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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