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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
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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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