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Megjegyzflsek a vizsgatemadkikhoz 6s kdpz6si tervekhez -

Az 1992. novemberi k<izgyril6sen a r6swevok megvilasztottdk a T6rsasig oktatdsi bizottsdginak tagjait, s megbizt6k
ciket, hogydolgozzilkkraminiszt6riumirendeletben szereplcivizsga-tant6rgyakrij tartalm6t 6s avizsg6zism6dj6t.Isme-
retes, hogy a rendelet elk6szit6s6hezm6gl99I tavasziln be kellett nyfjtani egy vizsgatematik6t a tant6rgyak megiel6l6-
s6vel. Ezt Gabnai Katalin, Marundk Ferenc sz<ivegeinek 6s a tags6g 6szrev6teleinek felhaszn6l6s6val Debreczeni Tibor
k6szitette el. A I 5 oldalas anyagot az akkori kcizgyil6s szentesitette, s a miniszt6riumi rendelet s ziSvegez,Siszilmtalan kiil-
s6 szak6rtcj egyet6rtov6leked6se ut6n azt hivatalosan el is fogadt6k.

ADebreczeni-f6le anyagotadr6maj6I6k-vezel6k6pz6s tartalmit illet6en a szem6lyis6gkdzpontf nevel6si elk6lpzell-
sek, m6dszerek 6s technikikuralt6k, P. Slade, B. Wayhat6s6nak 6s a hazai el6d6k eltal befolyesolt gyakorlatnak megfe-

'lel5en.

Akik a Dr6mapedag6giai Magazint az els 6 szimt6lkezdve olvass6k, azok nyomon kdvethettdk a makacs kiizd elmet az6rl,
hogy ez a rendelet megsziiless6k. Ennek a dokumentumai megtal6lhat6ak a Magazin sz6maiban.

1991 6s 1993 kdzdtt, tehiit a rendelet tewez6,se 6s megval6sulfsa kdzdtt tdrt6nt egy 6s mds a dr6mapedag6gi6ban.
Egyesek szorosabb kapcsolatba keriiltek az angol drimaiskola Heathcote 6s Bolton nev6hezftiz6d6 ir6.nyzataival. Tor-
nyai Magda volt ennek elsci n6pszenisitcije, de az.o agressziv mint6i nemigen tett6k mint6v6 a ,,dr6ma" eme ,,szak6rt6
kdntds6ben" cimet visel6 ,,mriv6szi" v6ltozal6t. O kozvetitette nekiink David Davist is, akit a T6rsas6g tobbszcir is meg-
hivott Magyarorsz6gra. Davisfontos 6sl6ttat6 kurzusai tribbeket tettek em6dszerhiv€v6.Azangol mesteraBolton-tech-
nik6t isreprezentalta,ber cimindigDorothyHeathcot6ra hivatkozott.Azt6nKaposiL6sd6 sajdtitotta el aBoltonra 6pii-
ISTIE dramaturgi6t, sgddollcji tdrsulat6val magas szinten megis j elenitetteazt Ezen idcjben - viszonylagkor6n -meg-
jelentek aDr6mapedag6giai Magazinban azels6 O. Neill6sC. Lambert tipusirfoglalkozils-leirilsokis, Debreczeni Tibor,
NyisztorAgnes 6sBaranyai Gizella tolli4b6l. Ezek a leir6sok olyan dr6ma6ra foglalkoz6sokat jelenitettekmeg, amelyek-
ben a tan6r is szrepbe l6p, s amelyben az rigynevezett Bolton-f6le dramaturgiai 6s rendezcii technik6k is jelen vannak.
1992-ben az emliLett angol irilnyzatok tanulm6nyozilsira 14 magyar dr6mapedag6gus utazott Birminghambe s b6r be-
sz6mol6ikellentmond6sosak, ismereteiknyilv6n bcis6gesebbek, mintazitthonmaradottak6. @rdekes, hogyazosztrilkok
v5ltozatlanul saj6t ritjukat j6rj6k, nem v6letlen, hogy a b6csi J. Holl6st6l, aki r6gi elcjad6nk, nemigen hallhatott k6zdns6-
ge az emlegetett vonulatokr6l".)

Az elmondott t6nyek, folyamatokindokoljikazeredetivizsgatematika6tdolgoz6s6t. Abban ugyanazemlitett ir6ny-
zatokt6l esik sz6, de nem olyan hangsfilyosan, mint ahogy az napjainkban megkiv6ntatik. Az iltdolgozisra Kaposi L6sz-
l6villakozolt, sajdtkoncepci6jfhoz, a Bolton ir6nyzatdominanci6 jilhozigazitjaavizsga fazon j|t.Erzodik,hogyKapo.-
sit kev6sb6 foglalkoztatja az iskolai gyakorlat, s kev6sb6 foglalkoztatja a pedag6gia. Ezt kdveti Elcjd N6ra v6llalkoz6sa. O
tanfolyami tematikdt ad kdzre, kompromisszumosat, benne Kaposi 6s mdsok elk6pzel6seinek elemeivel.

E sorok ir6ja az tistematikakflszitfje, aki Kaposit6l eme munk6j66rt a megjelen6s ut6n k6t 6wel summds bir6latot
kapott -,,hihetetleniilbris6ges,meglehetcisenzavaros,sokhelyiittszakmailagispontatlan",-nosazi:,iltdolgozisak}-

vetkezettezek ut6n. A szerz6 tombositette kor6bbi tematikij6t. Hogy saj6t tanfolyamvezet6i munk6j6ban hogyan hasz-
n6ljaazeredeti ,,hihetetlentil bcis6ges anyagot" a k6scjbbiek sor6n ez mag6niigy6v6 v6lik.

Az oktat6si bizottsrig irgy ddntdtt, hogy egymiis mellett mind a h6rom tematik6t kddi, snajd csak k6t 6vmflva k6szi-
ti el a tapasztalatok 6s az fjabb ir6nyzatok ismeret6ben az egyetlen krizpontit.

Ami az itt kdzolt h6rom tematika kdzott a legelt6rcibb! Kaposi 6s El<id m6sk6nt 6rtelmezi a dr6m a6ra-vezet6stant6r-
grat, mint Debreczeni ill. a miniszteri rendelethezklszitett risanyag. Kaposi 6s elcid szinte kisaj6titja a dr6ma6ra-veze-
test a Heathcote 6s Bolton irinyzattalkapcsolatos tudnival6ra. Mintha a dr5.ma6ra-vezet6s mesters6g6nek ismerete ki-
z61 6lag az fjangol technik 6v al v olna azonos. Ez nyilv6n k6ptelens6g.

A miniszt6rium eltal j6v6hagyott cisanyagban ez olvashat6: ,,,A. dr6ma6ra-vezet6s a hogyannal foglalkozik. A hallga-
t6, miutinmegkapta feladatit, irisosv6zlatirban6ssz6beli, gyakrolatikifejt6sben arra tdrekszik, hogy bemutassa:5 mi-
k6nt 6piti fel az 6rit, ci hogyan oldja meg a feladatot." Debreczeni v6ltozatlanul ehhez tartja maget. A ket angol mester
m6dszer6vel kapcsolatos tudnival6kat pedig dtteszi a drdmajft6k m6dszertan tant6rgyhoz.
Kozdljiik m6g Gabnai Katalin k6pz6si terv6t, melyet aZsfumblklKat6likus Tan6rk6pzci Fciiskola Dr6mapedag6giai Tan-
szfikfitekvezetcijek6nt irt, hogy indokolja egy drdmapedag6giaiszaklltesitlslt. Azdtewezerea Debreczeni6vel rokon
elk6pzel6sek jegy6ben fogalmaz6dott, ami nem is csoda, hiszen a bir6lt,6sv6ltozat elk6szit6sekor a szerzo Gabnai Kata-
lin kor6bbi munk6ira - hivatkoz6ssal is - t6maszkodott. Az oktat6si bizotts6g a Gabnai-anyag k6zz6t6tel6refelhatal-
mazta a szerkesztcit.

Nem esett viszonrsz6 aszerkeszt6 kiilcinfciiskolaik6pz6siterv6r6l,m'elyet a Nagykcirdsi 6sDunamell6ki Reform6tus
Tanit6k6pz6 FSiskola megbiz6s6b6l k6szitett,tgyancsak <in6ll6 dr6mapedag6giai szakl6tesit6s6ttervezend6. Hi6nyos-
nak tiinn6k a k6p, ha ez a k6pz6si program nem keriilne az olvas6 el6.

Itt kozziljiikTotnai Mdria tij6koztat6j6t is aKaposv6ri CsokonaiVit6zMihilyTanit6k1pz6Ffiiskola dr6mapedag6-
giai oktat6si rendj6rdl, valamint Ozsv6th S6ndor irdsit arr6l, mik6nt alakult a drfmapedag6gia tanit6s6nak hetyzete OeU-
recenben a Kolcsey Ferenc Reformitus Tanit6k6pzci Fciiskolin. Noha valamennyi pedag6gusk6pz6 fcjiskola nevel6stu-
dom6nyi tansz6k6nek irtunk, t6j6koztassan akk6pz6siprogramjukr6l, lapzlrtdigennyi 6rkezett meg.*

A paletta igy is szines. Lehet tanulm6.nyozni 6sv6lasztani, driilni 6s bosszankodnt. 
, zerkeszJ'

*l-apzilrrautLin futott be a szekszirdi fciiskola elemz6se,6s a hajdfb<isziirm6nyi &6k€pz6fdiskola tij6ko ztat6ja,.
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fcy LEHET vrzscAzNr
- Az oktatdsi bizotts6g tij6koztat6ja

AMagyarDrilmapedag6giai T6rsas6g Oktat6si Bizotts6ga elfogadta a miivelcidlsi6gazatiszal*6pz€sr6l6s munka-
k6ri szakk6pz6sr6lsz6l63l1993. (II.2.) MKM-rendeletnekmegfelekiDRAMAIATEK-VEZETOIvizsga rendszer6t 6s a
vizsg6zIal6srn6dj6t, illetve azeloirtvizsgatirgyak tartalm6t. Avizsgdra vonatkoz6 gyakorlati tudnival6k:
- A vizsg6ra jelentkez6s felt6tele legalabb 120 6rils igazolt tanfolyami r6szv6tel. Ezt avizsgdmi szind1koz6 tdbb tan-

folyamon, tovibbklpzlsen, t6borban stb. is dsszegyiijtheti.
- A T6rsas6g dvente k6tszer - osszelils tavasszal - rendez k6zponti vizsg6t.

Ennek idcipontj6t a DPM-ben, illewe kiikjn kddem6nyben fogjuk alkalmank6nt meghirdetni.
- A vizsga gyakorlati 6s elm6leti r6szb6l6ll.

A gyakorlati r6szlebonyolir6,sa - avizsgiz6villaszt6sa szerint - k6tf6lek6ppen t6rt6nhet:
al a v izsg6z6 tev6kenys6g6nek helyszin6n (iskol6 j 6ban, 6vodij6ban stb.) ;
a tanfolyamvezelo + egy bizotts6gi tag, illetve - nem tanfolyamz6r6 vizsga eset6n - k6t vizsgabizotts6gi tag - je-
lenl6t6ben. Avizsg6z6 egy foglalkozils vagy foglalkozisfolyamat terv6t mutatja 6s v6di meg, 6s abb6l mutat be egy
r6szletet (20-30 p.). Ilyen helyszini vizsga eset 6n az odattazAssal 6s a vizsg 6ztaI6.ssal kapcsolatos kdlts6gek a vizsg6-
z6t (v izsgiz6ka t) terhelik.

- b/ A gyakorlati vizsga az elm6letivel azonos helyszinen t6rt6nik; a foglalkoz6 sI avizsg6z6 a helyszinen lev6 csoport-
tirsaival mint jitsz6 csoporttal mutatja be.
A gyakorlati vizsga t6m6jit mindk6t esetben az elcjre megadott tematik6b6l v6lasztja. 0. al6bb).

Az elmdletivizsga a T6rsas6g riltal meghirdetett, illetve a tanfolyam (csoport) 6ltal k6rt helyen t6rt6nik. Tanfolyam-
z616vizsga eset6n a tanfolyamvezeroklrdez;az6rr6kel6sthdrom tagri, azoktat6si bizottsdg 6ltalfelk6rtvizsgabizott-
s6g v6gzi, amelynek a tanfolyamvezetcl nem tagja.

- Avizsgadiiak:a21993194-estan6vbenatanfolyamz6.r6vizsg6kdija2.500,-Ft,azegy6nijelentkezlsiivizsg6kdija
3.500,-Fr.

- A vizsg6hoz a tanfolyamvezeto 6llit 6ssze t6telsort. Ehhez mell6keliink n6gy tematika-javaslatot, amelybril a k6s<jb-
biekben - az elsci vizsgik tapasztalatait isfelhasmilva -azoktatisi bizotts6g egys6gesitett tematikajavaslatot fog
tissze6llitani. A tematik6khoz szakirodalom-aj6nldsok is tartomak, amelyek elscjsorban az egy6ni felk6sziil6st
konnyitikmeg.

- Sikeresvizsgaeset6n-arendelet6rtelm6ben-afelscifokfillamiv6gzetts6ggelrendelkezcikfelsrjfokd,migakdz6p-
fokri v6gzetts6ggel rendelkez6k k6z6pfokrl szaklpesit6srcil kapnak bizonyitvdnyt. Ut6bbiak sz6m6ra a fels6fokf
szakk6pesit6s elnyer6s6nek m6dj6t ugyancsak az oktatesi bizottsi4 gszabillyozza.

- Avizsga ti{rgyai - a rendelet 6rtelm6ben -: l. Reformpedag6giai ismeretek; 2.drLmajdt6k-m6dszertan; 3. drilma-
6ra-vezel.6s.

- Avizsga6rt6kel6seh6romosztllyzattalt6rt6nikk6telm6letijeggyel(dr6ma jdr6k-n6dszertan6sdr6ma6ra-vezet6s)
6s a gyakorlatra adott oszt 4lyzattal. Areformpedag6giai ismeretek beszilmol6 form6j6ban k6rhetcik sz6mon. A bizo-
nyitvilnyban csak a vegs6 6rt6kel6s - kiv6l6an megfelelt, megfelelt, nem felelt meg - szerepel. A,,megfelelt" 6rt6-
kel6shez legaldbb 3,00 6tlageredm6nyt kell el6rni.

- Azoknak a pedagogusoknak, akik legal6bb 6t 6ve folyamatosan elismerten folytatnak drdmapedagogiai tev6kenys6-
get, a T6rsas6glehet6s6getnyirjt a szakk6pesitlsvizsgandlkillielnyer6s6re.Azerrevonatkoz6tudnival6kat a z[g6ny-
bejelentci nyomtatv6nyminteb6l lehet megtudni. A jelentkez6s elfogad6s 6t az oktatilsi bizotts6g kiildn visszajelzi,
egyben kozli a vizsa hely6t, idej6t 6s a felk6rt vizsgabizortsigi tagok nev6t is.

Az oktat6si bizotts6g titkira El6d N6ra. Inform6ci66rLhozz|lehetfordulni a Magyar Dr6mapedag6giai T6rsas6g cim6n
(l0l1Budapest,Corvint6r8.)vagyalakisi4n(l1l9Budapest,Eteleu.65.V.49.,Telefon:186-1215r.
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