
A svijci Clapardde a pedagogiit a pszichol6gi6val
kryGsdjtt 66sze. Vallja, hogy a gyermek nem kicsinyitett
lcb6rt. hanem auton6m l6ny, aki fejlcid6si szakaszai sze-
rlt rendelkezik azokkal az adotts6gokkal, amelyek a sa-
iir feladatainak ell6t6s6hoz sziiks6gesek. Az iskolai 6le-
tel u&v kell megszervemi, hogy abban a tanul6 a maga
elc'rt 6lhesse, s az egyes 6letszakaszok domin6ns lelki
f u .. i ioinak tregyakorl6sa 6ltal v6lj6k fejlettebb6 6s egy-
h alkalmass6 a k6scibbi 6letfeladatok ell6t6sira. A j6-
t€*nak, Clapardde szerint, ddnt6 szerep jut a gyermek
fejkides6ben. A tud6selsaj6tit6s6ra forditott tanuldsnak
is jit6Kormr4t kell oltenie, m6sk6nt, el kell 6rnie a peda-
gogusnak, hogy olyan 6rdeklcirl6st keltsen t6rgya irdnt,
hogy a gyermek az azzal val6 foglalkoz6st ji4t6knak te-
kintse. Egyediil a j6t6k, a j6t6kos munka teremti meg azt
a legkdrt, amelyben a gyermek 6lni 6s tev6kenykedni tud.

Az olasz Montessori reform6voddj6ban a gyermek
jit6kos tev6kenys6g6hez minden felt6tett megkap, m6-
retre szabott dtrendezhetcj britorokat, olyan anyagokat,
eszk6zdket, amelyekkel tev6kenykedve tanulhat, alkot-
hat. Az 6v6ncik nem irilnyitjfk a gyermekek tev6kenys6-
g6t, legfeljebb segitik, ha ig6nylik. Ugyanakkor olyan
helyzeteket teremtenek, hogy mozg6sukat fejleszthes-
s6k, E.rzilkszerveiket f inomithass6k. Montessori gyakor-
latai e tekintetben is figyelermem6lt6ak.

Dervey pragmatikus pedag6gi6ja 6ppfgy gyermek-
szempontfi 6s pszichol6giai alapozotts6gri, mint az ,,rij
nevel6s" hivei6 Eur6pdban. Mik6nt Clapardde 6s Miria
Montessori, kis6rleti iskoliit teremtett Ovid Decroly is, a
belga pszichi6ter-pedag6gus, hogy a gyermekk<izpontri
nevel6srcil ftt elkf,pzelflseit a gyakorlatban is igazolja.
Hatds6t bizonyitja, hogy Magyarorszdgon is az ci tapasz-
talatainak felhaszn6liisival alakul meg a reformpedag6-
giai ihlet6sii csal6di iskola. Mint a tobbiek, ci is elveti a ha-
gyomiinyos iskola verb6lis m6dszereit, az eml6kez6sgim-
nasztikS,t, helyette a gyermek 6letsziiks6gleteib<il fakad6
6rdeklcjd6s6r e 6pitve, a cselekedtetr6snek, a,,nevelci j6t6-
koknak" sz6n nagy szerepet.

Tov6bb sorolhatn6nk aszLzad elsci 6vtizedeinek re-
formpedag6 giai ir 6ny zatai t, a munka iskol66t Georg
Kerschensteinerrel, az,,aktiv (cselevci) iskol6t" Adolf
Ferridre-rel, a Modern Francia Iskol6t Celestin Freinet-

vel, a Dalton Tervet Helen Parkhursttel, a Waldorf Isko-
lai Mozgalmat Rudolf Steinerrel, de nem tessziik, mivel
sz6nd6kunk nem tdbb, mint 6rz6keltetni, hogy vala-
mennyi reformpedag 6giai ir ilnyzat szem6lyis6gfejlesz-
t6, demokr6ci6ra, demokratikus lletvezetlsre nevel,
m6gpedig cselekvd, cslekedtetcj m6don, mind fontosnak
tartja a kreativ k6pess6gek fejleszt6s6t nemkiilcinben az
6rzelmi vililg gaz.dagitisilL s ami ezzel j6r, re6lis6nk6pki-
alakit6s6t valamint a vililgban, t6rsadalomban, k<izos-
s6gben_val6 harm6nikus jelenl6t felt6teleinek megszer-
z6s6t.Es valamennyi elk6pzel6s sziilcije emliti a j6t6k, a
j6t6kos-tanul6s 6s munka fontossiig6t. Kisebb-nagyobb
m6rt6kben rigy tekintenek a j6t6kra, mint a szem6lyis6g-
fejlesztci pedag6gi6juk egyik metodikai eszk6z6re.

A parlament6ris berendezked6sri polg6ri demokr6ci-
6k tilrsadalmi ig6ny6re figyelve, mindegyik reformpeda-
g6giai irfnyzat 6pitett, ktilijnbiizci m6rt6kben a biol6gia,
a szociol6gia 6s frik6nt a fejlcid6sl6lektan huszadiksz6-
zadi eredm6nyeire.

Hogy az angol dr6mapedag6gia kis6rletezcj mesterei-
re konkr6tan hatott-e valaki az emlitettek koziil 6s mi-
lyen m6rt6kben, nem tudom, nem olvastam errcil, az
azonban t6ny 6s talin ki is vil6glik az eddig irottakb6l,
hogy a drilmapedag6gia mestereinek sem mfsok a peda-
g6giai c6lkitiiz6seik mint az emlitett elcil6knek,6s a t6r-
sadalmi kiizeg is azonos, amelyben m6d nyilott, nem csak
a felismer6sre, de a tereb6lyesed6sre is. A gyermek j6t6-
kfnakjelentcis6g6re Piaget 6s a t6bbi kis6rletezci pszicho-
l6gus felismer6se irdnyitotta a figyelmet - a marxist6k-
nak erre nem volt affinit6suk - ennek k6sz6nhetci, hogy
szinte egyetlen reformpedag6gus koncepci6j6b6l sem hi-
6nyzik a szem6lyis6gfejleszt6 j6r6k. Amiben a dr dmape-
dagdgia, a gyermekdrdma meghaladta azeldddk jdtdk-
felfogtistit, az a dramatizil6 jdtdknak, a s2erepsTerii
rdgtbnzdses jdtdknak a kdzdppontba helye2dse. A re-
formpedagdgia mds kdpvisel6indl a jdtdk, mds eszk6-
zrik mellett, dpill be a koncepci6ba, a drdmapedag6gid-
banviszont a drdmajdtdk hordozza a koncepci6t. Atdb-
bi ek iskol arendszert 6pite ttek az elk6,pzel6,sei kre, ez t
Angliiiban a driimapedag6gusok is megkis6relt6k, 6m a
dr6maepdag6gia an6lkiil is funkcion6l.
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Debreczenl Tibor
(R6szlet a szerzo Dr6mapedag6gia

Magyarorszlgon cimii tanulm6nyrib6l)

Peter slade, Gavin Bolton, Dorotlry Heathcote, hdrom egy id1ben milk6d6 drdmapeda-
gdgiai irdnyzatot teremtd ma is il6 szendlyisdg Anglidban. Noha a francidknak, n,ime-
teknek, skandiruivoknak is megvan a maguk tanfitfimestere, mi itt Magyarorszdgon az an-
golokra figyeltiink leginluibb. Val6sztn{ileg azdrt, mert angol nyelvterijletrhl indutt el
eme m6dszer, s ennek a szakirodalma jutott el leghamarabb hozzdnk. Az aldbb ismer-
tetett tarutlmdnyokbdl s e sz|veg folytatdsdbol kiderill majd m6dszerilk kijtrjnbdz,\sdge.
Ismerni azdrt taruicsos ezeket, hogy ki-ki eld\nthesse, melyik metodikdval jegyzt el ia-
gdt'lYu mely pedag6giai feladathoz alkalmazza ezt vagy azt a m6dszeit. Esetleg at-
vrizi. El6bb-ut6bb mindegyik gyakorl| drdmapedagigus rdjon arra, hogy a meghaldro-
z6 az 6 szem€lyisdge, hogy irzelmi bedllit6ddsti vagy intellektutilis alkat, szinjdtsz6-e
vagy teoretikus, zenei fogdkony,srigt-e vagy vizutilis hajlamrt, miiv1sz-e vagy kismester,
moralista vagy politikus stb. Es akkor mgd nem is emlitettilk, hagy mifdleifippen orien-
tdlja a pedag6gust a m6dszer megvdlaszttktibsn az, hogy fvoddban dolgo1ik-e vagy
gimndTiumban, felndttek kr)7t vagy als6s iskoldsokkal.
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! Az angol drdmapedag6giai mddszerbdl a Slade-fdte elkdpzel6sek..6s gyakorlatok iuta-

nk el etsilkdnt hozzdnk, m'gpedig a hetvenes. evek eteiin. Kdsz6nhet6 ez annak, hogy

Mezei Eva ezt hozt(r *';;;;7i niimingnamb6t, ds Debrbczeni Tibor ugvanezt Prdgdb6l'

Az ettbbi ezzet a "rafrir"i" tliani, ioiioni,'a budapesti !os,1c.s utcai dltaldnos isk-

ldban, az utdbbi pedig'ioit nni:A*t gyakor,latozni [yermekuinidtsz1-rendez1 pedag6-

gusokkal. vatfuszinii, ;g; t tzi^aUii"lqleilesztb slade-miidszerre voksolnak az emli'

tettek akkor is, ha isrir'isitaiu* i tauii.-Mdgpedig azir.t; m.ert a centralizd'lt magyar-

orsaigi pedag6giai Syii-ii, t;issitdy 1rde.kiben ela taldlttik volna a legfontosabbnak'

Szemdlyisdgfeiteszt| ;;;;;;g"it;''risze'nek ugvanis n!,orya s.em.volt ekkortdit' A gver-

mekre mint ,zn*etyireiiTiiyii(i m6dizerek tiziit a ina"-e ldtszott a lesvildgosabb-

nak, tegcdlszertibbnek.'la"ii, az is,..hogy o slade-m1dszerben a drdmaidtdk 1sszekap-

csot6dott o synronxrriia;;;;r;;."b';;;"i'i ,isy tekintat drdm.apedas6siai metodikd-

jdra t6bbek kiiziju, *;;;";;;;id,riatTuiryti"eszkiiz,re. Eaet magvardzhar6, hogv a

drdmapedag6gia gyerme;r;i;i;;;;; ,erutez,k kiiz\n terie(lt et leginkdbb. Heathcote az

oktatdsfolyanntdbadpitenem6tlszer6t.,smintDavid-Davisittkoz\tttanulmdnydban
bizonytt ja,aHeathcote' fdlek2m.r lgxdramatikusm6dszer-ataruir isszerepetvdl lal
- a tanuldst teszi hatikonyabbti, ds a teliesfimdny er\tetiesebbd' viszont teliesitm'nyt

fokoz7 pedag1giai *tiiri"ti ha nem is dramatikus m1dszerrel' de mdr Mag'yarorszigon

is fotyt a heNenes evi*uei Heathcote m6dszere, rigy tiinik, ,napiainkra 
vdlik id\szerii-

vd, amikor mdr jeten-tnno, o, alternativ ist<&a* glakorlatlban,is"Gavin Bolton m6d'

szere is szemdlyis,gfiiit'rra-arA*opedag.6gia, ciaklngy ii a miivdszct katarzist rcrem-

t6 hattkmechorir*ri'-iiiy"zi meiaifija- kdzdppontj.dba' .A tanir ds a didk kiizosen

houa l6tre az alkottist, m'gpedig tigy, hogy a taruiriirdnyttds mindv'gig a miiv4szi te-

vdkenys,gre koncenrrd,l" noiy totr"iiji,n az,afui-dtmdny. (slade-el.emekre bukkan az ol-

vas6, hn a DpM 1. ';;^d8;; etoir;'ro y i"iy drzi magd.t.Tanut6 rtr cimii miihelvdol-

gozatot. A Heathcote-iairru, bukktn fet a D"iM 2. szdmdban a Kiilresed1 rcmplom ci

7ii i*irbon, , o notroi-iifi*tus milkditeti a DPM l. szdmdban lev6 Ez nagvon szomo-

rti 6ra volt cimii aotioia szcrziiit, Nyisztor Agnes 6s Debreczeni Tibor ebben az id6'

ben mig nem ismertdk a Boho.n-fdlc m6ds2ert')
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PETER SLADE
GYermekdrfma

- R6szlet I tOnYv 7. feiezetfiMl -

Nagyonsokank6rdezik,miagyermekdr6ma(dr6maj6t6k,drimapcdagogia)c6lja'Riividv6laszom:aboldog6skieS'yen-
sitlyozott szem6lYiseg.

X',"Ui*#il;;-"X'i$fi:-1rifrili:i"j:lT:q{n " I*,1,':6s"'' hogvmeeiverje.dnmag6t' .rzermi 6srizi-
kai jercnval6s6g6ban, hogy-konrrot'rja iinmagai. vEguir.io, mivcl a iaii[t?ira*ibcn zajlik, hJgy figycljen a tiib-

biekre,6s meg6rtse azok iiempontjait is. Mcgffi ;i.?fig": azinaulatok leveze-r6s6re, dc a kcpzeler mrikodtet€se

6ltal kalandok meg6l6s6re is. A dr6maj6t6k fog'6konny6 tesz az tir6mre, s 6ltal6ban az eg6sz's6ges 6letvitclre'

Az emliretref. ,n"u"ii, az cmlitette[en beliii a drfmaj6t6k 6ltal:

Felfedezhelci, kik vagyunk val6j6ban'

A szerctet es gyiilolct feldolgozhat6 6rt6kkc viilik'

- Levezeth etoizer6sz-ak' Legalit6st kap a titok'

_ F";roait azegyitt6rz6s k6p-ess6ge. Kialakul a fetnrjrrek iranti bizalom

Ert6kk6 v6lik a. ,;wint"reg, 6s glakorolh at6v6 azelm6lyiil6s k6pess6ge.

- Elsaj6tithat6 a helyes viselked6s 6s a j6 modor'

Fejlcidik az.iz.l6s. !, . _ . c^^^ r :..r,  ̂r
- tnt"ntunulhat6, mik6nt adjunk instrukci6t' s mik6nt fogadjukel'

- B;;?"k"";yC uatunt u hanghat6sokra s m6s 6rz6kszervi inSerekre' 
,

- Elsaj6ritha16, mik6nt b6njunk a te-.gyakkui.-k"iier."tr."r'i"lmezzcl, mik6nt a testiinkkel' s mik6nt a szavakkal'

A gyermekdr'ma, mint a iramatit<is impiovizhciirval eltjk6szite;;;i'16trehozott sz'ini6tfk' onmagiban is mii-

v6szet]S mint il,ven, sz6mtalan 6rt6kkel gazdagitja a gyermeket:

-- itSrr,inte jdt6k eltal tobbf6le szerep is 6l6lhetciv6 v6lik'

- iuf "g i un ulh a t 6 6s m eg6l hc t ci a r 6sz'ekbol lpitko z o sz'erkez er'

R6Jesiilhet a kiiziis alkotis <ir6m6bcil'
- Fejlci<tik a ritmus6rz6k 6s a szcre pelemzci k6szscg'

- Nyirort6 v6lik a gyerme[ a mriv6izi 6rt6kek, kiilSniisen aszinhizi.6rl6kek befogad6sSra'

Mit nyujt u arar,'u.;aior. a tan6rnak'/ Kit;;;;b k;iiil u gv".-.1*r"rl'.f't,euJnyebb6 v6lik' Szem6lyis6ge 6s szel-

remis6ge gazdagodik. iilil)til.i^u;a,ar.r."J;;;i. tir .'";"raain-e oramaj6t"6k visszalat 16' Sz6rakoztatja' 6r-

zelmi hat6st gyat<orol 16, errt6tikui 6lm6nyben r6szesiti. Es persze csiszolja siellem6t; neki is kell improviz6lnia'
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