Qrt6knek
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let nyfjt 6t neki,6s azt mondja (ez a lovaggrereknek ls
meglepet6s lesz): az ajt6 el6tt egy szeg6nyesen 6ltdz6tt
idegen f6rfi iil, 6s ri kiildi a levelet a kir6lynak.
Kir6ly: Ki azaki ilyen orsz4gosjelentcis6giiiinneps6gen
zavarni mer6szel.Hadd olvassamfel elcittetek a levelet!
- Megfegyezziik, hogy az ajt6 el6tt levci szeg6ny ember
egy m6sik pedag6gusvagy nagyobb d,i6k, akit a jil6kkezdete el6tt k6riink fel a szerepl6sre.Am a gyerekek err6l
mit setudnak. Szerepen6maszerep.Egy sz6tsem sz6l,de
nem is t6vozik el. A levelet elcizetesena tan6r irta meg, 6s
azt v eszi 6t a szeglny embert6l a lovag.
A felolvasott lev6lbcjlkideriil, hogy a szeg6nyember a kirily egy r6gi vit6ze, aki most k6ts6gbeejt6 helyzetbe keriilt, anyagi roml6sba,6sk6ri a kirilysegits6g6t. Hivatkozik r6gi bar6tsilgukra.
Kirf ly: Elscilovag fr, ime, itt az els6 feladatod! lnt6zdel
ezt az emtrcrt! Kiildd el, ne zavarjon! Jojjdn m6skor, 6s
egy6bk6ntt6gy, amit akarsz!
- Az elsci lovag kimegy, aztiln nagysok6ra jdn csak
vissza.A kir6ly tiirelmetlen, diihdng, majd amikor viszszat6raz elscilovag,k6zli, hogya feladatot teljesiteni nem
tudta, a szeg6nyember nem megy el.
Kir6ly: Hib6san ddntdttem! Parancsomat nem teljesited! Visszavonomkinevez6sedet!Menjen a misik lovag,
s ha cisem 6r celt, menjen a harmadik!
-Afeladatot senkinem tudja megoldani,hiszenamozdulatlanul iilci felnrjttet a kisebbek nem tudj6k elmozditani, de az is lehet, hogr nem is akarjik...
A tanftd (tan6r): Kil6p a kir6lyi szerepkil,6s azt mondja: El6rkeztiink a j6t6k v6g6hez.Atalakulunk besz6lgetdkk6.
Most kdvetkezik a dr6ma6ra harmadik r6sze,az fgrnevezett feldolgozdsl szakasz, a megbesz6l6s. Az al6bbi
k6rd6sekhangozhatnakel:Milyen kir6lyvolt 6?Amit kiv6nt a lovagokt6l, teljesithet6 volt-e? Mi6rt merhetett ez
a szeg6nyember levelet irni a kirilynak? Lehet-e zavarni egy orszigos hat6skiini iinnepelyt? Helyesen d6nt<ittek-e a lovagok? Igaza volt-e a kiriilynak, amikor megbiintette az elvi lovagot? Tudnak-e hasonl6 helyzetet saj6t 6letiikkil?
A c6l 6rdek6ben alkalmazott l6pesek:
- A j6t6k eldkdszftd szakasz6ban k6t mozzanat volt
fontos:
1. Informici6k a grerrrek t&naisneret6r6l.
2. A tan6r improvizici6s helyzetgyakorlatai a grerekekkel.
- A feldolgoz6 szakaszbon:
l. A t6r szertart6sos6trendez6se.
2. A tanir szerepvdllal6sa.
3. A pr6bat6telek, melyekkel a kiskamaszokat bizonyit6sra k6szteti.
4. Ritusmozzanatok az elxi lovag kijel6l6se 6s a lovaggi avat6s.
5. A tan6rkolldga szerepeltet6sen6ma szerepl6k6nt.
6. Ki6lezett konfliktushelyzetek teremt6se.
- A feldolgoz6 szakasz egy fontos mozzanata:.a megbesz6l6ssorin a tanulsdgokat a gyerekeknek kell levonniuk. rlsnem a tan6rnak. A tanir rezorork6nt csak iisszegez.

retn6l?" A t6bbiek is r6j6nnek, hogr segits6gk6r6sr6l van
sz6.Tirmaszt v6r a kifosztott ember. Egy misikhoz igy
sz6l ,,Fogadalmam tiltja, nagyfr, hogy bort igyam veled." Egy harmadikhoz: ,,H6tulr6l t6madt6l r6m, te,gaz!
Y6dd az 6leted, nincs kegyelem!" A tanul6k 6ltal6ban
mintis6get, a tanit6 (ta,,veszika lapot". fi.rzlkeliiazfj
n6r) most partneriik. J6tszik. Agyerek a kettcisszerepet
kdnnyen elfogadja. Segiti rit ebben az a bizonyos kettcis
tudat.
Eddig a hagyominyos oszt6ly keretben zajlott a jit6k,
most fordulat 6ll be.A padokat a fal mell6tolj6k, sa gyerekek a sz6keikkel korbe iilnek. A tan6r szertartisos
mozdulattal koz6prehelyezi a saj6tj6t. Leiil, majd fel6ll
mint kir6ly. Hangia, stilusa, mozdulata kir6lyian szertart6sos.
Kir6ly: Udviizd,ttet benneteket, dics5 lovagok, ismerem
hiis6geteket, hallottam kivel6 tetteitekr6l. K6sztin6m,
hogy hiv6somra megjelentetek. Kardotokat kivonva kiiltsuk iidv a magyar honnak.
Fontos nap ez a mai. Ma jeldldm ki vezetcjtiiket,legfribb
segit6met, akinek az,,elsci lovag" cimet adominyozom.
K6rlek benneteket, lovag urak, sorban egym6sut6n ki-ki
mondja el legeml6kezetesebblovagi tett6t,ezzel is segitsenn6kem, hogy a legm6lt6bb lovagra essenvilaszt6som.
- A kir6ly 6sa lovagok elfoglaljrik helyiiket. Aztiln sz6lni kezdenek.A gyerekek mint lovagok kitalilnak egy-egy
hcjsi tort6netet, melyeknek cik maguk a fciszerepltii.Improviz6lniuk kell, s ez bizony nem kiinnyri feladat. De
lesznek, akik iltveszik a tanit6-kir6ly stilusit, hanghordozisit is. A stilus lehet a k6z6ltn6l archaikusabb.Lesz,
aki nem sz6lalmeg,6m a tanit6 (tanir) akkor seeshetki
kir6ly-szerep6bail,ne r6ja meg a lovagot. Mindazon6.ltal
azfontos,mit '6shogyanmes6lneka lovag-gyerekek.Atanit6-kir6ly komment6lhatja is a t6rt6neteket.
IIt jegyezzikmeg, hogy a kir6ly tobbf6le pr6bat6telnek is
kiteheti a gyerekeket: - Mutass6k meg magukat szobork6nt, milyen tulajdonsigot tartanak<inmagukban a legfontosabbnak!
- Prirokba 6llva alkossanak egy-egy ellens6geskettdst,
amelybenazegyik iitni, sz(rrniakar,miga m6sikv6dekezik, majd ezt alakits6k et a bar6tsegeml6kmiiv6v6.
- Adjon a kirilly olyan feladatokat, amelyekben6ll6k6pess6giiket,koncentril6 k6szs6giiketkell bizonyitani.
Mindezeknek alapj6n sziiless6kmeg a d<int6s,s a legalkalmasabbra ruhizza az,,els6 lovag" cimet.
Klr6ly: Pr6bat6teleitek utiln imm6r meghozom d6nt6semet. K6rbes6t6lok, s aki m6g6tt meg6llok, 6s vill6t
meg6rintem, 6 lesz az,,eIs6 lovag".
- A kir6ly kors6t6ja szertartdsos, az6rint6s is az. Majd
a lovagg6iit6s ritusa kdvetkezik. A kir6ly ekitt f6lt6rden
"
az,,els6 lovag" . A kir 6ly az,,els6 lovagot jobbj6ra iilteti, aki igy fogadja a tobbiek kdszont6s6t.
Ha a tan6r rigygondolja, kir6lyi szerepkdrr6benindokolhatja is dont6s6t,hogy mi6rt 6ppenarra a lovagraesettkitiintetd v6lasztdsa.A t6rt6netek elemz6sea lovagi cselekedet szempontj6b6lfontos lehet.En eszerintj6rtam el,
bev6lt. De ha az id6 kev6s,el is maradhat.
Mig a k6sz<int6svagy a kir6lyi indokl6s zajlik, kopog6s
hallatszik kiviilrcil... Fontos dr6mai v6ltozhs el6jele ez.A
kirfly kiktild egy lovagot, aki amikor visszaj<in,egy leve-
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TANONI TRAKTA

JATSZ6TABON
SZULo-GYERMEK
OPPENAUBAN
A jeles drdmatandr, Nickel professzor nevChez
fflz6dik.az a kisdrletsor, melynek
A
egyikdr6l,az oppenauirdlisrnertet€stkdzliinkAmbrusEva drt6 kdzvetitdsdvel.
sziil6-gyermektdborozds
tapasztalatair6lsz6l6irdst aGyermekdramaturigaI cfmfikdziratgyandntmegjelent filzetbtil vettilkdt. Ugy gondoljuk, eljdn az id6, amigenerdci6segyilttldtekrendlunkis gyakrabbankekor a jdtdk tiltal egybekapcsolt
rill sor. BuczHunor 6sBorosAnni ilyenjelleg{ivdllalkozd.sai is megerdsitik,nem
hiti dbrdnd,amitfeltdteleziink.
A jdtdk mint \sszekdtdkapocs;ez itt a l6nyeg.Es jdtszani a csalddoknak nemcsak
tdborban lehet.
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Az interakci6s j6t6kok c6lja a fesziilts6g felold6sa. A
fesziilts6g abb6l ad6dott, hogy gyerekeknek felndttekkel, illetve felncitteknek gyerekekkel kell egytitt j6tszaniuk. Nehezebbdolog volt a felncittek ,,tart6s6nak" feloldisa.Ezt a c6lt szolgilta a kdvetkez6 szellemesj6t6k A
feln<ittek a terem kdzep6n,,sov6nyt" alkotnak, a gyerekeknek ezen kell etjutniuk, s kozben azI ki6ltj6k:'Vigyiizz, tiiske!' - azt6n ugyanez forditva. Az ilyen ,,felhangol6" j6t6kokat eg6szennyugodt, csendespantomimikus ill. vakj6t6kok k6vett6k. Ezek segits6g6velk6nynyen lecsendesithetiinkegy m6goly fegyelmezetlen gyerekcsoportot is. Pl.:Korben 6,llunk,k6zenfogva. Behunyjuk a szmiinket. Most igy,,vakon" alakitsunk ki ebkil a
kiirb<il egynyolcast, egy csillagot stb.
A nagycsoportonbeliil kaptak a r6sztvev6k impulzusokat a szerepj6t6kokhoz,amelyeket azt6n a kiscsoportokon beliil j6tszottak el. Az interakci6s j6t6kok ut6n amelyek fcik6nt mozdulat-j6t6kok, teh6t nem verbilisak,
- meg kellett tal6lni az 6tvezet6sl a szerepjilllkokhoz,
melyek nagyon is igdnylik a sz6beli megnyilatkoz6st. A
r6gt<inz6ssorfn a j6t6kosnak sajdt v6lem6ny6tkell elmondania. Igy vilasztott4fu abl,bjit6kot a szerepjiit6k
bevezet6j6nek.Rendkiviil egyszenienoldott6k meg:csom6t kdtottek egy kend6re, aztrihiztilkaklne,s
aztin
egy felforditott sz6k m<igott, az arcot eltakarva a b6bu
mondhattaamag66t,s a szereplcij6t6konyanmog6jehfiz6dhatott.
A kiscsoportok szem6lyi szimpritia alapj6n alakultak
ki,aszewez6k csak arraiigyeltek, hogy minden csoportban egyenlSarinyban legyenekfelncittek is.A kialakit6k
v6giilis a gyerekek voltak.
A kiscsoportokon beliil elsrjsorbanszociodramatikus
jit6kokat ji{tszottak, az egyiitt6lci.csoportokb6l ad6d6
vagy a csoporton beliili probl6m6k j6t6kos feldolgoz6s6val. A felvetett probl6mik lehettek az oppenaui 6letre vonatkoz6ak,de lehettekotthoniak is.

A kis6rlet t6rgya maga a csal6d.Olyan eljirist kellett
ehheztal6lni,melyneksor6nrdvid idcinbeliil sok interakci6val6sulmeg, s amely elj6r6s megism6telhetci,megv6ltoztathat6, s amely legal6bb a csal6d egy r1szeszilmilra
mindennapi tev6kenys6g.K6zenfekvcj m6don ez csak a
j6t6k lehetett. A jit6k, amelynek fontoss6g6t idcink6nt
elhanyagoljuk, samelynek szerepekilkinosen elsikkad a
csal6dban.
El kellett j6tszani azt, hogyan 6lnek 6s hogyan 6lhetn6nek otthon a csal6dban,kipr6b6lhattak olyan szerepeket, amelyek a val6s6gbanm6rvagym6g nem j6tszhat6k
el (pl.gyerek j6tszikfelncittet ill. forditva). Es ittvagyunk
az elj6ris l6nyeg6n6l: v6gs6 m6dszeriik a szerepj6tsz6s
lett. A szerepj6tsz6s,amelynek nem a produkci 6 a c6lja,
hanem,aszem6lyis6gkibontakoztat6sa, az onmegismr6s.
A hat napostanfolyam egy a v6.rost6lis kiil<in6ll66piiletben zajlott le. Nyolcvan fci jelentkezett az fjsrighirdet6sre, messzemeghaladva az eredeti teruez(st.A feln6ttek megoszldsa:7 f 6rf i 6s26n6, a gyerekek6:22l6ny 6s23
fii. A feln6ttek nemcsak saj6t gyerekekkel 6rkeztek.
Volt, aki a bar6tai gyerekeitis elhozta,de 6rkeztekint6zeti gyerekek nevelSncjkkel6segyediil6ll6, gyermektelen
fiatalok. Mint k6scibbkideriilt, minden felncitt rendelkezett mdr elcjzetespedag6giai, vezet6si tapasztalattal, illetve ilyen irrinyu 6rdeklfr 6ssel.A jitlkv ezet6icsoport,
melynek feladata fcik6nt a kiscsoportok ir6nyit6sa volt, 7
f6tKil 6llt.
A jit6/rr, ezettii &av atkozirs m6rt6ke szerin t n6gyf 6le
tev6kenys6get v lgeztek a r6sztvev6k:
l. Kiilonbdzcj akci6k (pl. kir6ndul6s) lebonyolitisa
6niill6an csak v6gc6lvolt adott;
2.Jitilkok a nagycsoportban (Ir6nyitott, apr6 l6p6sekre lebontott tev6kenys6g);
3. J6t6kok kisebb csoportokban (A nagycsoportban
felvetett otletek kritetlen,alkot6 jellegii tovdbbj6tszisa);
4. A kiscsoportonk6nt kialakitott ,,produkci6, azaz
szerepj6t6k gyakorl6sa 6s bemutat6sa (Onrill6, kreativ
tev6kenys6g).
Szigorfan iigyeltek arra, hogy a hat fcjskiscsoportok
kdzd t t ne j 6hessenl6tre ri v aliz6l6s, 6ppenez|r t igy ekeztek a nagycsoportos foglalkoz6sokra helyezni a hangsirlyt, s kikiiszob<ilni averseng6st,a teljesitm6nyekm6r6s6t 6s iisszehasonlitiisdt a produkci6 jellegri ekjad6sokn6l.
A nagrcsoport j5t6kaiban mindenki r6szt vett, egyjiit6kvezetcisegits6g6vel.Formailag ezeka j6t6kok a/ interakci6s j6t6kok - pantomim, tiik6r-pantomim, vakj6t6k stb.; illetve ty' szerepj6t6kok hibj6t6k 6wezet6ssel.

Tapasztalat: a gyerekek sokkal oldottabbak a jit6k
ideje alatt. Ok lettek az ir6nyit6k, a felncittek jilt6ka
visszafogottabbvolt s frjk6n t sz6beli megnyilatkozisokra korl6toz6dott.
Az dsszesr6sztvev6tmegmozgat6akci6k,ezekaszinte irdnyitiis n6lkiili kdzds cselekv6sek,tdbbf6le c6lt is
szolgiiltak fokozt6k a t6rsas6gkdzdss6gg6form6l6d6s6t;
fejlesztett6k az egy6ni megfigyekik6pess6get,a tij6koz6dni tud6st; kdzvetve le lehetett m6rni rajtuk, mennyire v6lt k6szs6gg6az interakci6s gyakorlatok soriin elsaj6titott ismeret.
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Ezek az akci6k tulajdonk6ppen pontosan kiirvonalazott c6llal rendelkezcjk6z<istirr6k voltak. A megadott feladat <isszefogtaar6sztvevdket, snem hagyta, hogykisbesz6lgetdcsoportokra essensz6t a k6z6sseg.
Els6 kir6ndul6s: Feladat: a kdzvetlen k6rny6ken
gyiijtsenek 6rdekes term6szeti t6.rgyakat,leveleket, k6veket, gydkereket. Rajzoljanak v6datos rajzot pl. az
egyik h6zr6l fgy, hogy arajz alapjiln k6sribbmeg lehessental6lni azt a helyet, ahonnanlerajzoltdk.
M6sodik kirindul6s: Feladat: Egy kozeli kribinya
szikl6it kell kifesteni; (Szabad,k6tetlen fest6s,a f antizia,
szabadki6l6se)
Harmadik kir6ndul6s: Feladat Egy mdsik csoport
r ajza alap jin meg kell kere sni azt a n6zopontot, amelybril
a h6z v flzlatosrajza k6sziilt.
Negyedik kir6nduliis: C6lponc A v6ros. Ez a trira
6sszegz6s:
haszn6lt-ea szeminirium, nyitottabbe viltake a rflsztvev6krij kapcsolatok l6tesit6s6re?

Feladata/Kfiliinb<iz6ismereteketkell szereznia v6rosr6l,melyekmegszerz6se
csakrigy lehets6ges,
ha sz6baelegyednek
a v6roslak6kkal.
j6t6klebonyolit6sa.
ty'Cserebere
Magukkalvitt b6but
kell min6lt<ibbtirgyra cser6lni.(Nagyonj6l sikeriilt,vid6mj6t6k lett bel<ile.)
Azir6,,produkci6" szdveg6t,
a szerepeket,
a rendez6st- azegyescsoportokrabizt6k.A megadottinstrukci6 mind6ssze
ennyivolt:
Adott k6t f6szereplci:
egypirossapkisl6ny,6segyfiri,
akinek6lland6anteli vannaka zsebei.Testv6rek.K6zds
jellemzrijiik,hogy nincsenekmindig dsszhangban
a vil6ggal.Mi t6rt6nikveliik?
A szereposzt6s
a gyerekekfeladatavolt, igy azt6na
felnSttekcsup6nepiz6dszerepeket
kaptak,vagy kiszabottfeladatukszerintstatiszteltak.
Minden produkci6t6rt6keltek,de min6sit6sre,,,helyez6sek"kioszt6s6ranemkeriilt sor.

DEBRECZENITIBOR

SZOCIONNAUI TANONMBZflHEGYESEN
Elsd ilyenkisdrlet1987-bdl,ruiigdrvdnyes
tanulsdgokkat.Adolgozatakkornem
jelent meg.Sema bdkdsieknemkdzhltdk,sema Kll LT0 RA dsKOZOSSEG.tutost,
hogyrij r aolvasom,megddbbenek,
milyenelI entmonddsokat,
f eszillt sdgeketf edezett
fel, kurta idd alatt aza szinjdtsz6kb6ldl16tdrsasdg,olyanokat,amikr\l mostantibanszokdselfeledkezni.lnhet,hogyazdrtnemjelenhetettmeg?A mostaniolvas6nak azonban - a tar taI monti I men6en - a m6dszer I eir dsa i s drdekesnek t etszhet:
hogyanjut el egyamatdrtdrsasdgaf elgyiijtdtt szocirilisprobl6mdkkonstatdldsdt6l a szinjdtdkosfeldolgoztisig. Hogy nef elejtsemel6ljdr6ban kdzdlni:atdborlakdk MEZOHEGYES ndpdtfaggattdk, s a szervezfFabulya Liszrhndvolt.A most
kdzriltdolgozataz eredetirdviditett vdltozata.
Arut;ut et mindj6rt, hogy a mi t6borunk (nem ter6pikus
c6lzattal) l|trej<itt t6rsul6s, teh6t, nem ig azi szociodr6ma
tilbor. A fogalmat t6gasabban6rtelmeztiik, mint aztMoreno (a szociodr6ma megteremtcije) nyom6n a szakma
hazai nagy egy6nis6ge,M6rei Ferenc teszi.A pszichodri{mdhoz hasonl6an ugyanis a szociodrdma is gy6gyitoeszk6z, a csoportterdpi6ban r6sztvev6kszilmf ra. A mi t6borunkban termrlszetesennem a t6borlak6k szociodramatikus kezel6s6tvettiik tervbe, hanem a t6rsadalom6t.
pontosabban Mezcihegyeslt; azt vizsg6land6, hogy milyen szoci6lisprobl6m6kkal,ki nem mondott, megoldatlan konfliktusokkal kiiszkddik, l1tezik az itt 616ilyenolyan csoporthoz, r6teghez t ar toz6 6llampolg6r.
M6rei Ferenc, Moreno nyom6n azt hangsitlyozza,
hogya szociodr6masosemazegy6n,de mindiga csoport,
a krizoss6gteh6t a t6rsadalmi, szociol6giai k6pzcidm6ny
fesziilts6geit,probl6mdit jeleniti meg m6gpediga j6t6kban r6sztvevciegy6n 6rdek6ben,annak fesziilts6g6tlevezetend6, tekintettel arra, hogy betegs6g6ta tdrsadalmi
probl6m6k okozzirk.
A mi t6borunkba pedag6gusok,di6kok, magukat keresri, kiil<inb,<izci
helyeken tev6kenykedcimagyar dolgoz6k keriiltek, elscisorbanaz6rt, mert j6tszani 6s rendezni
6hajtottak, figy mint m6skor, kor6bbi sz"inj6tsz6t6borokban.
Csak rem6lhettiik, hogy ciket is izgatja majd az irj feladat; egy faluk6z6ss6gtiikr6ben felfedni a t6rsadalomfesztilts6g g6cait, azt improvizativ m6don feldolgozni 6s
felmutatni azoknak, akiktcil a mint6t vettiik. Term6szetesentisztdban voltam azzal is, hogy ez a mrivelet csak
akkor sikeriilhet, ha a csoportb6li koll6ga a felfedezett

probl6m6k k<iziil azt a jelenetet, azt azetiddtji{tssza el,
amelyik <it mag6t is foglalkoztatja. Rem6lhettem, hogy
ily m6don ritt6telesen benne is fesziilts6gek old6dnak,
mint az kivinatos a val6di szociodr6maeredm6nyek6nt.
Ha teh6t pontosan akartuk volna megfogalmazni kis6rletiink, kezdem6nyez6siink c6lj6t 6s m6dszer6t, ink6bb azt kellett volna irnunk, mondanunk: szociodramatikus t6bor.
Egy ilyen szociodramatikus szinj6tsz6 t6bor l6trejdtt6hez tobb t6nyezcijelenl6te kelletik. Elcjsz6ris egy konfliktusokban nem szrik<ilkridrit6rsadalmi korszak. Ez
ugyeadott. Azt6n egydemokratikus hAtt6r, hogy a felt6rt
probl6miik felmutathat6ak legyenek. Ez, a tibor v6g6re
kideriilt, nem adott, ugyanis a konfliktusokat feld olgoz6
improvizariv j6t6kokat, 6letj6t6kokat, szinj6t6kokat
nem lehetettbemutatni a falu lak6inak,m6gpediga szervezciif6lelem miatt. ,,Ti elmentek,de 6n itt maradok a
megyeben."- mondatott akkor. Kell aztin m6g egy alkal mas m6dszer, szociol6giai 6rz6kenys6gii kEr dez6k,
improviz6lni k6pesszinj6tsz6k, 6s irrinyit5k.
S azt6n kell a telepiil6s, a maga mindennapi r6let6vel,
fesziilts6geivel.
A telep0l6s
A tandcselniikv6lem6nye
szerint az50-es6vekitt lelkes l6zban teltek el, fdldet ugyan osztottak a volt csel6deknek, de azok visszaadt6k, vagy tsz-be t<im6riiltek,
mint mondta, kul6k sem volt a faluban.
Ma is olvashat6 viszont ilyen utcan6v, hogr Szt6lin
utca. Tal6n egyediilik6nt az orsz6gban.Riportereink k6rd6s6reilyen villaszok gniltek be: ,,Ha a vezetcis6gj6nak
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l6tja, hogy legyen, akkor igy van rendj6n". ,,Btiszk6kvag1runk16!" ,,1956 utrin itgt diint6ttek, hogy maradjon,
maradt is."Amieink, akikmikrofonnalakeziikben,vagy
an6lkiil besz6lgettekaz emberekkel, egymi{sut6n jelezt6k, hogyk6nyesebbnektetsz6 t6m6n6l kikapcsoltatj6ka
magn6t. T6bben menektiltek,,kilcsess6gbe", mondv6n:
,,Ne sz6lj sz6m,nem f6j fejem." Volt, ki igy besz6lt a hiv6k hij6n bezirt tempolomokr6l: ,,Viirjon egy picit, mig
etmegy a szomsz6dom, tudja az illetd p6rttag". Es h6nyan koz<ilt6k, hogy cjk nem tudnak semmir6l semmit,
mignem azegyik:,,Uljon fel ide a bakra - a lovakat hajtotta meg- itt nem hall senki,s letagadhatomazt is,amit
mond tam ". M esllre az 6llami gazdasdg vez6reineka t drt6net6t, megemlegette anevezetesvaddszh6zbant<irt6nt
"fenti" elvt6rsak is le szokmulatoz6sokat, amelyekre a
tak ruccanni. Kulissza-titkokat reg6lt, m6r ahogyan 6
hallotta.
Mit tudtunk m6g meg?Hogy a ndknek nincs,vagr alig
van munkaalkalmuk. Egy gyir kihelyezett mell6kiizem6ben, m6ltatlanul alacsony fizetilslrt, dolgozhatnak. Azt6n, hogy ak6rhilz,mint a megye elfekvri intlzete,,izemel". Hogy megoldatlan a h6tv6gi orvosi iigyelet is. Egy
kdzponti megyei int6zked6s hitr6nyos a k6zs'6gren6zve,
m6gsem tudjiik megv6ltoztatni, pedig a tan6cselnok is
v6t6zott 6s m6g a falugnil6s is hallatta a hangjdt.
Besz6lgettiink az orvossal 6s a katolikus pappal is.
Ami szavaikb6l kitelett: ,,,A.26rtelmis6g szivesen6l itt,
mert a telepiil6s sz6p, a civiliziici6s elnrinydk vonz6ak.
Keresni islehet. Ugyanakkor,-mondta az orvos-mag6n is 6rzi az elviddkiesed6st,a k6nyszeni hasonuldstaz
6lenjdr6k szeml6let6hez6s izl6s6hez.Alelk6szt6l, de m6sokt6l is hallottuk, hogy az evang6likus 6s reformdtus
templom pap 6s hivek hij6n z6wavan, hogy a katolikus
hiv6k, ha nem nyugdijasok, f6lnek templomba jrirni, ink6bb a szomsz6dkozs6gbenkeresztelik meg a gyerekeiket, s av6rosokban kdtnek egyhizihizass6got stb. Elterjedt a,,nikodrimus"vall6soss6g,
m6sk6ntatitokbanhiv6s6.
Kideriilt, hogy ellent6tfesziil a pedag6gusok6san6pmiivekik krizt is. Az elcibbiekugyanis kapnak foldjdrand6s.4got;kukoricafoldet, ahol cimerezhetnek, az ut6bbiak pedig nem. A cimerez6k szerencs6sek,ily m6don
40.000 Ft kieg6szitcijovedelemhezjutnak. Emlegett6k,
hogy az illami gazdas6gdeficites, hogy a nagyhatalmri
vez6rigazgat6nyugalomba vonul6saut6n furcsa kimenetelii csat6roz6s folyt az utfrl6s6rL. E fagat6z.6.sunkra
senki illet6kest6l nem kaptunk konkrdt v6laszt.
K6scibbkeriiltiink csak ki n6h6nyan a majors6gokba.
Lepusztult regi 6piileteket lilttunk,6s csel6dh6zakat,s a
csel6dh6zakbansz6nnival6 szerencs6tlen<iregeket.Ez a
k6p egy cseppetsem hasonlitott a reprezentativ fogad6hoz 6s6tterembez, azeur6pai szinvonalir luxushoz.Minden telepiil6sen lehet litni a kiil<inbseget,a j6l6t 6s szeg6nys6gellent6teit,de olyan 6lesenmint itt, tal6n sehol.
Azt mondott6k, hogy 1956-banitt nem t6rt6nt semmi. Azt6n keziinkbe keriilt egy 1957-benkiadott ,,feh6rkdnyv", az,,ellenforradalm6rok garfzd6lkodis6r6l ",
akik - olvashattuk a mriben - mi mindent megcselekedtekvolna. ha tobb idci 6ll rendelkez6siikre.
A csoport
A t6bor lak6it - l8-an voltak - szakszeriiensz6lv6n, inform6lis csoportnak tekinthettiik, mivel rink6ntes
d<int6salapj6n jelentkeztek, s mert az individumuk
szempontjibl fontos tev6kenys6g,a szinj6tsz6svolt 6rkez6siik legfcibb motiv6l6 t1nyezoje. A csoport tagjai

b.irmilyen m6rt6kii lehetett is a kiitdtts€g, - szabadnak
6rezt6k magukat, s a kozoss6gil6tez6st szubjektive mint
krjtetlent6lt6kmeg.Mutatta ezt az is, hogysenki nem t6vozott el a tiborb6l, noha megtehettevolna.
Amikor egy csoport mrik6d6s6nek az id6tartama
szrikreszabott,szerencs6snekmondha tja mag6l avezelo,
ha csak elv6tve akad koztiik, befel6fordul6, mag6nyos.
Ellenkez6 esetbentdbbet kell foglalkoznia azok szem6lyes 6let6vel. Inform6lis csoport ncm l6tezik an6lkiil,
hogy l6tre ne j<ijjenek a kiilonf6le kapcsol6d6sok,ahogy
a szakirodalombanolvashatjuk, a pr4r;hirmas; z6rt n6gyszog,lazaszillfi,meg az fn. szem6lykdzi kapcsolatok. Igy
nevezik a vonz6sok6slazit6sok.a kiit<i16sek6s tdvoloddsok megannyiv illtozatit, aszeretetmegnyilvi4nul6s6t6la
f6lt6kenys6gig,az uralkodni v6gyi4st6la h6dolat kifejez6s6ig.
J6magam nem eml6kszem,hogy lettem volna olyan
t6borban, amelyikben ennyire nyiltan 6s6lesenfogalmaz6dtak meg az indulatok 6s a m6s v6lem6nyek, de olyanban sem nagyon, amelyikben oly nagy trircik6pess6ggel
viselt6kel a m6sikat.
A csoport nem lett k6z6ss6g.Ha minden felt6tel adva
lett volna, ennyi id6 alatt, akkor sem v6lhatott volna az26.M6gis,az utols6 napokban,m6rfeltiinedeztekazoka
jegyek, amelyek jelezt6kaz odafigyelndnek, hogy tart6s
egyiittl6t avagyvisszat616s eset6r azzt.v6lhatnak, kozoss6gg6.(Arnikor m6r a v6gsciosszegez6srek6sziiltiink, a
bemutatkoz6sra,a megmutatkoz6sra,akkor mindenki
egyre jobban kdzelitett a mdsikiihoz, tobben szerett6k
egym6st,minl kori4bban.)Az egy6ni 6rdekek - tapasztalhattuk - hftt6rbe szorultak,szinte 6rezhet6nektetszett a k<iz<isercjfeszit6s:onmagunk 6s ellendukkereink
legy6z6se 6rfn is fel kell mutatnunk alkot6 munk6nk
eredm6ny6t.

A munkamenete
Az elscih6rom napon a probl6m6kat rogzitettiik, a
fiatalok ismerkedtek a lakosokkal, besz6lgettek,riportokat k6szitettek, s amit lehetett magn6ra, k6pmagn6ra
riigzitettek,a negyediknapt6l ekk6nt alakult a program.
F6l6r6slazit6 tr6ning reggel,ut6na - eb6dig a kdzos
improvizi{ci6sj6t6kok k6sziilnek,adott 6shozott t6m6ra,
etiid variiici6k zen6re,hogy ezzel is el6k6szitsiik a konkr6t mezcihegyesit6m6k feldolgoz6s6t. D6lut6n csoportmunka. Vacsora ut6n pedig megbesz6l6s,
vita, k6pmagn6s felv6telek megtekint6se,az eg6,sznap teljesitm6ny6nek elemz6se.
A konfliktusokat hordoz6, s valamennyiiink el6tt kirajzoland6 t6makorrik kdziil nem egy nagy vitet viiltott
ki, est6nk6ntvagy a munka sor6n gyakorta volt besz6dt6ma. Ezek a kovetkez6k:
Mi az egyhiz szerepea jelen t6rsadalom k<iriilm6nyei kozritt, kiildnos tekintettel a lelki, pszichoszomatikus gondoz6sra?A hit szerepeaz emberi 6letben 6sa t6rsadalmi6letben.
Milyen es6lyiinkvan a t6rsadalmi-gazdas6gikibontakozfsra, ha a vezet6k nem 6szlelik a felelciss6gfelv6llal6s6nakkdtelezetts6g6t,
valamint a konzekvenci6k levon6silt?
A magyarsdghelyzete a hatdrainkon tfl. (I\degtekintettiik a Gyulai Vrirszinh6zban Siitci Andr6s: Alomkommand6c. drilmrij6t, s ez induk6lta a t6m6t.)
Fasizmus-e,ha egy kisebbs6gnekhdtr6nya fakad abb6l, amirdl nem tehet, teh6t nemzetis6gil6t6bdl?Mit
tehet az,,any aorszirg?"

tElmondhatjuk, hogynoha a mi jit6kainknem teripikus c6lzattal k6sziiltek, a klasszikus menetrend m6gis
megtartatott, f6k6nt ami a nyit6 6szir6besz6lget6stilleti.Ezekt6laziddt sosemsajn6ltuk, hiszen a jdtsz6 szim6ra ilyenkor sziiletett mega felf edez6 Llmlny, az,,ah5'...6lm6ny", s nemeSyszerci maga is ekkor 6rtette meg saj6t
t6rsadalmi probl6m6j6t, s6t helyzetlt.
Mi azonban eredendSszind6kunk szerint azt 6haitottuk volna, hogyha ez a felismer6 llm6ny n6zSinkben
sziiletik meg, amikor bemutatjuk a bemutatnival6t, azt
amit ott sziiltiink, 6ltaluk, az <isegits6giikkel.De h6t errril
le kell mondanunk.
A t6bor feleidej6ben t6madt az a gondolat, - m6gpedig e sorok ir6j6ban -, hogy hozzunk l6tre szinjilt6kot'
m6gpedigaz epikus dramaturgia miifaja szerint' Vegyiik
alapul - mondtam a csoportnak - Wilder: A mi kis v6rosunk cimti szinmiiv6t. Jiltsszuk el figy, ahogy mi l6tjuk'
l6ttuk, gondoltuk 6s meg6ltiik eme telepiil6s 6let6t, reggelt6l estig.
Kialakult, mellk etiidnek a form6j6t csiszoljukv6glegesre,dontbttiink arr6l, hogy mi marad improviz6ci6
gyan6nt, s hol jeloljiik ki a dramaturgiai sflypontokat. A
izociol6gus tdrsadalom felfedezciizgalma Lw litott a szin6sz-dramaturg-rendezcialkot6i szenved6ly6v6.Mindenki j6tszott, a riporter kisldnyok is, s legal6bb hatan
rendeztek,vagy seg6dkezteka rendez6sben.
Valamennyiiinket elkapott azalkot6ilila m6r az sem
6rdekelt senkit, hogy mi volt az eredeti 6lm6nyforr6s,
hitt6rbe fakult ekkor a szociodramatikus indit6k, egy
foglalkoztatott valamennyiiinket, eg6sz6ben6s r6szleteiben, j6 szinj6t6kot 16trehozni,6sazt a k<izons6gelcitt bemutatni.
Az utolso napok egyik6n deriilt ki, - emlitettem Lz
elej6n - hogy az etiidoket f 6lk6sz6llapotban l6tva, meg
a megbesz6lesiinkethallgatva, nem mernek k6zdns6get
szervezni6ssenkinek nem kiildenek meghiv6t, aki interj(ralanyrnk volt.
Sel6rkezett aziinnepi pillanat, elkezd6ddtta j6t6k,6s
siker lett. Es taps.
Happy and?Az igazgat6helyettesazt mondta: ,,M68is csak t6r, hogy nem k6rtiik meg az illet6keseket, hogy
jojjenek el?" O u-gyanisa szinjiltsz{sban nem tal6lt semmibint6t. Eltiincidtem,vajh mi6rt? Tal6n mert anarr6'
tor sziivega maga ir6ni6j6val, 6nir6ni6j6val kioltotta a
szem6lyessegparan6t. AztAn meg az6rt, mert az alkot6i
folyamat sor6n a szociodramatikus t6nyrogzit6stcil eljutottunk az etiidhtiz, s ami m6g enn6l is fontosabb, a szinj6t€l&oz:, azaz a ter6pikus, a pedagogiai funkci6t6l az
eszt6tikaiig; ism6t m6sk6nt az egyestdl az iltal6nosig.
Mire a folyamat v'6g6re6rttink, milr a teljes magyar tiirsadalomproblematikija jelent meg,az a konfliktusokkal
terhelt ti{rsadalom6,amelyben bennevan a magaegyedis6g6vel, egyszersmi nd 6l tal6nosi that 6 tenden ci6 i6val
Mezcihegyesis.
Ugy gondolom,minden olyan esetben,atnikor szervez6k, szakember ek azzalaz ambici6val fognak az fin.,,szociodrima tilbor" kialakit6s6hoz, hogy abbana csoporttagok 6s a telepiil6s,,ter6pikus" kezel6s6n,azazakonktilt
probl6m6k felmutat6srln tfil, szinj6t6kot is l6tre akarnak
hozni, akkor nem kell f6lni sem a dembkrilciahiiltyit6l,
sem avezet6k 6rz6kenys6g6tcil,mivel amunka folyamata sziiks6gszeriienvisz el az 6ltal6noshoz,az egyedin tflmutat6hoz, az eszt6tikai tdrv6nyszenis6gekhez.
S mert a k6p ily m6don ink6bb absztrakt, mint konkr6t, a kiiz6ns6g,,felismerci6.lm6nye", aza bizonyos ,,ah6
6lm6ny", ter6pikus m6don nem johetett elci.Mivel szin-
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SztilinutcavanMez6hegresen.Hogyis6llunkaszem6lyi kultusz id6szakinak iskolai tanit6s6val' s az
eg6sz megit6l6s6vel? R6kosi mik6nt irszhatta meg
biintet6s n6lkiil politikai gyilkoss6gait?
A napk6zben hallott, meg6lt konfl iktus-h ely zetek
kiiziil kellett vilasztani; kit mi foglalkoztat legiobban' s
irgr alakitani, hogy lehetrileg azok j6tssz6k el az etiiddt,
jelenetet, akikhoztfuk az alapdtletet.N6gy etiid a tanicsaz orvossal, a katolikus tisztelend6vel folytaetn6t<t<et,
tott besz6lget6s6lm6ny6bcilt6pl6lkozott, ezekb6lforgat6kdnyv sziiletett. Jelenet, a pap tehetetlensdg6r<il,aki
nem tud mit kezdeni a templomfalat dob6l6 gyerekkel'
aztinatandcseln6k szervilizmus6r6l, aki azt is megk6rdezi a frjhat6s6g6t6l, hogy milyen ziszl6t kell kitenni az
iinnepen.Az orvosr6l, akitlelkiismereti dilemm6jasodor
a rosszull6tbe,az id6s p6rttagr6l 6s feles6g6rcil'akik kiizdtt kib6kithetetlen az ellent6t, mivel az egyik marxista,
a m6sik hiv<j,mindaddig, amig az asszonyhaliila pontot
nem tesz dr6mi4jukra.
Mimes jelenet is alkot6dott. Az egyik zet6re, a pantomim nyelv6n, arr6l, hogy mik6pp viselkedik a kispol96r, a Kisz-titk6r hivatal6ban6sotthon. A m6sikataz ihlette, hogy elromlott a kiizs6g kfitja 6s ziwa tattotl a
strand. Szellemesimproviz6ci6 lett mind a kettcj.
EleqateU kerekedett n6h6ny ettidbril. A reggeli
ABC-s sorban6ll6sb6lmindenekelcitt amely mindig m6sk6nt sikeriilt, de mindig igaz6n.Egy misik izgalmas6letjiltlk az illlami gazdas6geb6dkij6ben zajlott, ahol 6tkez6skdzben n6gy pomprisfigura, a takarit6nci, a nyrgdijas
szaki, a Kisz-titk6r, 6s az irj vez6t szeretoie sziporkfn6
besz6lget6s6bcil,- amely v6gig 6s mindig improviz6ci6
- megtudjuk, hogy a megv6ltozott szem6lyi kapcsolatok
nyom6n mik6nt v6ltozik a hatalom,s milyen erciknyommindent tud'
j6k el a r6git. (A takarit6nci termr6szetesen
m6g azt is, hogy a Kisz-titkilrt le fogj6k v6ltani, s ezt a
funkci6t a vez6rigazgat6 szerettijekapja.)
Afalubolondja a kocsmriban.(Ebbcilisremek improviz6ci6s 6letj6t6k sziiletett.)Ariportereink faggat6znak'
k6rik a bolondot, besz6ljen.A bolond nem logikusan, de
mer6szenpolitizel. A felszolgi4l6n66s a tobbiek kitess6kelik a riportereket, azt hiszik ugyanis, hogy a bolond ellen akarnak adatot gyijteni. A hatalom ellen6benv6dik
ahozzijuktarloz6t.
Egy misik, majdnem abszurdra sikeredett, noha nem
n6lkiil6zte a val6s 6lm6nyeket. A miivelcjd6sih6z igazgat6ja 6s helyettese a padl6sz6nyegbcilszedi a bolh6t,
ugyanis nyugati deleg6ci6t v6rnak. Hivjiik a k6t beosztott
n6pmiivel6t is, hogy jojjenek segiteni. De 6k nem, nem
mennek az istennek sem, nem az6rt tanultak, nem ez a
feladatuk - mondj6k. Am lOn a felsci ellencirz6s,a k6t
n6pmrivel6t azonnal kirugi6k, s cikott maradnak hdrman,
a fcihat6s6gk6pviselcije, azigazgat6 6s a helyettese, ott
maradnak m6g pedig vakar6zva.
Dolgozatunk elej6n leirtuk, hogy a t6bor lak6i azetedend6 sz6nd6kszerint sem alkothattak hagyomdnyos6rtelemben vett szociodr6ma csoportot, ugyanis elxisorban a telepiil6s, s csak m6sodsorbandnmaguk 6rdek6ben
6hajtott6k felfedezni 6s elj6tszani a meg6lt konfliktusokat.
M6rei Ferencaztirja,hogy a szociodriminak 3 fontos mozzanatavan: elcizetesbesz6lget6sa t6m6r6l, melynek nyom6n a figyelem riiterelcidik a konfliktusra, azt6n
maga az improvizativ j6t6k, mely a jdt6kosokra bizatik,
teh6t kimenetele bizonytalan,v6giil pedig a j6t6k ut6ni
besz6lget6s,a j6t6kosok 6s a jit6kmester elemz6 tev6kenys6ge.
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Kinek volt h6t hasmaebbrila tiz napb6l?Nekiink t6Val6si4gismeretben,
t6rsaborlak6knak,mindenk6ppen.
gazdagodtunk.
A szakmaimunkiiban
dalomismeretben
Magyars6gban
6skiizdss6gi6rz6sbenszil6rercisddttink.
dultunk.Es hitttnk megintvalamiben;az alkot6 munkilnkban.

j6t6kot hoztunk l6tre, a felismer6s csakazeszt6tikum k6zeg6bensziilethetett meg. Misk6ntha az eg6szfalu ott
tolongott volna a bemutat6kon, konkr6tan akkor sem ismertek volna 16 sem a tan6cselntikre, sem a tisztelend6re, sem az orvosra, sem a falu bolondjira 6s konkr6tan a
probl6m6kra sem.Att6telesen igen noha lehet, igazabbul.
Az egyik mezcihegyesin6pmiiveki koll6gival besz6lgettemegyf6l6vmrllt6val,aztmondta,nem isvolt aza j6t6k olyan absztrakt. M6gis csakj6lett volna, ha eljtinnek
avezetok 6s litjr{k. A faluban ugyanis minden viltozatlan. mintha ott sem lettiink volna.
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A besz4mol6tsajit 6s m6s koll6g6k tapasztalatai alapjiin
irjuk. Igypr6biljuk leszrirni azokat a tanuls6gokat,amelyek m6ris nyilv6nval6ak.
Bizonyosnak l6tszik, hogy jelenlegi korszakunkban
k6zponti felhiv6s, szervez6s6s timogatds n6lkiil minden
megy6re kiterjedri kultur6lis megmozdulAstmegval6sitani nem lehet. Az elmfilt 6vbena DPM hasdbjain m6gar16l sz6moltunk be, hogy mintegy nyolc megy6benbemutatkozdsi lehetcis6gn6lkiil maradtak a gyermekszinjitsz6k, nem volt, aki kezdemfinyezzen,nem volt, aki szervezzei. T6rsas6gunk mostani f elhivi{sa eredm6nyek6nt
viszont most minden megye megrendeztegyermekszinjetsz6 tal6lkoz6jit. Aprilis 30-ig Csongrid, Szolnok 6s
Bdcs megye kiv6tel6vel mdr mindeniitt lezajlottak a bemutat6k. Tizenhirom megy6benr6gi partnereink a megyei mtivelrid6si k6zpontokb6l, rjk voltak a f ii szewezok,
a t<ibbimegy6benmost kellettmegtalflnunkazokat azfij
embereket, akik sziviigyiiknek tekintik a gyermekszinjitszist. S ez nem kev6s idcjbe telt. A tapasztalatok azt
mutatj6k, hogya szervez6imunka sor6n agyermek 6rdeke jobban k6z6ppontba keriilt, mint m6skor.Nem zsrlfolt6kagyon a programot,tobb helyenk6tnapigtartott a tal6lkoz6, s igy a gyermekekv 6gign6zhett6kegym6st,s tdbb
helyen nekikval6 m6s l6tnival6r6l is gondoskodtak.
Ugyanakkormiik6dtekm6ga r6gibeidegz6d6sek,20csoportot is ,,lezavartak" egy nap alatt. Megyei koll6g6inkat
dics6ri, hogy tobb tal6lkoz6t kisebb telepiil6sen rendeztek, ahol a gyerekek <isszejdveteleesem6nynek szirmitott. Talpraesettszervez6inkmegtanuljdkfelderiteni az
anyagi forrisokat, amibcil kulturiltan megszervezhetcik
a tal6lkoz6k. Volt hely, ahol p6nzsziike miatt csak oklevelet kaptak a gyerekek, s olyan is, ahol minden csoportnak hat ezer forint t5.mogatesjutott.
Fontosnak'tartot tuk, hogy koz<iljtik szak6rt6koll6g6inkkal, akik zsiiriztek egy-egy tal6lkoz6t, hogy meg6rtcien 6shuminu sanv6gezz6kmunk6jukat. Figyelembekell
ugranis venni, hogy - egy-k6t teriilet kiv6tel6vel - az
ut6bbi f6l 6vtizedben egyetlen egy megydbensem inditottak rendezciitanfolyamot, ahol a fiatalabb koll6g6k elsaj6tithatt6k volna a rendez6smesters6g6t.A gyermekszinj6tsz6 csoportokat 6ltal6ban h6lgyek vezetik, akikre
az iskola mellett a csal6d terhe is r6nehezedik.Altal6ban
az a tapasztalat, hogy amikor eljutnak a fiatal anyasig
korszakiba, akkor abbahagyj6k a rendez6st,m6gha ta-

Az m6ris nyilv6nval6nak l6tszik, hogy feladataink
koz6 kell, hogy tartozz1k ij miisorfiizetek megjelentet6se,ill. a r6gi j6 darabok fjrakozl6se, tovdbb6 szorgalmaz6saannak, hogy min6l t<ibbhelyen tartsanak rovidebb
vagy hosszabbtartamf alapfokf rendezciitanfolyamot, s
hogy e nyirra m6r a Tirsas6gnak is inditania kell egykurzust.
M6jusban kertil sor a region6lis tal6ikoz6kra.Nagy
ambici6val k6sztilnek ri koll6g6ink Veszpr6mben, Pakson, Szentendr6n@est megye), Debrecenben 6s Lakiteleken.Abban rem6nykedtink, hogy a programban megfogalmazott szeml6letv6ltiisa gyakorlatban is realiz6l6dik,
azaz gyermel<kozpontflesz,nem a verseny domin6l benne, t6bbf6le jit6kos alkalom nyilik tapasztalatcser6re.
Szerencs6seklesznekazok a gyerekek, aholaszewezoka
term6szetet is belekalkul6ljifu az egyii ttl6tbe. Az elndks6g egy hfisz tagf ,,ad hoc bizottsiggal" egyet6rt6sben
irgy dd,ntritt,hogy az Arany J6nosSzinh6zbatewezett g5,l6t (ddnt6t) 6thelyezi Laki telekre. Egyr 6sztaz6rt, mert a
tervezett idrjben a szinhiz renovdlis miatt mir bezlr,
m6sr6sztmert Lakiteleken kevesebbpenzb<illehet megszervezni,s harmadsorban az6rt, mert a Lakitelek Alapitvdnyj6volt6b6l ugyanebbenaz idciszakbanaz emlitett
helyen jelen lesz 25 hatdrontfli magyar gyermekegytittes is. Fontosnak tartjuk, hogy az oda6tr6l j<ivcik
liissi4kamieinket, a legiobbakat is, s av6gett is, hogy a mieink is tal6lkozhassanak,bar6tkozhassanaka hat6rontf -
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nultdk iskor6bban. Egy6bk6nt tudnia kell a szakmab6linek, aki megfertciztetettdr6mapedag6i6val,hogy m6gaz
eszt6tikai 6rt6ket nem hordoz6 gyermekprodukci6nak is
jelentcispedag6giaihasznavan.
Ez perszenemmentfel az al6l, hogy ahi6nyoss6gokat
6szrene vegyiik,6s ne krizoljiik. Pedag6gusainkolykor a
legalapvetcibbrendezcii ismeretekkel sincsenek tiszt6ban. Egyik-m6siknak rn6gaz izl6se is megk6rdcijelezhet6. Arra szoktak hivatkozni, hogy nincs megfeleltSjiltszhat6 darab. A mrivek szerziiit sem tisztelik, nem irj6k ki
a neviiket.
Mindazonriltal mind a hagyom6nycirzci miifajban,
mind a mesefeldolgoz6sban6s a szoci6lis fogantat6sf
6letj6t6kokban bukkantunk figyelemre m6lt6 eredm6nyekre.
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l6tre,mint ahogynemjdhetett volnal6tre a Mrivelcil6si
6sK<izoktatisiMiniszt6riumKdzmiivelcit6siAlapj6nak
anyagitimogat6san6lkiil sem.Kdsz6netmindenkinek,
aki segitett.

liakkal. A lakiteleki rendezcik. szewez6k az d,a6rkez6
csoportokat a kcirny6kbeli helyis6gekben is szerepeltetik, Tiszasason,Tiszaugon,Tiszak6csk6nstb.
Befejez6stil 6s ism6telten hangsflyoznunk kell, hogy
a Wedres S6ndor Gyermekszin jitsz6 taliikoz6 a megy6kbendolgoz6kitiin6koll6g6ink n6lkiil nem jdttvolna

Monzik P€ter - K6sa Vllma

Pest megyei Gyermek szin jftszd T al6lkoz6
H6t egytittest, kilenc produkci6t l6that tnnk 1992. 6prilis 25 -6n azELTE Tan6rk6pzriFriiskolai Kardnak Mark6 utcai 6ptilet6ben. A diszterem sz6pn megtelt, a csoportok j6 koz<ins6geivoltak egym6snak, mindvegig 6rdeklcidcj,sz6rakoz6,szinhizszerii volt a l6gkd,r.Nem fukarkodtak a gyerekek a lelkes tetsz6snyilv6nit6st6l.
Nem feladatom e helyenazekiad6sokmincjsit6se,
ink6bb csak n6h6ny pedag6giai 6s mfiv6szetpedag6giaitanuls6g fdljegyz6s6rev6llalkozom. Kiilon<is tekintettel
arra, milyen eszkcizoketleshettiink el a rendezcjkt6l,melyekkel b6rkimegpr6b6lkozhat, ha a gyerekekbels6alko.
toerej6nek felszabadit6s6ra tdrekszik.
A kartaliak mesej6t6k6ban (A kir6ly pantall6ja) maga a tan6r tr (Liszl6 Ferenc) jitszotta a kir6lyt. Tiszteletre m6lt6 p6ldamutat6s,hisz tudjuk, hogy sok faluban
m6g a gyerek ,,boh6ckodis6t" sem sokra becsiilik. Hasonl6 esetben viszont nem 6rt a nagy kamaszokat arra
serkenteni, hogy ha mesej6t6kot j6tszanak, hagyom6nyos szinj6ts z6i k6zhelyek helyet t kritikus emberibr6zol6sra, megfigyel6sen alapul6 figurateremt6sre tiirekedjenek.
E korosztdlynak j6 dnkifejez6si form6j aaz6letjit6k,
j6llehet e mrifajjal szembenm6r mi magunk - mint k6z<ins6g- vag;rnk igen kritikusak, hisz nics nehezebb,
mint a h6tkoznapi6letr,6hijat mondani. Bizonysdgularra, hogyaz 6letj6t6k csakakkor szinpadk6pes
ma mdr, ha
van bennevalami kiilonosdramaturgiaiotlet, a v6cszentl6szl6iak Egyperces drdma cimfi produkci6ja szolgdl
(rendezriR6gyilnszky Zsuzsa).Az elciad6sakkor emelkedett a naturalista kdzhelyszeriis6gf616,amikor a lilnyok
any6ik k€pzeletbel i oszt6lytalilk oz6jit jitszortr{k el.
Az in6rcsi kamaszok reg6nydramatiz6l6ssalt6ptek
szinre. Bambi, a kis oz az ozek6let6t jellemzri 6lland6 fenyegetetts6gben cseperedik ifjf iizbikiv 6. Ez az er dei
miszt6riumjrit6k (legjobb pillanataiban azz6 tudott
emelkedni) megpr6bdlt egy <inmagabels6 t6rv6nyei szerint miik<idcjvil6got teremteni a szinpadon,melynek at-

moszf6r6ja 6nn6n vil6g6nak fenyegetetts6g6retudta
olykor r6dobbenteni an6zii|. Sajnos,szin6szij6t6kkal 6s
rendez6i otletekkel nem tudja v6gig kit<ilteni Kovicsn6
Lapu M6ria a sz6lesdramaturgiai ivet. A tovdbbfejleszthetetlen elemek szcenikai takar6s6val (vil6git6s vagy
egy6beszkoz)6s lehets6gest<imcirit6sselsokat nyerne a
produkci6.
A F6ti Gyermekv6ros h6rom produkci6j6nak elemez6s6velbetelnea papir @ilinszky-versen alapul6 etiidj6t6kot 6s k6t n6pmese-feldolgoz6stadtak elcik6t rendezd
(Kis Tibor, Majsai Liszl6) rendez6s6ben).Mind a tragikus, mind a kom6diai hangv6telii elciadilsokbanszipork6ztak a gyermeki egy6nis6gek.E t6nynek nyilvinval6an
az a m6dszertanitanulsdga,hogy ha tiszteljiik a szem6lyis6get,variizsolniis tudunk.
Az als6s koroszt6lyt k6t - hagyom6nyosan - kitiinci egrtittes k6pviselte.Bagon Fodor Mihrily 6j elscisgener6ci6valfogott munkdhoz.Ki iilte meg Szunyog urfit? cimmel tulajdonk6ppenetiid-sorozatothozott a bemutatora. A produkci6 plasztikusanmutatta (a szakembernek)azalkot6munka l6lektanifel6pit6s6t,azt a folyamatot, melynek sordn a ,,rendes" gyerek eljuthat a
"
,,rendkiviili miiv6sziteljesitm6nyig- a pr6bafolyamat
6s az egyeselciad6soksor6n.
A Budakeszi Szinjrltsz6k Szdll a madfr, sztlll az
6nek cimmel - ha szabadezt a mrifaji megjelol6sthaszn6lni - slminisztikus ritusj6t6kban jelcnitett6k meg a
rekonstru6lt magvar eredetmond6t. Ha elfogadjukazt a
t6telt, hogy az eg;''edifejlcid6s megism6rli az 6ltal6nosS,,
akkor ezeka gyerekekmegg;rciztckbenniinket arr6l, hogy
van azemberi fejlci<tdsnekegy mi tologikus szakasza.ffezetdik: Bezeczky Er zs6bet6s Luki4cs Llszl6).
Summasumm6rum:amit 16ttunk, annakd,riilhettiink.
Csakazt sajndlhatjuk,hogy mindosszeh6t gyerekegyiittes j<itt Pestmegy6b<il.

TrencsdnylImre

Gyerm ek- dsd i dk szin jftszd ta l dI ko zd KATINCBARCI KAN
Imm6r id6n misodizben. Mell6kizekkel. Avagy hogyan v6lik sz6tszdnd6k6smegval6sit6s.Legaldbbaz eredetrcjl: 1990.Szentes.Dr6matan6ri kurzus.Voltunk egy
B6cskai tan6r fr vezette csoport. Egy akarattal elhat6roztuk, nem hagyjuk annyiban. Evenk6nt taldlkozunk
valahol, csoportostul, k6sz vagy k6sziikj produkci6val,
j6t6kkal 6rvendeztetve meg magunkat, tanulni egymi4st6l. Sz6nd6kunk szerint. Igy sziiletett az els6.S id6n
ugyaneza v6gy hajtott benniinket misodj6ra is oda. Ontev6keny kezdem6nyez6ssel,a V6ros, a Drilmapedag6-

giai T6rsas6g,s az Orsz6gosDi6kszinj6tsz6 Egyesiilet t6mogatfs6val.Els6sorbanKlementn6 Bi16Anik6nk munkrijrinak koszcinhetcjen.De szinte fiiggetlenedve t6liink,
zajl ott a f esztiv 6i 1992. mitrcius I 3 - I 6. kozdtt.
Produkci6 produkci6t kdvetett ott fenn az Egressy
B6ni Miivelcjd6siKozpont szinpaddn.A szinvonallal sem
volI semmi baj, de m6gis.Megint csorbdt szenvedetta
szind6k,a mrihely-jelleg.Hajt6s versengr6ss6
v6ltoztatta
aszinh6zi k<irnyezet,a zsiiri, a kiizrins6g.
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Ami nem rossz6nmag6ban;csakhogymer6benm6s,
mint amit mi szerettiinkvolna.Elvesztetteintimit6s6t,
Sandas6gkoltdzdtt k<iz6nk.No, de sorj6riszintes6g6t.
ban.Ludanyi Attila polg6rmesterfir megnyit6j6tkdvetciena helybelizeneiskoliisokritmusjdt6kukkalavattik
ig6rt:a h6zigazbesziviinket.A p6ntekestek6t elcjaddst
da Irinyi J6nosMiiszaki Koz6piskolaDiilklzinpada
nagysikeriimusical-j6vel,a CSOKOLADEIIABORUval,a budapestiVorosmartyMih6ly-GimndziumIII. drrimai oszt6lyrinakl6nyai a MACSKAK egybet6tdal6valM6snaprabeindult a
t6ncilvalletttink gazdagabbak.
nagyiizem.Ime a szinlap:di6kcsoportDunaszerdahelyrcjl.Kivr{16,kev6seszkdzzelnagyszeniteret teremtcj
NEMZEDEKEK-rendez6s.AZ EMBERKE TRAGEDIAJA a legjobb szinj6rsz6ihagyominyokat kdvetd
(Ioldi, J6nosvit6z)humorraltelt aranyra6rett bolondozim.apiaiTiirr Istv6nDidkszinpadt6l- N6methErvin
6sfciszerepl6s6vel.
Az egriDob6
tan6rfr szinrevitel6ben
Istv6n Gimn6ziumn6vekd6keidr. LoboczkyndH6rsas
Ibolyatanirncjrendez6s6ben
a Szentiv6n6ji6lomMestemajd a Tamdsi-novella
rember-jelenetet
alapj6nballadiivi stilizirlt, sz6p6nekkelkis6rt SZEPDOMOKOS
ANNA-Imutatt6kbe.A d6lut6nta FORUMSZINHAZ
ffdrrismarty Mih6ly Gimn6zium)SZEMET-SEGcimri

zen6sdarabjanyitotta. frta 6srendezteGedeonTlmea.
Di6kBilint Cintiaa kdvetkezci
mri (Cocteau:Ma6jjel...)
|tdolgoz6-rendez6jeis. Mindketten Sz6kely-tanitv6nyok.Pestrcil6rkezetta Montagh-kdrgyermekcsoportja
is.Zenilsjitlkuk - DILI BUGI - zeneszerziijeG a6lTamds,rendezcije
T6thn6PetroM6rta.A p6paidirikokm6sodikprodukci6jaazAdrian Mole Napl6j6bolfelid6zett
v6logatiisvolt. A tavaly m6g f6szerepl6barcikai Kazai
Henrietta csoportvezet
6-rendezijv6.
avanzs6lt.Gyermekszinpada
iszen6sdarabotv6lasztott,a IIATALMAS
SZINRABLO-I.Az est m6lypontjaa miskolci D6ryn6
Kor szinpadimegjelen6se
lett, a K6pzeltriSzinj6tsz6
port (kiikinbenj6l hangz66lcielcjad6sir)zen6j6velvegyest.
Vas6rnap,a z6r6napon
ugyancsakahelybeliek,aPoll6k Mih6ly Altal6nosl;skolaszinjitsz6i arattaksikert16vid remekl6siikkel:
KESZ CIRKUSZ-cimen.Vezetcijiik:
dr. K6rolyi LiszI6n6.
A legkisebbeketR6gyanszkyZsuzsatan6rnd vicszentl6sd6igyerekeik6pviselt6kderiisrefestett, a felncitt-vildgot:6GW.6szeliditrifarsangivillandsaikkal.
Kiisztineta szervez6knek.
kdsz<inet
Barcik6.nak.
k<isz<inetazolvas6nak..
Sz6kelyIstvdn

Hagyomfny6rzdgyermekcsoportok
bemutatdja Jdszkisdren
A J6szs6g
legszebbmtivel6d6sih6zabana Makovecz
Imre terveztesz6ps6ges
hdzban,JASZKISEREN,Csete
n6pi gyermekj6t6kokat,
Baldzssziilcifaluj6ban
n6phagyom6nyokat
vittek szinpadra199L decemberl4-6n a
hagyomi4nytirzci
csoportok.
jrit6kokonl3 csoAz ,APAROL FIURA" kdz6ss6gi
portszerepel
t, sa hatalmashiiztelis-televolt.Ott voltak:
J ilszapiti, Jiiszber6ny,J6szboldogh6
za,J 6szlroksz6,ll{s,
Iilszladiny 6s term6szetesen
Jdszkis6rlelkespedag6gusai,rendez6i,mfzeol6gusai,n6pmiivelcii6sa gyermekhad.Jdtteksziilcik,testv6rek,6rdekkidcik,
s a hangulatot
emelte,hogyMakulaZolt6nvezet6s6vel
ottvolt acigdny
n6phagyom6nyokat
kitiinrienbemutat6R6czcsal6dapraja, nagyja:mes6ltek,tilncoltak6sperszemuzsik6ltak.
Az eg1szbemutat6ta csalidiassiigl6gkdretette kellemess6.
M6drisn6dr. Mihdlyi Ildik6, a nagyk6zs6gjegyz6je
k6sz6ntdttea rendezdket,a megielenteket,
s tir6m6tfejezteki,hogym6r m6sodikalkalommalsikeriilt a ,,gytijl6trehozni.
t6skil" elciad6st
Sbizony,mondom6n,a kivii16116,
milyen j6 volna, ha minden t6jegys6gmeg tudn6
mozgatnihasonl6ana tanul6ifjtsigot, s az ap6k-anydk
ilyenk6ppenadn6ktoviibba j6t6kokat,a szokiisokat.
G6l
- hat
Ildik6 taniirno (Jilsdadiny)n6prajzosszakkorcisei
furuly6s tanul6 zenekis6rete
mellett - r6olvas66skuj6tszottak.S ha gondosabban
ruzsl6sz6vegekkel
iigyelnek a szinpadszeriis6gre,
a megfelelcihangerejiiszovegmond6sra,bizony6ra sikeresebblesza produkci6.De
gnijt6siik 6rt6kes,s l4 szereplci
6rcim6tlelte a j6t6kban.
A j6szkis6ri4. c6sekgyermekj6t6kaideriit, 6letkedvet
jetszottak,
sug6roztak,
sa gyerekekolyanterm6szetesen
mintha nemis szinpadonlettekvolna.Dics6ret6rteMih6lyi Ang6l6nak,aki ,,betanitotta"a jiit6kokat. Jisz6rokszi{ll6sk6t mesemond6jatehets6g.
A BolondMih6k
cimii mes6tKaszabEdit adtael6,a Cs6rsz6rkacimritpe-
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dig MatusGibormes6lte. A PENDZSOM elnevez6siitanyai sz6rakozils6letk6pszenivolt, de m69 nyers, kidolgozatlan. Erdekes j6t6kok jelentek meg, p6ld6ul a jakabozds,amit a drdmapedag6gusokis szivesenjdtszanak gyerekekkel, s tal6n nem is gondolnak arra, hogy r6ges-r6gi
tanyasi,falusi j6t6k ez.Farag6 J6nosn6szakkdrvezet6t
dics6ri a bemutat6. Nagyon szlpekvoltak a serdiild16nyok, akikkilencenCslcsi baba tente cimmel sajritgytijt6sii gyermekj6t6kokkal l6ptek szinre. Suskabab6val,helyi n6pviseletbenkultur6ltan 6nekeltek, s a kdrjdt6kok
var6zsrivalbrivdlt6k a kozdns6get.M6g a kissehosszadalmas Ninive - jrit6kot is fesziilt figyelem kis6r1e. I6szap6ti gyermekkdnyvt6rosa, Mih6lyi J6nosn6 rendezciremekelt a l6nyokkal. Jdszboldogh6zaBetlehemes pfsztorjdtdka B6d i Margit tan 6rn6 rendezls6benugyancsak
6lm6nyt nyii j tolt.Z1 gyermeketmozgatott a nagy szinpadi t6rben, s csaknem mindig sikerrel. A gyrijtott szoveg
szinvonalas,6rzciddtt,hogy m6g6lcihagyom6nyt emeltek
szinpadra. A k6nyesebbid6s tal6lt volna csiszolnival6t,
de az 6sz.inte6s lelkes j6t6k feledtette arendezoi csetl6seket,botl6sokat.J6szap6tibetlehemes6tis sok-sok 6tlet
tette hangulatoss6,6m a n6gyfiri, akik elcjadt6k,tdbbszdr
nem tahltdk fel magukat a nagy szinpadi t6ren. Hortin6,
Bath6 Edit muzeol6guscisszei,Jlitilsavolta harmadik betlehemesj6t6k. Gy<iny<iriisub6banj<ittek a pisztorok, s az
,,tireg" m6r-m6r pogi4nyhangulatot teremtett humor6val. A,,h6zigazd66k" viszont nem tudtak bekapcsol6dni
a j6t6kba, s igy a befejez6sis suta lett. De mind a hirom
miszt6rium j6t6k ill. betlehemesazt mutatta, nem is olyan
r6gen m6g ho zziltartozott a k6z6ss6g6let 6hez,hogy hilzr6lhizra jiwasz6rakoztassik egymr4st.Ezt az elgondol6st sugallta Balogh Gy<irgy 6s R4cz Gy6rgy 6sszeiilit6sa is. Meg6rizzijk a sz6kelyf6ld eml6k6t, hirdeti a cim.
Sziireti mulats6g k<ir6csoportositottrik a dalokat, de locsolkodist, hfisv6ti szok6stis bemutattak. Hadd irjam le

Igazik6z6ss€gimegmozdulfsvott ez,ahol a lelhivfst
Gyriri J6nosn6,Darab6ntAnna, dr. Gulyis
ki5zz6tev,6k:
Eva6sVargaJ6zsef6r6met szereztekmind az elciad6kk6z6n#gnek.Az aj6nd6kokis
nak,mind a nagyr6rdemti
sz6pek,6rt6kesekvoltak.
Sikertkiv6na III. alkalomrais.

akedvesversft6t: ,,Envagrok a t6r6k, locsolkodnij6v6k,
6t
Jriszkisert
hanemadnakhimest.mindent6sszet<irdk."
csoportk6pviselte,de m6gnem sz6ltunka CEFREVAGAST fetdotgoz6kr6l.Azta l6nyt csffoltikki ej6t6kkal
a fiirk, aki farsangutin semmentferjhez.Rosszcser6ps a l6nyosudvarrabeed6nytmegtdltiittekrondas6ggal,
v6gt6k.Zirilstil,mint m6r emlitettem,cig6nyn6phagyosikerrel.
m6nytadtakel6fergeteges

Dr. KdsaVilma

A MAGYARGYERMEKSZrNTATSZANoI
Eur6pai Gyermekszinjdtsz6Taldlkozibulletinjdbak6A dolgozata Bdkdscsabai
szillt.
t6beri szocialista forradalomhoz, november 7.-6hez.
Most, hogy a szovjet csapatok kivonultak hazankb6l 6s
ism6t polgriri demokr6cia van, irjfent ekitdrbe keriil
mindaz az iinnep, amely a nemzet szabads6gkiizdelmeivel kapcsolatos. M6rcius Tizendtddike
mell6,az I 956-os magyar forradalmunk megiinnepl6se.
A pir td iktat fr 6hoz k6t6d6 iinnepi mtisorokban sok
volt a hamis pitosz, a gyermek sz6j6ba nem ill6 sz6.Szeretn6nkelfeledni, hogy ilyesmire isr6k6nyszeriilt a gyermekszinj6tszls.
Az f gynevezett realista jellegii gyermekszinjf tsz6s
mindig is n6pszerii volt, mivel a gyermek szeret alakoskodni, szerepbebirjni, a sziilci,nagysziilcimegazoszt6lyt6rs szereti n6zni a szinpadil6tv6ryt. Az6vtizedek sor6n
sok bugyuta didaktikus darab is szinre keriilt, de k6ztiik
gyermekeknek irt remekl6sek is. A rendez6sekis magukon hordoztik a felem6ssilgot.A pedagogusokt6bbnyire
leut6noztik a professzionalistaszinh6zakbanl6tottakat,
avagy 6tvett6k azt a fajta rendez6si m6dot, de sziilettek
eszt6tikailag6rt6kesgrermekszinjrit6kok is. A gyermekekszilmira mindig is voltak megmutatkoz6si alkalmak.
Saj6t kozs6giikiin kiviil eljutottak a t6volabbi iskol6kba,
de fell6phettek regionilis vagy orsz6gosgyermekszinjiitsz6fesztiv6lokon is.
L6nyegesv6ltoz6s- szakmailag - 19726tatapasztalhat6. Ekkor keriiltiink kapcsolatba a nyugaton mir
honos dr6mapedag6gi6val.A N6pmtivel6si Int6zet szakembereinekirinyitis.4val 6skezdem6nyez6s6reekkort6l
indultak olyan szakmai tanfolyamok, amelyeken a pedag6gusok megismerkedhettek a dr6mapedag6giai m6dszerrel, a gyermekszinjiitsais saj6tos dramaturgiij6val,
el, az 6letj6t6kkal. Ekkort6l indultak kura jelz6sess6gg
zusok gyerm ekszinjiltsz6 rendezciknek, ekkor hirdettiink forgat6kdnyv pfiyizatot, ekkor keriilt fij, gyermek
6snevel6skdzpontirkoncepci6 a fesztiviilok programj6ba
6s ekkort6l sziiletnek olyan gyermel<szinj6tsz6alkotdsok, amelyek eszt6tikai m6ro6vel is m6rhetcik, ekkort6l
szerepeltekmagyar gyermekcsoportok kiilf6ldi fesztiv6lokon is, sikerrel.
Mi most anagyvilllozilsok korszak6t 6ljiik. E tekintetben is.Tanuljuk a demokrilciiit. Smindezt figy, hogy az
orszirgadiktat(rra d6ss6g6tmost ny<igi.Kev6s a p6nz,A
kultfir6ra is kev6s.De az6rt szerveziink drimapedag6giai
6sgyermekszinjitsz6 tanfolyamokat 6s trlborokat, meghiwnk kiilfdldi szakemberekbt,mi is pr6bdlunk eljutni
oda, ahol tanulni lehet. Pluralizmusban gondolkodunk a
pedag6giateriilet6n is. A driimapedag6gia bekertil a pedag6gusk6pzcjfels6oktat6sba. T6rsadalmasodik a dr6-

Agyermekj6tszik, igy tanulja az6letet.Amagyar gyerek
is j6tszik. Es j6tszott, ami6ta csak besz6liezt a magyar
nyelvet. Napjainkban n6pi gyermekj6t6knak tevezzik
azokat a j6t6kokat, melyeket a rr6p azaz a parasztok 6s
polg6rok gyermekei, teremtettek azlvszizadok sor6n a
maguk gy6ny6riis6g6re.Hasonlatosakezek a nyugat-eur6pai n6pek n6pi gyermekj 6t6kaihoz,amiben kiilonb<iznek, az a kifejez6sm6d; a sajdtosan magyar 6nek 6s t6ncos mozg6s. A szinad els6 fel6ben n6prajzos szakemberek felgyijtdtt6k ezeket a n6pi gyermekj6t6kokat, miel6tt kivesztek volna. Az dletforma v6ltozds6vala jdt6k is
vfultozik. A mai magrar gyerek ezeketmir tanulja 6vod6ban, iskol6ban, szinpadon. Kideriilt, hogy elemei be6pithetcieka gyermekszinj6tsz6sba6sa dr6mapedag6girlba is.
A r6gi pog6ny eredetti gyermekjrit6kok ott vannak s ennek ezer 6ve m6r - a kereszt6ny n6pi ritusokban is.
Amiszt6riumj6t6kokban is jebzottak gyerekek,de l6trejdttek az iinnepekhezkiittidd dramatikus jdt6kok is, mint
amilyen a J6zus sziilet6s6hez kapcsol6d6 betlehemes.
Napjainkra ebb6lis szinpadij6t6klett. Kimondottannevel6si sziind6k sziilte, a XVI. szfnadl6l kezdcid6en,az iskoladr6m6kat m6gpedig a protest6ns 6s a katolikus piarista iskol6kban.Kis6snagydi6kok j6tszott6kezeket,tan6raik irfnyitisilval. Com6nius, a nagypedag6gus,amikor Magyarorszagon,a S6rospatakiReform6tus Koll6giumban tanitott, nemcsakirt ilyen pedag6giaic6lzatirmiiveket, de eS/ teljes rendszert dolgozott ki a dramatikus
nevel6shaszndr6l. A magyar dr6mapedag6gusok6ppen
ez6rt,,6t tekintik egyik szellemi elcjdiiknek,p6ldak6ptiknek.
Magyarorsz4gon a k6telez6 iskolai oktatis szizhisz
6we tekint vissza. Az6ta besz6lhetiink mai 6rtelemben
vett gyermekszinj6tszilsr6l.Ennek kezdetektcjlk6t
irinyzata, honosodott meg. Az egyikaz fgynevezett iinnepi mrisor forma, amely elscjsorbanaz el6ad6miiv6szet
elemeire 6piilt; aversmond6sra,szaval6sra,a szaval6riisr a, az 6nekre,6nekkarra 6sa n 6p t6ncra, ezt nevezzik or at6rikus form6nak is, a misik a realista jellegti szinj6tsz6s,
mesej6t6kok, gyermekdarabok eltiad6sa,olyan miivek6,
melyeket m6sok irtak, s nem maguk a gyerekek.
Az iinnepi mrisornak mindig volt t6rsadalmi funkci6ja, hiszen ezek az orat6rikus form6jri alkalmi miisorok
valamelyik t6rsadalmi iinnepiinkh6z kapcsol6dtak.947 .
legink6bb a magyar szabafs6gharciinnep6hez 6s lever6s6hez,I 848 m6rcius 15.-6hez6s I 849. okt6ber 6.-irhoz,a
szovjet rendszer meghonosod6saut6n pedigaz oroszok
bejovetel6hez, az tgynevezett ,,felszabadul6shoz6s ok-
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Az orsz6g6t hely6n, gremekdzsemborintal6lkoznak
ajobbak6sjirniusbanLakitelekena legiobbak
egymrissal
csoportok
6sitt a hat6rontfli magyargyermekszinj6tsz6
mostvanfeljdvtiben.Ez6rt
is.N6lunkadr6mapedagogia
jdvcij6benis.
bizunka gyermekszinjdtszas

nlapedagogia6s a gyermekszinjftszis, megyei6sorsz6gc egyesiiletekjonnek ev6gkil l6tre 6s miniszt6riumi
l6t6srendezv6nyek
ahpiw6nybolpenzis akadk6pz6sek
rehoz6s6ra.
1992-bennagy kdltcink nev6velf6mjelzetten orsz6gos felfut6sf gyermekszinjdtsz6fesztiviilt hirdettiink.
indult el a megyeital6lkoz6kon.
Osziz gyermekcsoport

*

DebreczenlTlbor

SZEMELGET6
vashat6GesztessyZsnzsit6l egy besz6mol6:Lengyel
adaptil6saa szentlcirincimiiv6szeti
,,import"-pedag6gia
valamennyi
Driimapedag6gusaink
nevel6sprogramj6ba.
En
haszonnaltanulm6nyozhatj6k.
miihelytanulm6nyt
azut6bbittartottama legizgalmasabbnak.

Tanulmdnyoz6sra aj6nljuk az ISKOLAKULTURA cimti foly6irat II. 6vfolyam6nak dsszevont6-7. sz6m6t.Ebben tal6lhat6 Zsolnai J6zsef 6s munkatdrsal 6ltal k6szitett nagy l1lekzetii dolgozat. A magyar kiizoktatds
mlnds€gi megf jftdsdnak programja. Az dsszestartalmi fejleszt6si feladatot a probl6mah6tt6r rcivid 6sszefoglal6s6val kezdik, ebkjl eredcjenhatirozz.Skmeg a c€lkit:jzflsl majd a fejleszt6si programot. Kilenc kultfratertiletet hatiroznak meg, s ezekenbeliil tobb az, ami a
mi feladatainkkal szinte teljesen egybeesik.
K6rjiik olvas6inkat, kiildj6k el v6lem6nyiiket az eg6sszel
vagy az eSyesr6szekkel kapcsolatosan.Tov6bbitjuk, felhaszni4lj uk, k6zdljiik.

renz Ul pnOnGOGIAISZEMLEegyretdbb6rdekes

NOI.IVERBALISPSZICHOTERAPIAK, ezl n cime|vi melyeta MagyarPszichi6triai
seliazatanulminy-kotet,
jelentetettmeg 1991-benBudapesten.
IzgalT6rsas4g
a Ritus 6s
mas6lm6nytjelentheta dr6mapedag6gusnak
a J6t6kfejezetekbental6lhat6gyakorlatok,m6dszerek
olvas6sa
Juh6szS6ndorirta a Ritu6lis innovativter6pia
egykiBenedekL6sd6.A szerz,6
cimrit6sJdtsszveliinket
s6rlet6tirja le,mik6ntfoglalkozik6st6borozikh6tr6nyos
helyzctrigyerekekkel.

formpedag6giai vonatkoz6sir tanulm6nyt, cikket kdziil.
Az 199| 17-8. sz6mbanbukkantunk Levelekl Eszter pedagdgi6jdt ismertetcj ir6sokra. A szerzcik:FarkasEndre,
Kereszty Zsuzsa,F6bri Ferenc.I 938-t6l 1978.nyaraltatott gyerekeket B6nkon, Leveleki Eszter, olyan pedag6giai elvelalapj6n, amelybenmeghat6roz6volta gyermek
szem6lyis6g6nekismerete 6s a jit6k. M6dszere tanuls6gos,kdvethetri 6s folytathat6. A gyermekeknek m6djukban volt saji4t6llamot szervezniok,6s itt saj6t legjobb lehetcis6geitkibontaniok. K6nyv k6sziil Leveleki Eszter
pedag6giaigyakorlati4r6l.

igy hal.6rozza
Konfl iktus-megoldiscsoportmunk6ban,
megkonyv6nek
tartalmetLeimdorfer Tam6s.A szerzci
NEM MESEEZcimfkotet6t a szolnokiMegyeiPedag6giaiInt6zetjelentettemeg250peldinyban.Az olvas6j6
dtleteketmerithetazAngli6ban6l<igyakorl6pedag6gus
gazdagithatjadr6maj6t6kosgyakorlatait
m6dszer6bcjl,
Int6zet
is 6ltala.Figyelemrem6lt6a SzolnokiPedag6giai
kiad6iv6llalkozisa.N6luk jelent megLelkesEvaEn igr
tanitok cimii k6n1ve,melykil lapunkmostaniszAm6b6l
kddiink egyr6szletet.
k<ir6ben,
nincsmiisorfiiGyakoria panaszpedag6gusok
Haddhivjuk fel a figyelzet,nincsszinj6tsz6szal<konyv.
a
metaM6ra kiad6KUCKOSZINHAZsorozatdra.Igaz
sorozatidcjkrizbenmegszrint,de n6h6nykiadv6nyafelBicskeiG6lelhetci.Aj6nljuk forgat6sraa kovetkezciket:
bor:En leszeka tiirok cs6sz6r;MczeiJirlia:Gyermekj6tsz6szin;LengyelP6l:Szinh6zasdi.
-Ddtd-

Az ALTERN fiizetek 3.sz6m6ra hivjuk fel a figyelmet,
mely a Vil6gkerdk cimet viseli, 6s komplex mtiv6szetpedag6giaiprojekteket kiiztil az Iskolafejleszt6si
Kiizpont gyijtem6ny6rcil. A ktitet 6sszefllit6ja Trencs6nyi L6szl6. Olyan foglalkozds leir6sokat olvashatunk
benne, mint Egy nap a gorogokn6l; Tfboroz6s a renesz.6nszkorban; Tort6nelemid6z6s Bakonyoszlopon. Ol-

TAPASZTALATCSERE

n nArunPEDAGdGIl^Az I RODALOTUdNAN
H elye: a budapest
i Bocskai A lt al dnosI skoI a 2/ b. osztdlya.
Iddpont:1992.janudr14.I4-15 6ra.
Rdsztvevdk:I 8 gyerek,30 halI gat6.
A f og I al kozds anyaga: A ki s g6mboccimii magyarndpmesef eI doI gozdsa.
A szdkekkdrben,kdzdpena cselekvdsitdr.
J 6 hangula tb an, lazit 6 gyakorlatokk al kezdtilk az
6r6t. Besz6dl6gz6sselfolytattuk, Vidor Mikl6s nyelvtcirijivel.Ezt krivett6k az artikul6ci6s gyakorlatok - mely
mag6nhangz6sorelmond6sa iitsziir, hangerciv6lt6ssal.

A teli sziinetben tanitv6nyaimnak hat kdnyv elolva$sa k<iziil lehetett vilasztaniuk. Aki a konyvismertet6st
v6llalta Fekete Istviln Vuk cimii konyv6t mutatta b€ a
t<ibbieknek,a zokat a r flszleteket,k6peket kiragadva, ami
neki a legjobban tetszett. (A k<inyvismertet6st nagyon
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A tartalom iisszefiigg6 elmond6sa helyett el6kerfilt a
,,vardzsdoboz"6sindult a j6t6k! K6t csoportot alkottunk
Mindk6t csoportnak ugyanazt a feladatot adtam: j6tssz6tok el a n6pmes6t!Egrm6s koziitt besz6li6tekmeg
a szerepeket,a ,,vardzsdobozb6l" elcivett rongyokba 6ltdzzetek be figy, hogy a kdzons6gis tudja, ki milyen szerepet j6tszik!
6t percet adtam a felk6sziil6sre.Ezt a r6vid id6t 6n is
v6gigizgultam. Igaz hetente legal6bb egyszer beoltdzve
j6tszunk, de most az6rt izgultam. Fell6legeztem,amikor
az elxicsoport megkezdtea jit6kot.
Hogy a gyermeki f aililzia mikre k6pes! Pillanatok
alatt piros rongyb6l v6r lett, merev anyagb6l k6k becsi
bicska, r6zsaszinb6l szalonna, barna rongyb6l fakan6l,
keny6r, letakart arcf , fekete jelmezes kisl6nb6l kis gomb6c, sepriiny6lbcilkard, kasza.
Gyemrekeim jitlka 6lm6nyt nyrij tott a harminc venis.
d6gnek
'Levezet6s
granint szobor-j6t6kot jitszottunk. 6k
s6t6ltak s 6n utasit6sokat adtam: - L6gy h 62,padl6s,szeg6ny ember, legnagyobb l6.ny, kasz6s, katona, kan6sz,
malac, becsibicska, stb.! Nagron-nagyon 6lvezt6k.
V6gelett a foglalkoz6snak,de cikm6gnem akartakhazamenni. Jutalomb6lt6rgyj6t6kot jdtszhattak.

fontosnak tartom m6r 1. oszt6lyban is, mert 6nmrlvel6si
tev6kenys69, el6k6sziti a kiinyv- 6s kiinyvt6rhasm6latot.)
Az ir6svetitrire kivetitett lit6sztigndvel<igyakorlatot
- ebben az esetbena n6pmes6bcilkiragadott emberi tulajdonsigokszempontj6val kezdtiik6sa felvillantott szavak eljitszis6val fe jeztiik be. @1.:L6gy moh6!, fiirge!, nagy6tkri!)
Mivell a foglalkozis du.2-kor kezdrildtt, figyelembe
kellett vennem a gyerekek f6rad6konys6g6t, ez6rtlefektettem dket a szcinyegre,6srelaxiltunk. Gondolatainkb6l m6g az ut ca zajit is kikapcsoltuk. Teljesen lazStr,becsukott szemmelpihentek, 6n halkan adtam az utasit6sokat:-Forditsd a fejed jobbra!,kiiz6pre!,balra!-Emeld
meg a jobb kezed, puh6n, laain ejtsd vissza!stb.
Az 6bred6spillanata ut6n t6r6kiil6sben folytat6dott
a megbesz6l6sA kis giimbdc cimii magyar n6pmesefeldolgoz6s6val.
A n6pmese,n6pkdlt6s,n6pdal jellemz6inek elmond6sa ut6n, a p6ld6kat meghallgattuk,6nekeltiinkis, kezd6ddtt olyan k6rd6seksor ozata, amiazimprovizdci6s j6t6kot k6szitette elcj. Kik a n6pmese szereplcii?Melyek a
n6pmesehelyszinei? Mi az, ami humoros a mes6ben?
H6ny k6pben tudndtok lerajzolni, h6.nyr6szre tudniitok
bontani a n6pmes6t?Adj cimet is a r6.szeknek!

5z6ll6sln6OJvtlrl Lllla

oNAM,q.rArEr EGYNAPKOZIOTTHONOSOVI BAN
mondhatom magam6nak,aff6le,,rugdal6z6s" kezdtj 16temre. Sikeriilhet-e csoppnyi k6t h6napos mriltamban
kapaszkod6ttal6lni?
Ugy dont<ittem - megpr6biilom. V6giil is mi lehet
rosszabbegy szokvdnyos,sablonokra 6piilci foglalkoz6sn6l, egy izg<i-mozg6es csak f6l szemmel odafigyelci k6pn6zeget6sn6l?
Es eljiitt a pillanat, amikor minden j6t6k a hely6re keriilt, 6s sok kis apr6 szempir leste, hogy vajon mi is fog
tdrt6nni.
Az tdrt6nt, hogy 6szi fikki viltoztunk. Hatalmas
sz6lvihar hajlitgatta torzsiinket, rezegtette 6gainkat 6s
hallkan peregni kezdtek rcilunk az cjszifalevelek.
T6grinyilt szemmev6rtdk a folytat6st. En is szinte elvardzsolva gondolkoztam, mik6zben felfedeztem, hog;r
az 6n csoportom nem is f6szkel6dik, nem is hangoskodik,
az 6n csoportom a legaranyosabb k6z6pscicsoport az
eg6sz6vod6ban. Meg6rdemlik, hogy saj6t faleveliik legren. Miris visszav6ltoztunk kisgyerekk6, 6s 6vatosan
felemeltiik a fiildrcil a sz6munkra legszebbeta sok k6ziil.
,,Milyen szinri a leveled?" - tettem fel sorban, csendesen a k6rd6st. Nem volt k6t egforma lev6l, nem volt k6t
teljesen egyforma szin, <ir<imtcilsug6rz6 arccal igyekeztek tirllicit6lni egymilst.
Lassank6ntelfelejtettem, hogy ez foglalkoz6s,s6t azt
is, hogy 6v6n6 vagyok. Veliik egyiitt f 6nIam 6s 6ltdztem
fel j6 melegruh6ba, veliik egyiitt nyitottam ki az erny6met, mert eleredt az eso.Kis bogir voltam, aki <isszebfjuk t6rsaival, pont olyan bog6r mint cik,eg6szenolyan.
Aprop6 kisfecske! ,,Hiszen nem voltunk m6g kiilt6zci
madarak!" - 6s mriris szllltunk melegebb 6gt6jak fel6,
az Afrik6nak kinevezett sz6nyegre, hogy f6szket rakjunk. Melengetttik fiiz6s sz6rnyunkat 6s kozben sikeriilt
azt is megtudnom:ki, milyen mad6r. Es amig tikaf&z-

H6rom 6s f6l 6vevagrok a p 6ly 6n.@ 6n6Pesten a V6g6hid u. 35. sz6mf napk6ziotthonos 6vod6ban. Tele bizonytalans6ggal, k6rdcijellel, hidnyoss6golckal- 6rz6kenyen aztjra,mindenre ami segithet. Nekem 6s a gyerekeknek.
Az id6n 6gy 6reztem meg6rintett valami, talilkoztam
az igazin rimszabott feladattal. T6rt6nt ugyanis, hogy
vezeto 6v6n6m invitrililsira r6sztvettem egy a drimapedagogi6r6l sz6l6 kiselcjad6son.Ott hangzott el azig6ret:
tanfolyam indul szeptembertcil.Ez a sors keze- gondoltam. Ezt kerestem tudat alatt 6vek 6ta. Es beiratkoztam.
Most, 1991 december6benpedig tollat kell, hogyvegyek a kezembe,mert e r6pke k6t h6nap alatt is feltolttidtem siker6lm6nyekkel, 6tletekkel, visszat6rtaz elveszettnek hitt onbizalmam 6s fgy 6rzemezt -ha nem is vil6g96 - de mindenk6ppen sz6t kell kiirt6ln6m, megkell osztanom misokkal is. El kell mes6lnemazt a ,,csod6t", ami
velem tdrt6nt alig n6hdny hete.
V6ratlanul csdppentem egy d6lekittds mriszakba,
koll6gan6m k6r6s6re.Belekukkantottam a heti tervbe,mi
isvan amapra -,,b6rcsak |brizolils,vagy irodalom lenne!" gondolatokkal.Term6szetesens6hajt6somnem tahlt fiilekre, napi ,,parancs": kornyezet megismer6s€re
val6 nevel6s,6sszelt6mak<irben.Most l6gy okos, biztattam magam, 6sl6zas keresg6l6sbekezdtem a szekr6ny
legm6ly6n, a m6r unisig ismert szeml6ltetcik6pek ut6n.
De csak a mirlt h6ten ottfelejtett Dr6mapedag6giafiizeten akadt a kezembe.Osztondsmozdulattal dobtam volna a t6bbi tetej6re, amikor az a bizonyos,,isteniszikra"
villant bel6m. DRAMAPEDAGOGIA... illjunk csak
meg egy pillanatra! Mi6rt is j6rok erre a toviibbk6pz6sre,
ha nem az6rt, hogy kamatoztassam.Devajon megpr6h{lhatom-e 6n, aki szinte m6g ak6pz6s,,gyerekcipcij6t"sem
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(Ijult rem6nnyel n6zek a jdvci fel6,6s most m6r azt is
tudom, hqgy ez a csod6latosnagy j6t6k, a driimapedag6gia, legalibb annyira felncittre szabott, mint amennyire
gyermekcentrikus 6s ha segit a gyerekeknek, h6t k6tszer
annyira segit a n6ha bizony elfiiradt, idcink6nt borul6t6,
elkedvenetlenedett6v6n6knek, tan6roknak egyar6nt.

kfikben toll6szkodtak, 6n fekete varjrik6nt sz6lltam a
..ped<bz" fel6. M6r nem is csod6lkoztam,amikorvarjfitirsak vette koriil s hangos k6rog6ssalv6rt6k velem
cgriitt az 6szutdn - a telet.
,,1tta v6ge,fuss el vr6le"- mondand a mesemond6,de
6n tudom, hogy ez most valaminek a kezdete,valami
olyasminek, ami egy kicsit, de lehet, hogy nagyon. mindenesetrebiztosan k<izelebbviszi a pedag6gusta jdvciap16nemzed6k6hez.

Moln6rn€ Rozsny6Kinga

rArszdHAzesrArEr EGyBUDAr
dvooABAN
- No mi ugyan nem ijediink meg holmi fenyegetSz6st6l- mondta az anim6tor,6v6n6ni 6s tov6bb folytat6dott a jdt6k. V6kony v6szonlepedci...6nek, t6nc, nevet6s...
M6.sodszoris berontott a T6lkir6ly 6s most m6r fenyeget6z6tt.
- Ha nem hagyj6tok abba a ricsajozdst, akkor meg
foglak benneteketbiintetni. A vigassiiga T 6lkir 6iy tix ozt6val term6szetesentov6bb folytat6dott. Nem sokdig,
mert fjra megjelent, 6s bev6ltotta fenyegetcjz6seit,elvitte ,,megforditotta" a napot ...feketes6glett a hely6n. Az
6v6n6ni-animi{tor k6rte n6hriny gyerek segits6g6t6s elindultak megkeresni a T6lkir6ly birodalmi4t. Az ottmaradtakkal pedig a m6sik animdtor rdgtdn ,,erd6t" j6tszott. A T6l birodalm6t kerescikis csoportot az ,,Erdo
Anyja " igazitotta fitba a,,5z6l" birodalmiiba, s amig a kerescik fijabb utakat j6rtak, addig az erd6 6tv6ltozott a
Szelekbirodalm6v6,ahol mindenki f(rjt, lihegett, susogotl. Az odaigyekvcikeresciknekftbaigazitiist adott az
Eszaki 5z6l, aki ismerte a T6l birodalm6nak hely6t.
Nem volt neh '6zmegtal6lni,n6hiny l6p6sre ott tany6zott a T6lkir6ly. Siissfel nap, f6nyes nap...dal f elhangzilsiira elhal6 hangon konyorgott. - Csak ezt ne ... majd
csendesenmotyogva (visszajdvdk6n m6g), eltivozott.
A Napol m6r mi fordithattuk meg 6s folytat6dhatott
a vid6ms6g. P6rv6laszt6s t6nccal z6,rtuk j6t6kunkat.
Azon a farsanginapon a tarsolyunkban l6vciosszesvid6m
jrit6kot elcivettiik, furuly6ztunk, 6nekeltiink a gyerekekkelgyerekeknek.Azt sembiintuk, hogy azaznapi eb6dbcil
kevesebbfogyott. J6llaktak D6ra n6ni malacai is. Nem
hi6nyzott senkinek: sem az indi6n, sem a cowboy, sem
mds cicoma jelmez. Ann6l t6bbet nevettiink a grimaszda
bemutat6n, a nagyotmon d6k tal6lkoz6i6n, a nagyotdob6k iigyess6g6n!

N6hiny 6wel ezel6tt, amikor nyilviinval6v6 v6lt iinnepeink kiiiresed6se, azon t<irtiik a fejiinket, hogyan lehetne fijra 6lciv6tenni n6pi hagyom6nyainkat nagy/6rosi 6vod6nkban. Ez idri t6jt volt szerencs6nkr6szt venni a
T6r Szinh6z t6rsulat6nak hasonl6 indittat6sb6l megszervezett iskol6soknak sz6l6 j6tsz6h6zi foglalkozisain, s
azok a szem6lyes6lm6nyszerz6sentfl, 6tletet adtak a t6ma 6vodai megval6sit6s6hozis. Kiildn szerencs6nk,hogy
a t6rsulat k6t tagja 6vodai csoportunkban (Zanotta Veronika, Monz6k P6ter) villalta a j6t6k levezet6s6benval6r6szv6telt.
A farsangi mulats6got 6ltal6ban hosszask6sziikid6s
el6zte meg.Most is, de egy kicsit m6sfajta. Mig r6gebben
a terem diszit6s6n, a jelmezek k6szit6s6nvolt a fri hangsfily, most a farsangi idriszakigazi tartalm6nak m eg'6reztet6selett a c6lunk.Aval6ji{ban kev6skinti <irometnyfjt6 rideg, sziirke t6li napokbana tavaszimeg(rjul6s6lm6nyeit id6,zt6kfel besz6lget6seink.A telet megjelenitcihatalmasmaszkotm6rnapokkal elcjbbbevittiik az6vodiiba,
hogy a legkisebbek se r6miiljenek meg a jrit6k napjrin.
(Vesszcikos6rraapplikflt medvefiilii, hatalmas szajf szivacsfej + fekete lepel).
Gyonydrii, sugirz6 sfuga napot t6ptiink 6sragasztottunk a gyerekekkel kdzdsen a k6sziilcid6snapjaiban.
Egyiitt gyfrtuk, kevertiik a farsangi siitem6nyeket. Kerestiik a zajkelt6 t6rgyakat, amelyeknek hangii4vala hideget 6s a s<it6ts6getfogjuk eliizni. Gyakran mes6ltiik,
dramatiz6ltuk az 6vkornek ehhez az idiiszakihozkapcsol6d6Kismalac6safarkasok c.mes6t.Sz6kelyEva v6ltozatos maszkokegyszeriielk6szit6s6retanitott benniinket. - Rem6ltiik, a t6lkirr{lyt menekiil6sre k6sztetik.
Farsang napjrlra meghivtuk a testv6reket, sziilciket,
bar6tokat. A NAP-ot fci helyre fiiggesztettiik, elcivettiik
zajkeltii,,hangszereinket" s megkezdtiik a t6liiz6st. A
legnagyobbzaj kdzepettemegjelent a maszkosT6lkirdly
(anim6tor) 6s figyelmeztetle a zajong6kat,hogy ne zavarjdk hangoskod6ssal
a nyugalm6t.
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BodogldrlIlona

Sdrtilt gyerekek szavaldversenyeCsurgdn
Aki m6g nem vett r6szt gyermekek r6sz6reszervezettszaval6versenyen,tal6n nem 6rti a cimk6nt haszn6ltversid6zetet.Aki m6g nem l6tott testi, lelki vagy szellemileg
s6riilt gyerekeket iinnepelni, verset mondani, m6gkev6sb6.6rtiezt.

Immdr misodik alkalommal rendezett a csurs6i Kisegitcilskola(az Eritvos J6zsefAltaliinos lskola Sfeci6lis
Tagozata)szaval6versenyt.
A tavalyi szrikebb kdrii rendezv6ny sikere ut6r. az
id6n m6raz iharosber6nyi,az <ireglaki,a lengyelt6ti,azalaegerszegi,a kaposv6ri, a somog;v6ri, a barcsi 6s a marcali int6zm6nyek is elkiildt6k tanul6ikat.
Az Eiitv6s naphoz kapcsol6d6 szaval6versenyenals6
6sfelscitagozatosgyerekek kiildn kateg6ri6.banszerepeltek.

Szeretn6m ezeket az 6lm6nyeket 6n6kkel megosztani, egybeninspirdlni mindenkit, aki tehetvalamit ezek6rt
a s6riilt gyermekek6rt, tegye meg!
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szinbe6lt6zft tet6t6l talpig.Sdt,hogym6gelidegenit6bb
es groteszkebblegyenszineskrepp-papirb6lmegfeleki
szinfipar6kritis k6szitettki-ki mag6nak.
Ezekutin m6r csakaz egbszj6t6k megszerkeszt6se
sziivevolt hitra: a keretj6t6kotkikivitetttik, 6sv6gleges
gel adtunkneki(k6t gyerek6s6nirtukmeg.)
A t6rt6netdi6h6jban:
ut6n
l. r6sz:A szinj6tsz6csoportegysikereselcjad6s
meghivistkapegyszinj6tsz6f esztiv6lra.Az egyikgyerek
szomor(r,mert tudja, hogyitgysemengedikel a sztilei.A
hogyazdv6iksemkiildnbek6s
tdbbiekazzalvigasztalj6k,
beis mutatj6k,milyenek.

Ezutiln jdnnek a ,,rdgtiinziitt" jelenetek, amiknek
nincs irott szdvegiik.Ut6na meg6llapodnak abban, hogy
6k nem igy fogjdk nevelni a gyerekeiket,6s a k6srjbbiekben is tal6lkozni fognak.
2. r6sz- Hfsz 6wel k6sribb:Ahogy dsszeverSdikaz
egykori szinjitsz6 csoport az egyikiik lakisdban, an'62,6
szim6ra vil6goss6vdlik: felncjttk6nt 6ppenfgy viselkednek az egykori gyerekek, mint eljiitszott, kifiguriizott
sziileik.Av6g6n pedigbetoppana hizigazda gyereke,aki
elmes6liazanyukiknak, hogybar6tncij6vel eg6szd6luti{n
azt iiltszottilk, hogy milyenek a felncjttek.

RdgldnszkyZsuzsonne

Hfner
k6zgytiles6n
r6sztvett a MagyarDrimapedag6giaiTiirsasrigk6pvisekijeis.
A Nemhivat6sosSzinhdzakszdvets6g6nek
A magyarr6di6 riportereTS.rsasigunk
munk6Megv6lasztottilkavezetiis6get,
s m6dositottik a miik6d6sialapszab6lyt.
j6val kapcsolatbanis tett fel k6rd6seket.
A riport a reggelihirekbenhangzottel.
{.{<*

Tfrsas6ggalkapcsolatos
k6zlem6nyek.
Azlskolakultfra cimii foly6iratbanisolvashat6kaMagyarDrimapedag6giai
* * *
RichardFinch 6sJosepHoll6sdr6majit6kostanfolyamotvezetettKecskem6ten
az ifjfsigi hizban, majd R. FinchBudapestena Marczib6nyit6renis.Mindk6t helyenhriszkd,riilivolt a r6sztvev6ksz6ma.
***

kurarst hosszabbvagyrdvidebb
idcitartamraazal6bbkdzdlthelyekenszerveztek:
Dr6mapedagogiai
Evaszervez6s6ben
4 csoportban80 fcir6szv6tel6vel
indult k6t 6vesreterA BudapestiPidag6giaiInt6zetbenSchermann
vezetttanfolyam.Szeptembertril
irjabbkurzustis hirdetnek.
szirmiraN6methAndr6skezdem6nyezett
tanfolyamot.Minden h6napels6szombatjin
Gydrben a megyepedag6gusai
gyiiltek osszea hallgat6k.
A FeJ€rmegyeiPedag6giai
Int6zetbenBaloghAnnahirdetettnyolcgyakorlatifoglalkoz6sb6l6116elcjad6ssorozatota
megyepedag6gusai
r6szr6re.
Pakson a Mrivelci<16si
KtizpontbanHeffner Erika szerveztea dr6mapedag6giai
h6w6geketiit szombaton6t.
BudapestenCsepelenazlfjfis6gi Hlzbanis indult 6v6n6kr6sz1realapoz6
tanfolyamP6lffy Miria szervez6s6ben.
Egyesiskol6ktantestiileteiis 6rdeklcilneka dr6mapedag6gia
ir6nt.T6bbszdrk6rnekegy-egyelciad6tbemutat6foglalkozilsvezet6s6re.
Tdbbpedag6giaifrjiskol6nindult drrimapedagogiai
specidlkoll6gium,
hol 6n6ll6an,hol a pedag6giai,
hol a kdzmiivel6d6kapcsol6dva.
si tansz6kekhez
A friiskolaidrimapedag6giaioktatis 6llapot6r6la k6vetkez6szdmunkban
krizliinkr6szletesbesz6mol6t.
Amit m6ristudunk,adr6mapedag6giajelenvanadebreceni,ajdszber6nyi,anagykdrdsi,akecskem6ti,akaposv6ri,agy<iri6s
pestitanit6k6pzrif 6iskol6kon.
*{€*
A sdov6kiaimagyargyermekversmond6k
orsz6gos
tal6lkoz6janagysikerrelzdrultRimaszombaton.Tdrsasrlgunk
k6pvisekijeis r6sztvett a zsiiri munki4j6ban.
*

{. ,l€

A Veszpr6m megyei Gyerm ekszinjiisz6k6s Drdmapedag6gusokEgyestilete(Pint6r Roz6lia ir6nyit6s6val) aktivan tev6juttatott lehetcis6getgyermekcsoportok bemutatkoz6s6ra.
kenykedik. Gyermekszinpadok bemutat6ja cimmel t<ibbsz<ir
Hol-mi cimmel drdmapedagogiai m6dszervisirt rendezett mfrcius 7-6n. A megyei pedag6giai int6zettel 6s a Gyermekek Hriz6val ktiz<isentovibbk6pzfls zajlott 6v6ncjk sz6m6ra.A dr6mapedag6giais t6ma volt. Okszervezt|k a We<ires
S6ndor Orsz6gosGyermekszinj6tsz6 Tal6lkoz6 megyei bemutat6j6t 6s a regioniilist is Veszpr6mben.A hozz6juk tartoz6 megy6k zsiiri munkdjiban r6szt vettek. Patron6lj6k a halliiss6rtiltek megyei csoportjdnak szinjiitsz6it. Jflius v6g6n
egyhetesgyermekszinjiitsz6 tiborl szerveznekBakonyoszlopona Veszpr6m megyei gyermekeknek.
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jrilius 5-11.hlron munkacsoportban'
NagyatadonPauskaLajosn66sM6kaJ6nosszervezdrimatabort
* * *
magyardrdmapedagogusokb6l
A Kecskem6tilfjts6gi otthon 6sa BudapestiDrimapedag6giaiK6zpontszervez6s6ben
6116csoportutazikjirliusbanAngli6baBurminghamua'ng]'JttanikuizusonD'Heathcotem6dszer6velismerkednek'
* * *
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Kiizpont:a 6,-146uk6z6ttigyermekekb<il6116
a BudapestiDrimapedagogiai
1991.cisz6ne zzelacimiiituipirlyer*ot
apety6zatkiir6i, olyanmiiveket,amelyekm6g
szinjiitsz6csoportoksz6m6ratesziiit aatuuotuiioigat6kdnlveketuTriut
nemjelentekmegnYomtat6sban.
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--- ^ ^ r ^F ^ gZr,f
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- ezzelissegitvea gyermekszinA legiobbmtivekettartalmaz6kiadvanytszeretn6nkl992.l.t6l6v6benmegielentetni
rendez6kmunkrij6t.
csoportvezetcik,
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ORSZAGOSGYERMEKSZiNJATSZOTABOR
kapottS/ermekszinjitsz6t6th,rt'
Ez 6vbenis meghirdetik az el6z6|vekbenpozitivszakmaivisszhangot
A helyszin:Nagykoviicsi,a volt Tisza-kast6ly.
Idcipont:1992.itniys26-jtilius5.
- ,,._D--r-_^-.\ Uray
rr--r.P6ter@udapest)'Luk6cs
CSopoRTvEZETo RiN6 EZOK:BaranyaiGizella(Giid6ll6),T6th Zoltin @udapest),
Fo<lorMih6ly (Bag).A t6borvezetdieszakallJudit.
L6sz.t6(Burlakeszi),
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A t6bor
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a
k6rjiik
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akkor
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ONAUEPEDAG6GUSOK T6SZ6TC
POSZTGRADUALIS KE,PZE,S
angoldr6matan6rn6vezet6s6vel.
jirlius
EILepN pBNNTN-CTON
l.
k6ziitr
juni|]-26
tgg2.
tavalyiDavis-tibor
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A dr6mapedag6gia
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Heatchote
Dorothy
i
ist<ohlevu,
alapvetd
a"a.i'p"aug6gia
folytat6s6tjetentritanfolyamot,amelyenn
ismerkedhelneka r6sztvevcik'
A kurzushelyea Marczib6nyiT6ri Mrivekil6siKdzpont'
programkdlts6ge)
dij: 4000,- Ftlf'6(azir aszakmai
Rdszv6teli
hat6ridcj:1992'm6jus15.
Jelentkez6si
sorrendetfigyelembeveszik.)
be6rkez6si
elfogad6s6n6l
(A szervezcik
a jelentkez6sek
szakmaimfltjinak r6vid ledr6mapedagogiai
a jelentkez<i
foglalkozfs,
lakcim,
n6v,
inform6ci6l:
jetenttcez6sklr
k6rt
i
ir6sa.
BEVFjZET6A DRAMAPEDAG 6GIABA
1992.j{tlils2-4.
ir6nt 6rdekl<ilciksz6m6raszervezzik.
Az intenzivkuransta dr6mapedag6gia
Vezeti:EileenPennington- Anglia
dij: 1500,- FVf<i
R6szv6teli
hat6ridti:1992.m6jus15.
Jelentkez6si
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Ilirom 6s f6l 6ve annak, hogy megalakult a Magrar
Drimapedag6giai Ti4rsas6g.Otszazra rug azoknak a sz6ma, akik a h6rom 6s f6l 6v alatt rdvidebb-hosszabbideig
tagiai voltak egyesiiletiinknek. A f6l6venk6nti krizgyril6seknekvisszat6r,6enk6t nagy t6m6ja volt, a drimapedag6gia helyzete, terjed6se, bevonul6sa a kijzoktat6sba 6s
annak neh6zs6gei,valamint a T6rsasag6lete,annak programja, k6pz6si, tov6bbk6pz6silehet6s6gei,l6tszim, tagdijfizet6s stb.E;gy 6wel ezelcittbriviilt a besz6mol6,sz6lhattunk a megalapitott Dr6mapedag6giaiMagazinr6l,
tov6bbrl a gyermekszinjitsz6sr6l. Ekkor dontott ak6zgnil6s f gy, hogy a gyennekszinj6tsz6ss zakrnaiszewez6,si gondjait felv6llalja, s azt a holtpontr6l megpr6b6lja kimozditani.
Mostani k6zgriil6si besz6mol6nknak tehdt hdrom nagy
t6mak6revan:
1.A dr6mapedag6giahelyzete
2. A gyermekszinj6tsz6ssalkapcsolatosprogram 6ll6sa
3. Az egyesiileti 6let, a DPM, tanfolyamok, toviibbk6pz6sekstb.
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ad b/A tov6bbk6pz6tanfolyamokhoz, speci6l koll6giumok vezet6s1hezj6 tan6rokra van sziiks6g.Tartok tcile,
hogy nincs annyi j6 tan6r, mint amennyi ig6ny v6rhat6.
Liltni kellene egym6.smunk6j6t gyakorlat kiizben is, iim
enneknincs semmirealit6sa.Tal6n a vizsgasegit.A T6rsasiigajdnlhatja azokat, akik meggycizt6ka vizsgabizotts6gotarr6l, hogygyerekeket 6sfelncjtteket egform6n j6l
oktatnak.Bizonyosnakl6tszik, hogy a mennyis6gin6veked6snek csak akkor van 6rtelme, ha az mincis6gi oktat6ssalpdrosul.
Trencs6nyi L6szl6val szerkesztettiink egy dr6mapedagogiai szoveggyiiitem6nyt, amelyet ciszre meg kiv6nunk jelentetni, s amely a k6t6vesvizsgilhozn6lkiilozhetetlennek l6tszik. A DPM szakmais.ig6tis ercisitenikivinjuk, hogy seg6danyagk6ntszerepelhessena felk6sziil6sben.Ugy gondoljuk, hogy segit A pedag6gusszakma
megfjitrisa project p1.lyinati rendszere is, amennyiben
l e h e t c i s 6 g e tn y i t a m i t 6 m a k 6 r t i n k o n b e l i i l t a n k<inyvir6sra,tankrinyv megielen6s6re.
ad c/ A novemberi kozgyril6sutdn a dr6m a6ravezet6
programot,vizsgakovetelm6nytkieg6szitveeljuttattuk a
miniszt6riumhoz.Sz6beliinformiici6ink szerint azt j6nak tali{lt6k,6selfogadtik. M6r csak.arendelet megjelen6s6rev6runk. Ig6rik h6trcil h6tre. Allit6lag nem miattunk csf szik, hanem a men edzserkflpzl,smiatt.Tcibbrendeletnek ugyanis egy csomagbankell megjelennie, egyszeriminiszterhelyettesial6ir6ssal.(E csrlsz6smiatt kell
elnapolnunk a v iz-sg6ztat5,s
t 6mdj6t ciszi kozgyril6siinkre.)

l. A kiizoktatds koncepci6j6nak v6ltisa, valamint a
Drimapedag6giai T6rsas6g munk6ss6giinak eredm6nyek6nt eljutottunk od6ig, hogy m6r nem kell bizonyitani a drimapedag6gia 6letk6pess6g6t,fontoss6g6t,
szerep6t,hivatalos f6rumokon, a fejlesztci int6zetekben,
m6.r ahol ismerik, elfogadjrik alternativ reformpedag6giai iriinyzatk6nt.Imm6ron nem kellvalami ellen6bentev6kenykedniink; hogy m6dszeriink mik6nt terjed, hf rom
felt6telenmflik:
a/ h6nyan 6smilyen szinvonalon alkalm azz6k a nevel6sben6s az oktat6sban.
t/ t6rsas6gunk,m6s szakmai t6rsas6gok,orsz6gos6s
megyei fejlesztci intl,zetek tudj6k-e a szinvonalasalkalmaz6st segiteni megfeleld k6pz6ssel, tovi{bbk6pz6ssel,
friiskolai oktatdssal rlsszakirodalommal,
c/ a miniszt6riumunk mikorra jelenteti mega drfmapedag6giaik6pz6ssel6svizsgival kapcsolatosrendeletcjt,
hogy megkezdcidhess6ka szakszenis6getgarant6l6 vizsgiz6s.
ad a/ 80-100 olyan drimatan6rr6l tudunk, akir6l feltlIelezzik, hogy munkahely6n j6l alkalmazza a m6dszert. Ismeretes, hogy ebben a f6l6vben az orsz6gbankb.
250-en jdrtak drilmapedag6giai tanfolyamra. 200 lehet a
sz6maazoknak, aki fciiskolai special koll6giumot l6togattak. A DPM-I mintegy 1000 6rdekl6dci v6s6rolja meg.
Egy-k6t alkalomra sz6l6 elcjadison, bemutat6 foglalkoz6son is r6szt vesznek n6h6ny sz6zan.Ugyanakkor tudjuk, hogy tiibb megy6nkben nincs semmi mozgds,sem a
pedag6giai int6zetek, sem a mrivel6d6si ktizpontok nem
szerveznekdri4mapedag6giaikurzusokat. Sok iskola van
m6g Magyarorsz6gon, ahol a drimapedag6gi6r6l mint
pedag6giaim6dszerr6l nem is hallottak. Ugyanakkor azt
tapasztaljuk, hogy ha orsz6gosvagy region6lis,net6n megyei hat6sugarf pedag6giai int6zm6nyek programjukba
iktatjik, avagytanterven beliil megemlitik a dr6mapedag6gi6t,akkor a figyelem rdgtdn fel6je fordul. Az igazgat6k szivesenkiildik pedag6gusaikatvalamelyik programra. Egy ilyen felhiv6snak az eredm6nyek6nt Budapesten
6v6n6k k6z<itt lett most nagyobb mozg6s. Azzal,hogy a
Zsolnai-program is terv6be szcitte a dr6mapedag6gi6t,
v6rhat6 iskolai k<irdkbcjla nagyobb 6rdeklcid6s.

2. Gyermeks zinjitszis. A meghirdetett Weores S6ndor Gyerm ek szinj 6tsz6 T al6lkoz6 - f 6l i dej 6n6l t art u n k
- eredm6nyesnek
mondhat6.500 gyermekcsoportmozdult meg az orsz|.gban S ez akkor is 6rt6kelend6 eredm6ny, ha a teljesitm6nynem minden esetbenmincis6gi.
Nem kev6sszervezcjmunkdvalel6rtiik, hogy minden megye megrendeztea maga megyei tal6lkoz6jit Aregion6lis fesztiviilokvezetciivelkiilon is tan6cskoztunk,figy tiinik, a koncepci6nak megfelelciengyermekcentrikusan
rendezikmega k6t-hiirom napra tervezett bemutat6kat.
A f6lidd 6ll6sir6l Monzilk P6ter 6s D. K6sa Vilma cikke
olvashat6 a DPM-ben. A lakiteleki d6ntrircil is onnan
nyerhet az olvas6 informrici6kat. Nagy jelentcis6giinek
tartjuk, hogy a Lakiteleki Alapitvi{ny t6mogat6silval
hfszn6l tcibbgyerekegyiittesjut el Lakitelekre a hatiron
tfli magyar lelepiil6sekrcil.
3. Egyesiileti 6let. A DPM 2. sz6ma is csaknem elfogyott, nohaa bizom6nyosikedv a m6sodikszi{melad6siin6l m6r csdkkent. Orszdgosterjeszt6i h6l6zaIot kellene
kialakitani, j6 volna, ha minden megy6ben,mtivelcid6si
kozpontban, egy-egy ktinyvesboltban, k<jzvetitcielad6kra lelhetn6nk, term6szetesenmegfelelcijutal6k6rt. Az
55,-Ft-os DPM post6neljuttatva hovatovibb k6szr6fizet6s,olyan nagy a postakdlts6g.
T<ibb p6ly6zatot irtunk ebben a f6l6vben is. Tankonlvkiad6shoz 6s az egyesiilet miik<id6s6hezkaptunk
p6nzt a miniszt6rium egyik alapitvdny6t6l. AzOrszitggyfil6shezis elkiild tiik pr4ly6zattnkar.,v6laszm6g nem 6rkezett. Az elmirlt 6vbena K<izmiivelcjd6siAlapitviinyb6l
a Weores S6ndor Gyermekszin j6tsz6 Tal6lkoz6 programja r6szesiilt t6mogatiisban.Ebbrjl szervezzi.ika mos-
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rendelkezdtagjainakezf ton is k&z6njfik szervez6munhogyheazt tdrtEnetesen,
k6jukat 6sm6ssegits6giiket,
segitenekstb.
lyet adnak,f6nym6sol6ssal
Mi - kiiliin -erre a nyirrah6rom programotterveziink:
Eurendez6ka B6k6scsabai
l. Dr6mapedag6gusok,
talillkoz6n.
r6paiGyermekszinj6tsz6
tovibbk6pz6sazoknak,akik eb2. Dr6mapedag6giai
benaz6vbenelkezdtekegytanfolyamot.
3. Gyermekszirjitsz6alapoz6rendezcjit6bor.
Nem tudjuk viszont,hogymilyen a munkakapcsolatunk a Magyar M{lveldddsl Intdzettel. Az 6j igazgat6mivalnemsikeriiltm6gtahlkoznunk.Mit csin6lnak6k,
veltdmogatnakminket.
6liinkviszonta Nemhivat6sos
SzinJ6partners6gben
h6zakSztivets6g6vel
6seln6k6velNagy Andrfs LdszlG
val.
Kiegeszit6s
sz6ban.

tani regionilis bemutat6kat. A j6v6 6vi folytatdshoz
szint6n pillyizatot nyfjtottunk be a K6zmiivekid6si
Alaphoz.
A B6k6scsabaiNemzetkdzi Gyermeks zinj6tsz6 T al6lkoz6v al kapcsolatos cselekedeteinkrcil m6r tij6koztattuk a tagsigot, most (rj emberek v6llalt6k a nevekitan6ri 6sszakmai r6szv6telt a b6k6scsabaital6lkoz6n, VArhidi Attila 6sMarosv6ri Erika.
A tagdijak gyr6renfutnak be. Az a tapasztalat, hogy
tags6gunk nagy r6sze akkor fizet, ha valamit konkrrltan
akar is a T6rsas6gt6l.Mindig van fj jelentkezci,6smindig
van, aki lekopik.
A Budapesti Marczibdnyi t6ri Drdmapedag6giai
K6zpont programjait, tiiborait, tanfolyamait itgy tekintjiik - orszdgosmeghirdet6siik miatt - mint amelyek
k6zosszakmaifejlcid6siinketsegitik.Szakall Juditnak'
Kaposl L6szl6nak t6rsas6gunk int6zm6nyi h6tt6rrel

Azelniiksdg

A MAGYAR DRAMAPEDAG6GhI TANSSAG AJANLATAI
TAPASZTALATSZERZFSA VI. EUROPAIGYERMEKSZ1NIATSZ6TET-AITOZ6N
I 992.jf lius l2-25-ig.
B6k6scsaba,
Ebb615f6t aK6riismentiDrimapedagogiaiEgyesti20 magyardr6matandrt,szinjitsz6rendezcitfogadnakaszewezok.
(6.tkez6,s,
iisszegben
a kiil6n programoknemszerepelnek.
Ft.
Ebben
az
napi
600,szr4lli4s)
let delegdl.A reszvltelidij
fizeti.
napi400,- Ft a r6szv6telidij, a kiil6nhizeteta T6rsasr4g
T6rsas6gunk
tagjainakkedvezm6nyesen
jirnius lO-ig a MagyarDr6mapedag6giai
T6rsas6g
cim6n.Mikort6l meddigkiv6,nr6sztvenni,h6nyEjszakai
Jelentkez6s
sz6ll6stig6nyel?
* * *
INTENZfV DRAMAPEDAGOGIAI TA BOR
Tdrsas.ig.
Szervezia Fciv6rosiPedag6giaiInt6zet6sa MagyarDrilmapedag6giai
24-28-ig(5nap).
Ideje:l99Z.augusztus
IL, Hiirshegyiu.3. (Budaizdlddvezetben)
Helye:Budapest
pedag6gusok
akik ebbena tan6vbenrdviesfcjiskol6sok,
Jelentkezhetnek
azoka drfmapedag6giaitanfolyam-hallgat6k,
ideigm6r rtsz-Ivettekilyenjellegtikurzuson.
debbvagyhosszabb
Tanirok a tanfolyamielciad6k6smeghivottelciad6k.
R6szv6teli
dij: 1d00,- Ft.
liv6n6t,BudapestVIII.,Horv6thMiInt6zetbenjelentkezzenek
Schermann
A budapestiiallgat6k a FciviirosiPedag6giai
Tr{rsaslgcim6njitnius 15-ig.
h6ly t6r 8.Telefon:I l3-6860, a nemf6v6rosiakpediga MagyarDr6mapedag6giai
* t < *

FELHTVAsGYERMEKSZIUTATsz6NENDEZoITANFOLYAMOKSZERVEZESENT
Javasoljuk a mrivelcid6sik<izpontoknak6s pedag6giai int6zeteknek, hogy 6n6ll6an vagy region6lis kooperdci6ban szervezzenekny6ri gyermekszinjiltsz6 tanfolyamokat. A Wedres Siindor Orsz6gosGyermekszin j6.tsz6Talillkoz6 tapasz6rdek6benn6lkiildzhetetlen.
talatai azt bizonyitottfk, hogy ez a szakmaitov6bbfejlcid6s
is t6mogatja.
Tdrsas6ganyagiakkal6sszakemberaj6nl6ssal
A tanfolyamokat a Magyar Dr6.mapedag6giai
Gyermekszinj6tsz6 tiibor szcwez1s6,rSlm6rvan tudomdsunk.A Pitypang Hum6.nSzolgiiltat6 Egyesiilet Tiszasason,6sa
Dcbreceni Kolcsey Miivelcjd6si K<izpontNagyrilb6n ny6ri t6borra k6sziil.
A t6borok helytrSl, idej6rcil, kolts6g6rcil,a jelcntkez6s m6dj 6,r61Zhltenbeliil t6j6koztatjuk koll6g6inkat.
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DPM
DRAMAPEDAGOGIAI MAGAZIN
A szerkeszt6s6g
cime:
Budapest,
Corvint6r 8. l0l I
T el.:20| -5207vagy20-7324
Megjelenik6ventek6tszer,
mdjusban6snovemberben
A MagyarDr6mapedag6giai
Tiirsasig
lapja
Alap
Megjelenika K6zmiivelcid6si
t6mogat6s6val
K6sziilta DIAPRINT Kft. nyomd6ban
92180- 1200p6ldrinyban
Tam6s
F.v.:Werderits

Cseksz6mlasz6munk,amelyreaz6ves tagdijat,6s a DPM megrendel6sicisszeg6tbefizetheti:
OTP I. ker. Fi6k Budapest,Alagf t u. 3. MNB 50 I -6594-2 Sz6.mlasz6m:218-98017

MEGRENDEL6
MegrendelemaDPM-I

t'ld6nyban

Segiteka terjeszt6sben

Bizominyba k6rek

N6v:

Cim:

p6ld6nyDPM+

Akar-e On a Magyar Drdmapedag6giai
Tfrsasdgtagja lenni?
Ha igen,tdltseki azal6bbijelentkez6silapot,s kiildje el a Tilrsas6gc[m6re:Budapestl0l I Corvint6r 8. (l\4egjegyezz{tk,
jutnak hozzdszolgi{ltat6sainkhoz.)
hogya Tiirsas6gtagiaikedvezm6nyesen

JELENTKEZESI IEP
K6rem felv6telemet a Magyar Dr6mapedag6giaiTfrsas6gbarendes ill. p6rtol6 tagnak. (A kivdnt sz6 al6hf zand6!)
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