
TEMATIKAK, TEPZT4SI TERVEK

Yizlat a drdma jft6kvezetd-kdpzds
tananyagfnak 6s vizsgakOvetelmdnyeinek kialakitfsfhoz

Kaposi Ldszl6 az. okt at d s i b i zot t s d g e gy ik t andc s kozds dr a kd s Zft ett e
ezt a,,v dzl at ot" . f r d s dnak na g y obb i k f el 6t, s zdl i e 8y zet ek nd I kil l, kii -

zdl j ilk, ho gy o lv as 6ink i s t di dkozddj anak.

I. Bevezet6
A drima, a haz6nkban elfogadott megnevez6ssel a

dr6mapedag6gia angol eredetri. Szakembereink angliai

tanulm6nyf t jain szerzett tapasztalatok, illetve kiizvetitcj

orsz6gok 6tt6teleivel jutott el hozz6nk. Mind a helyszini

tapasitalatszerz6s, mind az 6tv6tel magin viselte a fel-

adltokat elv6.gz6k egy6ni lehet6s6geit (nem 6llamilag

felvdllalt 6s dotilt munk4r6l volt sz6), valamint szem6-
lyes 6rdeklcid6siiket 6s irdnyults6gukat (mit tartottak

fontosnak, 6rdekesnek). A magyarorszfgi alkalmaz6s le-

hetcis6gei is sztikithettek az 6tvehetcj ismereteken. (Nem
jelent irjat, hogy mi minden nem f6rt be a hazai k6zokta-

t6si 6s k6zmriveltjd6si int6zm6nyek tev6kenys6g6be). Az

oktat6si int6zrr6nyek szigorubb ellen6rz6se a m6st' ttib-

bet, teljesebbet akar6 pedag6gusok munk6j6t rend-

szeresen neh ezitelte,a 70-es 6vekben krizmrivelcid6si in-

t6zm6nyek biztosabb gyakorl6terepet nyiljtottak a dr6-

mapedag6gia szfimir a. Ezen int6zm6nyek gyakorlat6-

banviszont apedag6giai tev6kenys6g csakbizonyosszer-
vezeti formikban fordulhatott el6 (gondolok itt elscisor-
ban a gyermek miiv6szeti csoportokra, pl. szini6tsz6k'
b6bosok, n6pij6t6kcsoportok, mellettiikn6h6ny kev6sb6
rendszeres, rendezv6ny jellegii sorozatra, mint p6ldiul a
jiltsz6hilzak vagy a ny6ri t6borokra, pl. olvas6t6borok).- 

Ilym6don term6szetesnek tekinthetcj,hogy az 6we-
het6 ismeretek tdred6kesen 6s rendszerteleniil jutottak

elhozzfunk. Hi6nyos ismereteink miatt ak6r a r6szt is

eg6sznek gondolhattuk, irgy v6lhettiik, a teljesrcil kap-

tunkk6pet...
Az ut6bbi n6h6ny 6vben v6ltozott helyzetiink: ma

mfu hozzif ilrhetiink olyan inform6ci6khoz is, amelyek

eddig elz6rattak el<jliink. E tekintetben sokszor csak az

anyagiak jelentenek akad6lYt.
A dr6mapedag6gia ter6n is sokkal teljesebb k6pet

kaphatunk egy ideje a ,,for6svid6krcil"' Anglidb6l. Meg-
tudhattuk, hogy ott t6bb irilnyzatavanadr6minak, ezek
meghatfurozz6k magukat, igy el is kiil6nitik dnmagukat
c6ljaik, m6dszereik, elm6leti alapjaik, gyakorlatuk te-
kintet6ben. H6rom olyan meghatiroz6 szem6lyis6get le-

het emliteni, akik iskol6kat, kfunyzatokat teremtettek:
Brian Way, Dorothy Heathcote 6s Gavin Bolton. M6d-
szereik, ir6nyzataik nem egyforma m6rt6kben ismertek
n6lunk Peter Slade elm6lete jutott el hozz6nk,6sf'6k1nt'
majdnem kizrir6lagosan a Brian Way-t kdvetcik gyakor-
lata. Az ci ttj6t ismerhett6k meg, azL ifirhattik, igy azt is
j6rtik- jir ji.k hazai szakembereink. Alapvetden fontos-
nakv6lem, hogy a m6sikk6t jelent6s szem6lyis6g dr6m6-
16l alkotott n6zeteit is megismerhess6ka magrar dr6ma-
pedag6gusok (ennek nemcsak valamif6le teljess6gre tii-
rekv6s az oka, err6l r6szletesen sz6lunka k6scibbiekben).

A h6rom neves szakember dr6m6ra vonatkoz6nflze-
teinek megkiildnbo zlet€slvel kapcsolatban ismertnek
tetelezzukDr. L6rincz Jencj: Jit6k, dr6maj6t6k 6s a neve-
l6s cimii, a DPM 3. szi{m6ban megj elent, helyenk,6nt pon-
tosit6sra szorul6 tanulm6nv6t. Az ir6s t6m6nkhoz tarto-

z6 r6sz6ben (Slade, Way, Heathcote, Bolton n6zeteinek
rdvid ismertet6sekor) Ldtincz Gavin Bolton 1984-ben
megielent kdnlv6re alapoz. E mii nyersforditisinak is-
meiet6ben n6h6ny kieg6szit6ssel 6lek a kiivetkez6kben.
Bolton e miiv6ben amellett, hogy ismertet, kritik6z6l is:
k6n1v6b6l kideriil, hogy Slade-nek az 6tvenes 6vekben
egy akkori angliai helyzetben, az akkori prakszissal
siemben volt nigy j elent6s6ge, s nem napjainkban. A k6-
s6bbiekben Bolton r6szletekbe menden 6s kritikusan tir-
gyalja Way 6s Heathcote munk6ss6g6t, elveiket, gyakor-
titukat, eietenk6nt fogadtat6sukat, kit6rve kdvetciikre
is.
A/ Bolton v6lem6nye szerint Brian Way dr6m6val folyta-
tott munk6j6nak koz6ppotnjiban a k<ivetkezcjk 6llnak:

| . az egylnis€g hangsflYoz6sa
2. a gy ikorlatokra (szab6ly j 6t 6kokra) 6piil 6 6r av eze -

t6s
3. a dr6m6ba foglalt cselekm6ny kisz6lesit6se
4. az lsztotos cselekv6s fontoss6ga

Bolton kritik6ja a felsorol6s 1-3. pontjait 6rinti:
1. Az egy6nis6g kihangsflyozilsfutak nyilv6nval6 hitt6-
nyos volta, hogy eg6szs6gtelen egocentrizmushoz vezet-
hbt, r6adisul torzithatja a dr6m6t, amely alapvet6en t6r-
sas esem,6ny, s nem magdnyos tapasztal atszerz6's.Egy az,.
ha r6szt veszekvalamely t6ma dr6m6n keresztiil tort6n6
kibont6s6ban, annak folyamat6ban <inmagamr6l is tanu-
lok, meg6rthetek valamint, s eg6szen m6s dolog felt6te-
lezni, hogy a dr6ma nekem 6s 6rtemvan.
2. A gyakorlatokra vagy a t an6rinarr6ci6ra 6piil6 6rave-
zet6s teljesen a tan6r t6nyit6sa alatt tartja a tort6n6se-
ket, maga agrerek, de a gyerekekegyes cselekv6sei is izo-
l6ltak maradhatnak, a gyerekek r1sz6r6l csak bizonyos
fajta szellemi beillit6dist tesz lehetciv6 (a v6grehajt66q
KL.). A dr6ma messze t6volodhat a gyermekkdzpontf
munk6t6l.
3. A dr6m6ban megielenci cselekm6ny kisz6lesit6se -

frjk6nt a kdzvetlen tapasztalatszerzlsfel6. (n6lunk is is-
mert Brian Way p6ldrija arra vonatkoz6an, hogy "ki a
vak", illetve milyen m6dokon lehet ezt a k6rd6st megk6-
zeliteni). A k6zvetlen tapasztalatszerz6s nem drdma, 6l-
litjaBolton, mindaddignem az, amigfel nem meriilvala-
mi 6rtelmez6s, szimbolikuss6g, amely azzi r'em teszi.
Szerinte a dr6ma nem kozvetlen, csak annak tiinik, s 6p-
pen ebben varr az ereje.
B/ Bolton szerint Dorothy Heathcote munk6ssig6ban
alapvetcien fontos, hogy nagy hangsrilyt fektet a dr6ma
tarialm6ra, valamint a t6nyek 6s egyes t6m6k 6ltal6nos
dsszefiigg6seire. A dr6ma csak egy eszk6z, amelyen ke-
reszttil a t6rsadalom az anyagi viligotfelfo&ia. At6mek-
ban val6 gondolkod6s azonban nem intellektu6lis gya-
korlatot jelent csak; nem el6g valamely t6m6t feldolgoz-
ni, azt cselekm6nny6kell tudni alakitani' Atan6r szerep-
be l6ptet6se, a szak6rtoi szerep felaj6nl6sa alapvet6 tan6-
ri strat6gia Heathcote munk6j6ban.
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C7 G. Bolton -saj6t m6dszer6r6lazt'rja,hogrk6t alap-
vet6 jellegzetess6ge van: egyik hogy a taniir 6s a tanul6
t6rsmriv6szek egy koz<is v6llalkoz6sban, s ki-ki meg kell,
hogy talilja hozz6jintl6s6nak kellci m6rt6k6t; a m6sik,
hogy emek<izds v6llalkoz6s c6lja a mogottes tartalom fel-
tdr6sa, a jelent6sad6s. A dr6ma segiti a tanul6kat annak
megl6tAs6ban, mi rejlik a v6ltoz6sok mdgdtt, ugyanigy a
v6ltoz6sok el 6id6z6s6v el ilVvagy kezel6s6vel j6r6 f elel6s-
s6g v6llal6s6ban. A dr6mai alkot6 folyamat egfajta fel-
fedez6s, am6rismertetm6sszemszogb<ilmutatja meg, fj
dimenzi6t adhat annak stb. - ennek eredm€nyek6nt va-
lami rijat 6sdelhetiink, ami nem felt6tleniil fogalmi isme-
ret, lehet hog/,,csak" 6rz6s.
Bolton m6dszer6re is jellemzci, hogy a t6rgyal6si-egyez-
tet6si szakasz ut6n a tan6r rendre szerepbdl irfinyitja a
jiI6kot. A jit6kot, amelyben egyidejrileg az elscidleges
j6t1k€lm6nyt, ordmot meghagy6 tev6kenys6gben lehet
r6sziik agyerekeknek, s aj6t6kot, amelyben a tan6rneve-
l6si c6ljait megval6sithatja.
(A fentiekbcil arra a megdllapit6sra juthatunk, hogy He-
athcote 6s Bolton m6dszer6ben sok a kdzos von6s. Ez va-
l6szinrileg nem is t6ved6s...)
Elm6leti oldalr6l vizsg6lva azegles irinyzatok kiildnbs6-
geit: m6r az alapokn6l elt6rnek. Slade 6s nyom6n Way is
Piaget, Heathcote 6s Bolton Vigotszkij tanaira 6pit. Da-
vid Davis szerint a tanul6s *6s szellemi fejlcid6s kapcsola-
t6nak fejlettebb elm6let6vel mutat rokonsdgot az ut6bbi
k6t driimatan6r.

II. Rendszer ndtktill gondolatok
- Algliai tapasztalatok szerint bcis6ges, r6szletesen 6s

magas szinvonalon kidolgozott szakirodalma van a
Heathcote 6s Bolton nev 6hez kor6d6 ir6nyzatoknak.
Esetiinkben olyan szakirodalomr6l van sz6, amely
nem csak a dr6mival foglalkoz6knak lehet 6rdekes:
v6lem6nyem szerint ezen kdnyvek n6melyike na-
gyobb hati4ssal lehet a magyar pedag6gusokra, mint
pl. Gordon munk6ja.

- Fordittatnunk kell a szakirodalmat (elm6kti alapve-
t6sek mellett a gyakorlati munkdt kdzvetleniil t6mo-
gat6 kdnyveket is).

Kaposi Liszll

1. REFORMPEDAGOCIAI ALAPISMERETEK
A/ DRAMAJATBT BIvTET-erB Bs ronrENerB
- A fribb drdmapedag6giai ir6nyzatok (szem6lyhez

kritve: Peter Slade, Brian Way, Dorothy Heathco-
te, Gavin Bolton) ismerete.

- A dr6mapedag6giai gyakorlat rendszerez6se (Ga-
vin Bolton nyom6n)

- A dr6ma 6s a szinhilz (kiilonbs6gek, azonossdgok).
- A TIE (Theatre in Education).
- A DIE @rama in Education) 6s a TIE dsszehason-

lit6 vizsgiilata.
B/ REFORMPEDAGOGIAK

Az al6bbiak, valamint k6t (aktrn a Reformpedag6giai ot-
vas6k6nyvkil) szabadon v6lasztott ir6nyzat ismertet6se:

Waldorf
Gordon
Freinet
FEJL6DESLEIETTAN, rArExpszCHoL6-

* A k6pz6s sorin a drimapedag6gia telejs vertikum6t
kell kin6lnunk; azok v6laszthatninak, d6nthetn6nek
(hogy milyen kfnyzatot akarnak kovetni, mire van
sztks6giik), akik majd a grakorlati munkit vlgzrk
(Allit6lag az ig azs6g az arinyokban rejlik. Tudatlan-
s6gunk r6adisul hazugs6gokba kergethet - a dr6ma-
pedag6gus, ha m6r nem k6pes rijat tanutni, ,,hagyja a
szakm6t m6sra"...)

- Tanulm6nyoznunk kell a Dorothy Heathcote 6s Ga-
vin Bolton nevlhez kothetrj k6nyzatokat Folytat-
nunk kell, illetve fel kell gyorsitani azon tan6rok ki-
k6pz6s1t, akik tanitani tudj6k ezentinyzatokat is.
@zt v6lem egy6bk6nt a Magyar Dr6mapedag6giai
Tiirsas6g legfontosabb feladat6nak.) Ehhez anyagiak
is sziiks6gesek tanfolyamok szervez6s6re, posztgra-
duilis k6pz6sekre gondolok, ahol vezetcj drilmapeda-
g6gusainknak sem lenne ,,sz6g/en" ha tanulnak. (Ja-
vaslom, ha a T6rsas6g p6nztrez jut, egyr6sz6t forditsa
e c6lra!)

- Gyrijteni, s rendszerezni kell a hazai tapasztalatokat.
Ugy trinik szdmomra, hogy a rendszerez,6shez ekjbb
sziiks6geltetik a sz6lesebb l6t6kiir (an6lkiil neh6z el-
helyezniazelemeket).

III. Gondolatok mds tdmakiirdkben
- A dr6mdval v6gzett munka soK6le c6lt szolgdlhat. A

c6lok alapjiin m6g nem kellene elktiloniilni (pl. ,,6n
szem6lyis6gfejlesztek, te a val6s vil6got tanitod, cj pe-
dig kozdss6get 6pit").

- A fenti gondolattal csak l6tsz6lag ellent6tes a kdvet-
kezci: meg kellene mondanunk, hogy mit tanitunk az
egyes tanfolyamokon! Pl. a zl,hogy a dr ilmapedag6gia

. mely ir6nyzat6t, vagymely t6nyzatait...Aki csakfgy
eltaleban dr6mapedag6giai tanfolyamot hirdet, az
adjon teljes k6pet!

- A soksziniis6g megtartand6: nincs drimapedag6giai
egyenruha (vagy k6nyszerzubbony), szakma viszont
van! M6dszerekvannak, amelyeket ismernie kell an-
nak, aki jobbat akar kitaldlni.

- Ki kell dolgozni a magyar terminol6giilt.

vizsgatematikilja

Irodalomjegyz6kiink IV 1. pontj6n6l megadott szakiro-
dalom tanulmlnyozilsa avizsgihoz elegendci. A hallga-
t6htral v ilzlatosan ism erniiik kell

- a fribb fejlcid6sl6leklani kinyzatokat @aget 6s
Vigotszkij), valamint

- a syermeki i6t6kra vona t koz6 meskdzel i t6seke t.
2. D RAi,iA JA rEk-na6oszERrAN
fu GYAKORLATOK, TECHNIKAK

- Sapcsolatteremtd j6t6kok
- Erz6kel6sfejleszt<i j6t6kok
- Bizalomgyakorlatok
- Interakci6sjrit6kok

. - Lazit6j6t6kok
- Koncentr6ci6s j6t6kok

_: - Agresszi6levezet(5 jit1kok
- On- 6s csoportismereti jAt6kok
- Szitu6ci6sj6t6kok
- M6s teriilerektcil 6tv6ve:

- Bemelegitci, mozgisos g;rakorlatok, j6t6kok
-N6pi j6t6kok
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B/ sziNJAr6ros (sziNHAzI DRAMATURGIAI)
ALAPISMERETEK
A kdvetkezci szrnhilzidramaturgiai alapfogalmak jelen-

t6s6t, azokgyakorlati alkalmaz6s6t ismerniiik kell a hall-
gat6knak:

- fesziilts6g - a fesziilts6gteremt6s m6djai' eszk6-
zei

- kontraszt
- f6kusz
- id6 - szinpadi id6 - azid6kezellsea dr6m6ban
- tlr - a tlrhaszn6lat m6djai
- cselekm6nY
- cselekm6nybonyolit6s -kiil6'ntxizd cselekrn6ny-

bonyolit6si modellek
- konfliktus
- szitu6ci6
- szimb6lumteremt6s, szimb6lumok kezel6se

r. ONAUEoRAVEZETES
A/ DRAMAA TANITASBAN

- Munkaform6k (dr6mam6dok).

- A tan6ri k6rd6sfeltev6s, a v6laszok kezelilse.
- Szirrhizi eszktjzdk a drim6ban (avagy mit kell

tudni a dr6mair6 6s a rendez6miv1szet6b6l).
- Gyakorlatokbe6pit6se a dr6m6ba.
- Adrilmatervezilse.
- A t6rgyal is (egy ezie|6s) form6i.
* A dr6ma megjelenit6si szakasza.
- Az 6rt6kel6set hetye, szerepe 6s formii a drdm6-

ban.
- A tan6r szerepben, a szerepbel6p6s c6ljai, formii.
- Ataniristrat6gi6k.'- 

Atan6ritechnik4k.
- Drimastruktur6k.

B/ ALKALMAZOTT DRAMAIATET
- Konkr6t tan6rai alkalmaz6sok - iskolatipust6l, a

r6sztvevcjk 6letkorilt6l, a tant6rgyt6l fiigg<ien
- Dr6ma, dr6maj6t6k a z osztflyf 6n6ki 6r6n
- Dr6ma, dr6maj6t6k a szabadidcjs foglalkoz6so-

kon (iskolaotthon, napkdzi, egy6b form6k' pl' ki-
, r6ndul6s, t6bor)

El6d Ndra tanfolYam-tematikfja
l2O 6ra

Tervezhetti tetsz6Jlehetcis6gek szerinti gyakoris6g-

gal6s idcitartamban. Optim6lisnak l6tszik egy6ves kur-

zus, hetenk6nt egyszeri n6gy6r6s foglalkoz6sokkal' leg-

al6bb k6t eg6sznapos egriittl6ttel 6s 5-7 napos intenziv

vizsgaelcik6s zito titbor r al.
Megjegyzds:
1. A (+)-jellel jeldlt t6m6kkal a tanfolyamon csak esetle-
gesen, maximum egy-egy kiv6lasztott t6maerej6ig fog-

ialkoznak, avizsg{ra a megadott szakirodalom alapjin

dn6ll6an kell felk6sziilni.
2. (x) -jellel jeldlttik az eg6smapos, illeWe tibori miihely-
munk6ra j avasolt t6milkat.
3. Az al6bbi tematika javaslat, tudalosan maximalista,
szdmol a csoport adottsigainakmegfelelci, a tanfolyam-
vezet6l szerv ez,6 bel6t6sa szerinti adapt6l6s sziiks6gess6-
gdvel.

I. ELMfLETI KfRDfSEK (+)
N Ref or mped a g 6 g i ai al api smer et ek
- A XX. szdzadi szem6lyis6gkdzpont(r reformpedag6-

gi6k v6datos 6ttekint6se
- A reformpedag6gi6k fontosabb ir6nyzatai 6s kiemel-

ked6 kiilf<jldilmagyar teoretikusai (I\4ontessori,
Freinet, Waldorf, Rogers, Gordon, ill. Karicsony
S6ndor, M6rei Ferenc)

Bl F ej I 6dd s I d I ekt ani d s i dt 6kp s zicho I 6 giai al ap i sme-
retek (Clapardde, Montessori, Piaget, ViSotszkij' Elko-
nyin, M6rei)
Cl Drdmapedag6gia
- Drimapedag6giai tdrekv6sek Magyarorsz6gon
- Az angols z6sz dr Lmapedag6gia fcibb ir finyzatai
- DIE6sTIE
I I. DRAMATATEX-VToDSZERTAN
N Gyakor I at ok, t echnikdk
1. Kapcsolatteremt6s, kapcsolatm6lyit6s; bizalomgya-
korlatok,
empdtiafejlesztl jit6kok; kooper6ci6s 6s csoportkoh6-
zi6-fejleszt6 j6t6kok
2.,,Riihangol6 " j 6t6ko( lazit6s, munk6ra kondicion6lis.
Ritmus- 6s mozg6sj6t6kok

3. Besz6dtechnikai j6t6kok,besz6djavit6s: l6gz6s, artiku-
l6ci6, hansle i t6s, hanshordoz6s
q.f r:zflueilsiejlesztci j6t6kok:az6rz6keszewi6szlel6sek
finomit6sa. LLt6s-�, hall6s-, szagl6s-, izlel6s-, tapin-
tds6lm6nyek 6s -eml6kek 6t6l6s 6s verbalizi,Jils'T 6t6rz6'-
kel6s. t6rszervez6s.
5. Szellemi-pszichikai k6szs6gek fejles zt6w dr 6mai6t6k-
ban: figyelem6sszpontosit6, megfigyelci, mem6ria- 6s
fant6ziifejleszt6 j6t6kok. A k6szs6gfejleszt6 j6t6kok
komplexit6sa, kapcsol6ddsa egym6shoz 6s m6s i6tekti-
pusokhoz; helyiik a tan6r6n.
6. Nonverbilis kifejezcieszk6ziik: tekintet, mimika, test-
tart6s, gesztus - ,,testbesz6d";
mimeniikus mozg6sok testi- 6slelki6llapot-kifejez6 cse-
lekv6sek hangulatok, tdrt6n6sek, helyszinek, esem6ny-
sorok, karakterek, interperszon6lis kapcsolatok nonver-
b6lis megnyilv6nulisai - metanyelvi kommunik6ci6 a
tanit6i viselked6sben, felhaszn6l6sa a tanyanyag kdzve-
tit6s6ben.
7.,,F6lverbdlis" 6s,,6lverb6lis" improviz6ci6s i6I6kok: a
besz6d 6s a nonverbdlis eszk6z6k dsszekapcsol6sa
8. Besz6dk6szs6g-f e j I eszrci j 6t 6kok: alkalmaz|suk az
anyanyelvi kommunik6ci6s k6szs6g fejleszt6s6ben 6s az
idegen nyelvek tanitis6bar/annak el6k6szit6s6&.n.
9. lmproviz6ci6:
- ,,mechanikus" impr6: helyzetre, t6mlra, Sesztusra,

t6rgyra, szdvegre, helyszinre, irodalmi vagy sajt6-
anyagra stb.

- az interperszondlis helyzetek j6tQ<ai: konfliktusimp-
r6k, presztizsj6t6kok, eml6kj6t6kok, 6letj6t6kok;

- az improvizdci66pitls szab6lyai
10. (x) Onismereti j6t6kok
I l. (x) N6pi gyermekj6t6kok
12. (x) Gyermekverselemz6s; gyermekversre 6piilci dr6-
majft6k
1 3. (x) Kiiztis dramatiz6l6s; improvizativ gyetekszinhfn
Bl Dr amatur g i ai al ap i smer et ek
- Cselekm6ny/ellencselekm6ny - konfliktus - szitu-

6ci6
- a fesziilts6g; a fesziilts6Steremt6s m6djai, eszkdzei
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* akontraszt
- idci: szinpadi idd - id6kezel6s a drdm6ban
- at'6r - t6rhaszn6lat a dr6m6ban
- szimb6lum 6s metafor a. l6tr ehozilsuk&ezel6siik a

dr6m6ban.
Cl Drdmajdtdk-elmdlet
- A dramatikus tev6kenys6gform6k osztillyozilsa 6s

jellemz6se: gyakorlatok - dramatikus j 1t6k - szin-
hiz - tanitisi (meg6rt6si) dr6ma

- Probl6mamegold6dr6ma;
-,,A szak6rt6 kont6s6ben" dr6ma
- A tanit6si drdma alapfogalmai:

- tanul6siteriilet
- f6kusz
- kontextus
- cselekm6ny

- K6rdez6si technik6k
III. DRAMA6NE.VEZFTfS
N A t antt dsi dr dma elmdl ete 6s gyakor I at a
- Adr6matewezlse
- technikdk, elj6r6sok, eszk6zdk
- a tan6r szerepe (,,a hatalom megoszt6sa") - tan6r a

szerepben
- gyerekszerepkiir6k (,,kerettdvols6g")
- szerepelemz6s - szerepbe segit6s

I. REFORMPEDAGoGIAI ALAPISMERETEK
A XX. szAzadi szem6lyis6gk<izpontir reformpedag6gi6k
t<irt6neti 6ttekint6se.
Fontosabb ir inyzzta| kiemelkedrj teoretikusai, kiilfrin-
d<in 6s Magyarorsz6gon.
A fejl<i16sl6lektan r6s a reformpedag6gia kapcsol6d6sa.
Fcibb drd.mapedag6giai irinyzaLok.
Drdmapedag6giai torekv6sek M agyarorsz6gon.
I I. DRAMAJATEK-MODSZERTAN
E tantdrgy foglalja mag6ba a dr6mapedag6gia tanit6s6-
val kapcsolatos valamennyi gyakorlatot 6s technik6t,
amelyekkel nevel6si-oktat6si elk6pzel6seket szand6ko-
zunkmegval6sitani.
Az al6bbi t6makdr6krrjl avizsgilz6k sz6ban szimolnak
be.
- kapcsolatteremt<i j6t6kok
- Interakci6sj6t6kok
- Erz6kel6sfejlesztci jdt6kok
- Bizalomgyakorlatok
- Lazit6 jit1kok
- Koncentr6ci6s j6t6kok
- Fesztilts6 glevezet6 j6t6kok (a n6pi gyermekj6t6kok-

bolis) . :
- Fant6ziaf ejlesitci gyakorlatok
- Helyzetgyakorlatok
- ..S.zituilci6s j6t6kok (szoveges improvizilci6k)
- On-6scsoportismeretij6t6kok :
- A konfliktusmegold6s eszkdzei
- Az improviz6ci6s 6pitkez6s szabilyai (dtlettril a dia-

logusig)
- Besz6dk6szs6g fejlesztri grakorlatok
- N6pigyermekj6t6kok

tanfolyamhallgat6inak mindez r6szletesebben.

,

- jit6kban 6s j6t6kon kiviit 6rt6kel6-tudatosit6 munka
a dr6ma6r5n

Bl Al kalmazott dr dmaj dtdk
- Dr6ma6ra a tanit6s szolgilat6ban;drdma a tan6r6n
- drfmajit6k az osztilyf6ndki 6r6n (4. probl6mame-

gold6 dr6ma:IVC)
- dr6maj6t6k a szabadid6s foglalkozisokon (szakkiir,

napkozi, klubd6lut6n, kir6ndul6s, tibor stb.).

A tanfolyam r6sze a hallgat6k gyakorlati foglalkozisai-
nak megtekint6se 6s k<izds elemz6se, kiil6n<js tekintettel
- a megcllzott koroszt6ly/ok 6letkori saj6tossilgaira,
- a foglalkozis esetleges specifikus pedag6giai c6ljira,
- a foglalkozilsfel6pit6s6re, az idrjvel val6 gazdillko-

d6sra,
- a gyerekek bevon6s6ra 6s j6t6kban tart6s6ra,
- az instrukci6adisra: a nonverbdlis 6s verb6lis tanit6i

megnyilatkoz6sokra,
- a csoportos j6t6kelemz6s irilnyitils6ra (k6rdez6si

technika),
- a jit6k sorin megjelencj interakci6k kezel6s6re,
- atervez6s6s a foglalkoz6s eredm6nyess6g6nek elem-

z6s6re.

- Dr6majr4t6kos m6dszerek az egyes szakt6rgyakban
- Dramatikus j6tsz6h6zas mesefeldolgo zisok tewez6-

se, folyamata, eszkozei
- A ,,szak6rtci k6nt6s6ben". A t6mafeldolgoz6sok ter-

vezrlse, folyamata, eszkozei
- A,,tanitisi dr6ma" @olton) tervez6se, folyamata,

eszkozei
III. DRAMAdne-WzsrEs
A vizsgdz6 e tantdrgy keretdn belill bizonyfthatja be
dr dmapedag 6 g iai r dtermett sdg 6t, mikdnt tudj a tindl 16-
an alkalmazni a drdmajdtdk m6dszertan 6rdkontanult
i s mer et e k et, g y ako r I at o k at, j dt 6ko k at, t e c hni kdk at,

rye g k6 ze I it d s i m6 d o kat.
Eppen ez6rt a jeldlt he$szinen, ir6sban kapja meg a fel-
adatdt, an6l vizlarot k6szit, elk6pzel6s6t indokolja, ki-
vins6g szerint gyakorlatban is bemutatj a. Avizsg|z6nak
figyelembe kell vennie a nevel6si c6lt, a felt6telezett 6let-
kort, a k<iriilm6nyeket stb. Pl d.Tervezzenmeg egy foglal-
kozdsL szociillis jellegri, oszdlyon beliili fesziilts6g meg-
old6silra, 5. osztilyba; oldjon meg kommunik6ci6s prob-
l6mdt3. oszti{lyban; irj gyerek 6rkezikaz6vodisok k6z6;
nyomotthangulatvan a7. osztalyban; dolgozzafel ahon-
foglal6s egy epiz(Aj|r dr 6maj6t6k segits 6g|v el; mesefel-
dolgozils az 6ltal6nos iskola adott oszt6ly6ban...
(A vizsg6z6 kaphat b6rmely iskolatipusra, koroszt6lyra,
probl6milra, nevel6si Ilmfra vonatkoz6 feladatot, fiig-
getleniil att6l, hogr ci maga milyen korir tanul6kkal fog-
lalkozik, vagyis fiiggetlentil att6l, hogy ci maga 6vodape-
dag6gus, tafit6, tan6r avagy mis foglalkozisfi.)
IV. GYAKORLAT (Aszerz6 a saj6t kcizegben t6,rt6n6
bemutat6 foglalkoz6s hive.)

Debreczeni Tibor drfmajftdk-vezet6i vizsga tematikdjax
- az eredeti tematika tiimbiisftett 6s m6dositott vfi,Jltozat^ -
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Gabnai Katalin k6Pz6si terve
drfmapedagdgiai szak ldtesitdsdre

r Zsfmb6ki kat6li[us Tanit6k6pz6 F6iskol6n
(16szletek)

Bevezet€s
A szinj6t6k mint az oktatdst segit6 pedagogiaj m6dszer

sot euitaraOos mfiltra tekinthet vissza' Azel6re megirt

6s k6scjbb sz6 szerint betanult dial6gusokat gyakorta al-

kalmazzl*. ktilonbtiztj tipusf oktat6si int6zm6nyekben'
tobbnyire az zal a clllal,hogy az adott tananyagot sz6ra-

koztai6 formiban saj6tithassa el a tanul6ifjfis6g' vagy

legal6bbis az a tirsasig, mely az elciad6st fgy-ahogy be-

-irtuttu. A tan6v jeles napjainakf6ty6tmai napig is-el-

roioiti" u tunut6l 6ttat uemutatott szinj6t6kos esem6ny

emeli.
Most azonban, anikor napjaink dr6mapedag6gi6j6-

16l besz6liink, pontositanunk kell, melyek azok a halad6-

nak 6rzett hagyom6nyok, melyekre muqg"lut ercjsiten-

dti hivatkozhiiunk. Ugy 6rezziik, legkev6sb6 a sz6 szerint

betanult, v6gsz6kal v6rva elciadott dial6gusok szokisa
rokonithat6-elveinkkel 6s gyakoilatunkkal' Nagyra be-

csiiljiik a memoritert, tiszteletben tartjuk a nemes szijve-

seket, de elscisorban azt a szellemi 6s testi (!) frisses6get

fiu6o;ot "tcittivni tanitv6nyainkb6l, mely p6ld6ul a rene-

szilns? Angli6 j 6nak h6tk6znapi ember6t is. j ellemezte'
mikoris nitstiff nyugodtan javasolhatta bar6tainak:

,,J6tsszunk rtjgtonzbtt kom Cdiet' .S itt nem is a jit6kon'

nem is a kom6di6n mint vignak tetelezettj6t6konvan a
hangsirly, hanem a r6gt6nz6sen' ami Shakespeare kor6-

Uanityin n6pszeni idcit6lt6s volt a k6m6p koziitt' hogy

m6g ma is miradt belcile egy kev6s London sorozcjinek
"Tieatre" feliratir szob6iban. Magyarorszigon a rdgttin-
z6snek nem volt akkora becse, sem akkor, sem k6scibb, s
n6pi idcitdlt6ss6 sohasemvilt. A napt6ri 6v jeles napjain

szok6sos n6pi j6t6kok dramatikus megnyilv6nulisai iin-

nepienk6td-ttek, aszertartismegnem m6sithat6 ercjssti-
luiegre a megemelt, sokszor kir.t6l6, 6nekbesz6dszerii

,,eiyfr6snat<fe-tel6s", ahogy a mag11 -"y-"yP"" Iegels6
iofteUan fordul elci a szinjit6k jel6l6se. Nekiink az a fel-

adatunk, hogy a dramatikus n6pszok6sok rituil6jinak
megismertet6se mellett meghonositsuk azokat a dr6ma-
j6t6kokat, melyek a viligban annyi form6ban szolg6lj6k
iz adott orsz6g fiainak nevel6s6t 6s oktat6s6t..'

Demi is ai a drdmajdtdk? Adr6maj6t6k olyan jdt6-

kos emberi megnyilv6nul6s, amelyben a dramatikus fo-
lyamat jellegzelei elemei lelhet6kfiil. A dramatikus fo-
tyamat tcifeiez6si form6ja: a megjelenitfls, az ut6nz6s;
megjelenit6ii m6dja: a fiil idlzettv agy 6ppen megnyilv6-
nul6-t6rsas kiilcs6nhat6s, az interakci 6: esz*oze: az em'
beri 6szenei hang, azadottnyelv,a test, a t616sazidS:tat-
t6szerkezetepedig a szervezett emberi cselekv6s'
Adr6mapedag6gii elj6r6sai, akdr tanit6s i 61 6n, akit sza-
badidciben allalmazzuk azokat' szervesen illeszkednek
nevel6-oktat6 munk6nkba. A nevel6si cel itt is, elhluk is

azeglszszemllyis6g,az6tlelem,az6rzelem,af izikum,a
je[Jn harmoniicus 6s differenci6lt fejleszt6se' Drilmaj6-
i6kuitrk o, ember6pit6st c6lozz6'k, f eladatuk a szem6lyi-
s6gformil6s, a kapcsolatfelv6tel, a kapcsolattartis, a
k6zl6s megkiinnyit6se. Gyakod6sukvoltak6ppen szocia-
liz6l6 tev6kenys6g, kreativit6st 6s emp6ti6t ig6nyel' s a
gyakorlatok cselekv6st, aktiv r 6.szv lreltkiivetelnek min-
den j6t6kost6l.

i
b

A dr6ma akir mint r<igt6nz6tt jit6k, akir mint er6s
katarzis6lm6nlt nyirjt6 sz nn6zt etoades jelenik meg 6le-

tiinkben - a jelenlevci emberre sz6mit, s a m6sik ember

6lm6ny6t k6siiti et6 vagy dolgozza fel. A.megnyilv6nul6
embei mint 6lm6nyfotr6s a h6tkiiznapi vagy szinpadi

dr6mai szitu6ci6k elemz6s6n keresztiil I esz igazilr. eml6-

kezetes. S nincs az az eszr6rikai min6s6g, mely ne hivna

elci izgalmas6rtelmez6st, ha az emberi helyzetekltz6ke-
l6se ds meg6rt6se sor6n tirul fel. A szitu6ci6elemz6s
azonban a irunka mivesebb szakasz6ban 6rkezik csak el'
M6gis, m6r a bevezetci k6szs6gfejlesztci-gyakorlatok 6s

el6i6szit6 jiltekokvezet6se is ugyanazt a-l6nyeg- 6s val6-

sigl6t6pedag6gust ig6nyti,aki elcjtt k6s<jbb sem lesz ta-

bu"t 6m a seminilyen I elens6g . Ezek a gyakorla tsorok a

dr6ma6r6k l6nyeg6t jelentik, s mindezeknek csak kieg6-
szitlslreszolgil iz oner6b6l l6trehozott bemutat6, vaSy

a szinh6il6togat6s sor6n szer zett,,na gyszinh6 zi " 6l-

m6ny.
Iiangsf lyoznunkkell:szinh6zracs'kszinhilzzallehet

nevelni.-Lehet szerepe bizonyos inform6ci6k t6tol6s6-
ban a videotechnikinak, d e aszinhilz ielenidejri gyiinyii-

riis6g6taznemadhat jameg'Aszinhizi.llm6nylatarikus
hat6ia, melyben a n6zcik kiizirs egytittl6te, s az itt 6s most

bek<ivetkez6 vagy megint elmaradt csoda, a gy6zelem 6s

a megveret6s megraltOOtat6sa egyesiil, pedag6giai
szemiontb6l n6zve-is tdbbet 6rhet, mint s zizmagy ar 6zat'

S b6ri Or6mapedag6gia alaptiirv6nyeihez tartozik, hogy

amunka sorinnem az esetleges, kirziins6geldtti bemuta-
t6 a fontos, hanem az azt megeloz6 nevel6si folyamat' a
munk6ra nevel6s, az egyiittmtikiidni tud6s, a szemrev6tel
tiir6se, a szem6lyis6g 6s a teljesitm6ny v6llal6sa mind

nyer egy-egy iskolai elcjadis sor6n. Semmik6ppen sem
eic;ttettretitit< a bemutat6t! De rossz lenne, s igen nagy
kir ,na azeltiad6ssal j6r6 iir6moket sosem ismern6k meg

a di6kok, csak az6rt mertezid6szerint iskolai elciad6sa-
ink nagyr6sz6t nem a j6t6korom vez6rli, hanem a megfe-

lelni vigy6 pedag6gus szorongisa rdngatja' Amint azon-
ban ez inegv irtt ozik, I eh e tcis6g nyi I ik kdlybkszinhiln a'

di6k,szinh6zra,oromteli'izgalmas jdt6kra"'
A dr6maj6t6kok, a szini nevel6s term6szetes hely6t

minden bizonnyal az irodalom tant6rgy-blokkban tal6l-
hatjuk meg. Minden eddigi kis6rletaztbizonyitia' h98Y
nem a fakult6ci6bevezet6sehozhatsikert, hanem am6d-

szer minden 6r6t gazdagit6, s a tanit6i, tanriri szem6lyi-
s6get pozitiv m6don befoly6sol6-f-olyamatos 6s k6vetke-
ri"t ulkoLoz6sa ad megold6st. Hogy milyen gyakorlati
kiivetelm6nyeket trizhetnek maguk el6 a m6dszer alkal-
maz6i, azt a kiivetkezci fejezet ismerteti.

A tanit6kdpz6 fdiskoldn bevezetend1, a dramatikus id-
t€kok vezet dsdre f el kdszi'td tant dr 8y ak t erv ezete
Drdmajdt€kok Az els6 6vfolyam m6sodik f6l6v6ben'
minim6lisan 32 6r6nyi gyakorlati klpzls keret6ben is-
merkednek meg a hailgii6k azokkal a k6szs6gfejleszt6
gyakorlatokkal, melye[ kiil6nb6z6 fajt6it majd ta'lliw6-
nyaikn6l f ogi6k alkalmazni'" 

A t ant di gy cdl j a, ho gy a hat I g at 6k s ai dt {lmdnyilkdn
kereszti)l tipasztatidk meg e gyakorlatok hatdsdt, a
gyakorlatban ismerkedjenek meg a k6scibbi tanitand6 j6-
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t6kokkal. A gyakorlatok alkalmazflsit6lugyanfigy a sze-
m6lyis6g nyit6s6t, s egy alkot6 illapot l6trej6tt6t rem6l-
jiik, mint a kisgyermekek eset6ben. A gyakorlatvezet6 a
j6t6kok 6rt6kel6se sor6n felhivja a figyelmet a ktilonf6le
elj6r6sok didaktikai haszn6ra, s a m6dszer alkalmaz6s6-
nak sokir6nyir lehetds6geire. A f6l6v 6r6inak l6togat6slt
al6ir6s igazolja.
Jft€kvezetfis a m6sodik 6dolyam elsd f6l6v6ben, mini-
m6lisan 32 6ra terjedelemben bevezet6sre keriil<i gya-
korlati k6pz6s kiscsoportos foglalkozilsok form6jdban
val6sulmeg.

A kdpz€s cdlja, hogy az el6z6 evben drdmajdtdkok
c imme I t anu I t g y akor I at o k at a hal I g at 6 k mo s t s aj dt ma-
guk dltal vezetve ismdteljdk dt. Af6l6v 6rfunv6gzetI
munk6t gyakorlati jegy 6rt6keli. Ennek a f6l6vnek az
anyaga is kotelezci jelleggel szerepel az 6ltal6nos nevelci-
k6pz6sben, mivel a j6t6kvezet6s ugyanfgy megkiv6nja a
t6rrel, az idcivel 6s a szem6lyes hat6ercjvel val6 gazdfl-
kodni tud6st, mint a k6scibbi tanit6i munka. Ez alapozza
meg a k6scibbi tanit6si gyakorlatot.

A jdtdkvezetdsi gyakorlat sordn az adott jdtdkfaj-
t dk a I ka I mazds dnak nev e I 6 i v onat ko zds ait tud at o s it -
juk.

A m6sodik 6vfolyam elscj f6l6v6ben zajl6 jit6heze-
t6s t6mhisit6se nem aj6nlott. Egyhallgat6 kezdetben 15,
kescjbb 30, m6g k6scibb 45 percig dolgozik t6.rsaival, vagy
ha az megoldhat6, a gyakorl6 iskola gyermekeivel.

A dr6maj6t6kok 6s a jilt6bezetls f6l6ve sor6n sike-
rtilt olyan helyzetbe hozni a leendd nevelciket, hogy a leg-
fontosabbal tal6lkozhassanak - <inmagukkal. Mik<izben
a k6szs6gfejlesztci elj6r6sokat, a ktil6nf6le gyakorlatokat
s az iinismereti j6t6kokat tanuljik 6s vezetik, nem tehe-
tik azt m6sk6nt, csak ha saj6t 6lm6nyeiket hivj6k elci. Az
alapismeretek tanitdsa megfelel egy olyan tr6ningsor-
nak, amelynek sor6n a t6rrel, azidovel€s a szem6lyes ha-
t6ercjvel val6 gazd6lkod6st tanitjuk meg. Mindezt a meg-
c6lzotl koroszt6lyhoz szabottan kell alkalmazniuk, hi-
szen m6s a pedag6giai egyiittl6tre szSnt optim6lis t6r az
6viod6ban, mis nagy kamaszokndl, m6s a ,,folfiit6si" 6s
a kidolgozilsi idci is. A nevelcii t<irzsanyag elsajiitit6sa so-
r6n meg kell tanulnia a leend6 nevelcinek, milyen gesztu-
sokat alkalmazhat, hogytanitvinyai 6rtsr6k,sf6lrene,Ort-
s6k azokat. Minden elk6pzelhetci kommunikici6s csator-
nit figyelembe v6ve elenezniiik kell sajit megjelen6sii-
ket, megsz6lal6sukat, viv6erejiiket, sugalmaz6k6szs6gii-
ket, szem6lyis6giik greng6bb 6s erciteljesebb von6sait. Ez
azazid6szaka nevel6k6pz6s idej6ben, amikor a hallgat6
vilasztott szakit m6g nem k6pes tanitani, vilasztott
szakm6j6ban azonban m6r szerezhet gyakorlati tapasz-
talatokat. Ez ak6t f6l6v szolg6l az empitia, a kapcsolat-
felv6tel, a sz6rak6sztet6s, az intenziv k6d6s gyakorlati
tudom6ny6val val6 elscj szintii megismerked6sre.
SzfnJ6tdkos alapismeretek
A dr6mapedag6giai k6pz6s harmadik nagyobb egys6ge
minim6lisan 3 2 tanitisi 61 6t ig6ny el.

A k6pz6s c6lja, hogy 8 elm6leti6s24 gyakorlati tani-
t6si 6r6n megismerkedjenek a hallgat6k azokkal a leg-
foutosabb rendezcji 6s dramaturgiai ismeretekkel, me-
lyek minden magyar nevelSnek alapszintii segits6get je-
lenthetnek iskolai feladat ai ell6t6sihoz.

Az elm6leti 6s gyakorlati 6r6kon a vezetd tandr bel6-
tisa szerint meghat6rozott elm6leti 6s gyakorlati 6ra-
sz6mban h6romfS t6m6val ismerkednekmeg ahallgat6k:
l. A kd zd s d r amat i zi I d s m6 d s zer e. Ezzel az eljiir6ssal a
viszonylag egyszerii szerkezetii mes6ktdl kezdve azosz-
szetett tort6netek feldolgoz6s6ig eljutva tanitjuk meg

mbse vagy novella szini megielenit6s6nek azt a m6dsze-
r6t, mellyel leginkibb remdlhetci, hogy a j6t6kosokveze-
t6jiikkel egyiitt nem a sz6b6l, hanem a mozg6sb6l indita-
nak a munka sor6n. A kollektiv dr6ma6pit6st indit6 n6-
maj6t6kos alapozils r6v6n nem szakad majd sz6t a jet6k
v6gszavakra, s nem tiinik el a kapcsolat a j6t6kosok kri-
z6tt. Tanuljik meg 6s alkaknazzilk a hallgat6k a k6z<is
dram atiz6l6s f 6nisait.

Ezeket az eljfrilsokat nem csupin a szinjftsz6 szak-
kdr leendrj vezetfj6nek,hanem a tanit6si 6rilkon dr6ma-
jitlkot alkalmaz6 majdani tanit6nak6s tan6rnak iskell
ismernie. Az irodalom6r6kon javasolt dramatiz6lds csak
ezzel amozgisb6l indul6 m6dszerrel lesz igaz 6s eredm6-
nyes!
IL A sztnjdt€kos alapismeretek mdsodik fd tdmdja a
szerkesztett mfisor ok 6s szedl I it ds a 6s sztnpadr a dl I it d-
sa. A t6ma kidolgozisa soriin minden hallgat6 k6szit egy
teljes mrisort, vagy egy ,,blokkot", melyet szerkeszt6si
szempontb6l 6s szinpadra 6llit6si szempontb6l megv6d,
illetve meg pr6bil v6deni. Miutin a kezdeti munkdt ele-
mezve kideriilnek a hi6nyoss6gok, koz6s szerkeszt6si
gyakorlat sor6n pontositj6k ismereteiket a felhaszniilt
irodalmi 6s zenei anyag homogenitis6ra vonatkoz6an. A
szerkezet ki6pit6s6r6l, a motivumokkal val6 gazdilko-
d6sr6l, az anyaggyrijt6st6l az elciad6sig terjedci kiil6nf6-
le munkaf6zisokr6l, a kiemel6sek 6s rovidit6sek (hlio'z6-
sok) szab6lyair6l, a f orgat6konlvek k6szit6s6nek eszt6ti-
kai, jogi 6s nyomdai kdvetelm6nyeircil. A szerkesztett j6-
t6kok szinpadra 1,Jlitisa sor6n keriil sor a versvilaszt6s,
versrendez6s, az instrukci6adis probl6miinak k6z6s
megtiirgyahs fr a, a sz6p 6s kif ejezci besz6d 6s mozgS.s el-
6r6s6nek lehetcis6geit 6s akad6lyait elemezve.
IIl. Harmadikf6 tdma aziskolaiilnnepsdgek ds szertar-
tdsok tervezdse, szervezdse killonbzd alkalrnakra. Az
tinnep f unkci 6jinaktiszt6z6sa ut6n kiiliinf 6le iinneps6g-
tipusok ismertet6se, bir6lata, fj tipusri iinn epi szertartil-
sok megalkotisa szerepel az 6rik feladatai k6z6tt. A
rosszi.innep pedag6giai,l6lektani, erkolcsi k6r6t 6s a sz6p
iinnep sokoldalf 6r6m6t elemzik a hallgat6k. Itt keriil sor
iisszefoglal6 ismertetr0sre a szinj6t6kos megnyilv6nul6-
sok l6lektani h6tter6r6l, a nyilv6noss6g el6 l6pes vesz6,-
lyeircil 6s haszn6r6l.

A Szinj6t6kos alapismeretekbcil elm6leti vizsgilt tesz
a hallgat6, s emellett gyakorlati jegyet kap munkija 6rt6-
kel6sek6nt.

A drdmapedag6giai k6pz6shez a harmadik 6vfolyam
elsci f6l6ve sor 6n arendez6i alapismeretek c. t6gykapcso-
l6dik, kdtelezci jelleggel 32tanitilsi 6r6t ig6nybev6ve, s
elm6leti 6s gyakorlati jeggyel6rt6kelve a hallgat6i mun-
ktu.

A rendezdl alapismeretek c. tant6rgy c6lja a szinj6-
t6kos alapismeretek c. t6rgy tanulisakor szerzett ismere-
tek elm6lyit6se 6s gazdagitdsa.

A szrnhiztort6neti ismeretek c. speci6lkoll6giumi
tirgy nem gyakorlati, hanem elm6leti vizsgilval zirul.
Ennek a vizsg6nak a let6tele azoknak a hallgat6knak a
szilmira lehet 6rdekes, akik rendezci adotts6gokkal ren--
delkeznek, s 6n6ll6an rendezett produkci6juk bemutatd-
sa ut6n pillyizni kiv6nnak azOrszilgos K6zmiivel<id6si
Kdzpont amatSr rendez6k szilmdrahirdetett C kateg6ri-
6s miik6d6si enged6ly6nek m egszerz6s6re. Az elfogadott
gyakorlati jegy 6s az al6bbi vizsgak6rd6seket tartalmaz6
sikeres speci6lkoll6giumi vi zsga (az el6z6 dr6mapedag6-
giai f6l6vek sikeres elv6gz6se utiin) - megfelel a C kate-
g6ri6.s rendezdi vizsga kovetelm6nyeinek.



Dramaturgiai alapismeretek eg6szitik ki a rende-
z6i alapismereteket. At6r, azid6, a cselekm6nyfogalma.
A szerep. A kapcsolat. A fesziilts6g keletkez6se 6s kiold6-
sa. A konfliktus, az 6rdekellent6t fokozatai. Az dsszeiit-
k<iz6s, a kollizi6 pillanata. A szimbolikus pillanatokl6tre-
jiitte szinj6t6kos esem6nyek sor6n. Kiilsci 6s belsti tagolt-
sig. A szociilis 6s a jit6kbeli szerepek elemz6se. Szitu6-
ci6elemz6s.

A tan6rk1pz6f cjiskol 6k magyar szakon tanul6 hallga -

t6i szabadon v6lasztott specidlkoll6giumi t6rgyk6nt ta-
nulhatj6k alarmadik 6vfolyam m6sodik f6l6v6ben a k6-
velkezl t6rgyakat 20 6ra id6keretben s 6n6ll6 otthoni
felk6sziil6ssel:

- napk6ziotthonos neveldknek ajfnlott dr6matechni-
kak,

- korrekci6s nevel6sben haszn6lt dr6matechnikik,
- szerepld dr6maj6t6kok,
- b6bostechnikak,
- nyelvtanit6sban szerepl6 drimatechnikik,
- elciad6selemz6s (szinh ilzbarilt k<irdk vezet6i sz6m6-

ra),
- szinhfiTliitt6neti ismeretek (20 6ra dr6maelemz6s +

otthoni felk6sziil6s),
- ugyancsak speciilkoll6giumi gyakorlati jegg;rel ho-

nor6lhat6 af6iskola szinj6tsz6 csoportj6ban val6 ak-
tivrlsnrltel.ti
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Debreczeni Tibor K€pz6si terve

I.
6sz

II.
5sz

m.
osz

3 napbentlakisos
kommunikdci6s gyakorlatok

rArfrwzrtfs
Haryom6nyismeret

3 napbentlak6sos
Szerk. jr4t6k 6s b6bj6t6k

RENDEZoI ALAPISMERETEK
Reformpedag6gi6k
3 nap bentlak6sos
Oktat6dr6ma-nevel6dr6ma
Tanit6si gyakorlat (dr6maped.)

VILAGIRODALMI DRAMAISMERET 32 6TA
(gyakorlati mrielemz6s

Iv. DbTUUnNTUMJATEK-kdszftds
UASOOITSZIGORLAT
(IIa46vesak6pz6s

DRAMAJATEKOK
Besz6dmrivel6s

sziNJATf KOS ALAPISMERETEK
Fejlcid6sl6lektan
(6t6kvezet6ssel)
Elstiseg6ly
(eg6sTs6giigyi ism.)
r,ts6sZGonrer

326ra

646ra
32

326ra

646ra
166ra

326ra

64|MIN3A
32

646ra
326ra

166ra

DRAMATURGIAI ALAPISMERETBK 20 6TA
Kdtelez6env6lasztottspeci6lkollegium 326ta

ifjirs6gszociol6gia 1661a
gyermekv6delem l66ra

Zitr 6vrzslg6k (ra 3 6ves a k6pz6s)

MAGYARDNAUATTSN,TERETE 326TI
(grakorlati m iielemz6s)

261 6tanit6sok, szakdolgozatok

A nagyk6r0si Reformiitus Tanit6k6pz6 Fdiskoliin
(tanit6 - dr6mapedag6gia szakpdrositds)

(16szletek)

A drdmepedag6gia helye a ref ormdtus tanftdk6pz6s-
ben
A reform6tus tanit6k6pzciben v6gz6knek olyan szakem-
berekk6kellvdlniuk, akikegyszerrek6pesekhelytfllni az
iskolai oktat6i-nevelcii munkak6rben, s egyszerre lehet-
nek t6gabb kornyezettiknek (reform6tus egyh6zi kozos-
s6giiknek, az adott telepiil6snek falunak, kisv6rosnak,
v6rosnak, v6rosr6sznek, esetleg r6gi6nak) szellemi orga-
nizitor ai.igyteh6t rendelkezniiikkell azokkal a k6pess6-
gekkel, k6szs6gekkel, ismeretekkel, amelyekre felt6tle-
niil sztiksdgiik van a fenti program teljesit6s6hez. Mo-
dellnek azt a hajdan volt falusi tanit6t tekintjiik, aki egy-
idejrileg volt nevelcj 6s alkot6, szervezd 6s oktat6, sz6nok
6s lelkigondoz6. A drdmapedag6gia 6pp azon kommuni-
k6ci6s k6szs6gek fejleszt6s6t, dramaturgiai, rendez6i,
szociol6giai, pszichol6giai ismeretek gyar apitilsSt c6loz-
za, amelyekbirtok6ban a leendci reform6tus tanit6k a jel-
zett pedag6gus-modell megtestesit6i lehetnek.

Mit nyljt a drfmapedag6gia szak?
A n6gy6ves k6pz6sben r6sztvett hallgat6 olyan neve-

l6i adottsigokra tesz szert, amelyekkel nyitottabb6 v6lik

gyermek-kamasz- 6s feln6tt kiiziiss6gek, szem6lyis6gek
probl6m6inak meg6rt6s6re, k6pess6 lesz konfl iktushely-
zetek megold6s6ra, mor6lis kihiv6sok kezel6s6te. A dr6-
mapedag6gia improviz6ci6s, dramatikus eszktizei r6v6n
segithet a kereszty6n magatartdsform6k (tolerancia, em-
p6tia, a misikra val6 figyel6s, meg6rt6s, a szere-
tetk6pess6g, a szeretet kifejezrlse, viszonzilsa stb.) meg-
ercisit6s6ben.

A drimapedag6gia saj6tos eszkiiztirival az oktat6i
munka is szinesebb6 v6lik, a gyermekszilmilrapdig 6r-
zelmileg 6r6lhetcjv6 a tanitand6 anyag.

Ugyancsak fokozhat6 illIala a hitoktat6s 6lm6nysze-
riis6ge.

a dr6mapedag6gia szakot v6gzett hallgat6 k6pess6v6-
lik arra, hogy dnill6an vezessen gyermek- vagy felncitt
szinj6tsz6kort, irodalmi szakk6rt 6s dramatikus j6tsz6-
h6zat. Megtanulja, hogyan kell versmond6kat instrurilni,
rdgt6nz6ses technik6val szin jit6kot l6trehozni, szer-
keszteni, dram atiz6lni, iinnepi rr.nisort kflszileni, azaz
dramatursk6nt 6s rendezcik6nt mriktidni.
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Jirtass6gra tesz szert a n6phagromfny-ismeretben.
Kapcsolatba keriil a n6pi gyermekj6t6kokkal, a dramati-
kus folkl6rral, a szakr6lis ndpmtiv6szettel, s mindezt al-
kalmami is k6pes az oktat6s-nevel6s gyakorlat6ban.

J6rtass6gra t esz szert a szociol6gia tudom6ny6ban 6s
gyakorlat6ban, megismerkedik az adatgytijt6s, adatke-
zel6s, -feldolg ozis,6rt6kel6s m6dozataival, s a dokumen-
tumanyag szinpadi ieftl&d form6l6s6nak torv6nyeivel.
Hogy a sajt6ban, m6s t<imegkommunik6ci6s f6rumokon
is meg tudjon sz6lalni, megtanulja az sz6beli kiizl6s 6s a
publicisztikai mrifajok mrivel6s6t.

Tal6lkozhatn ak a szervez6s, a menedzsel6s, a propa-
ganda technikdival, azokkal az ismeretekkel, amelyekkel
minden j6 n6pmiivel6nek rendelkeznie kell...
A drdmapedag6gia alkalmaz6si teriiletei

Egyar6nt alkalmas nevel6si m6dszer az 6vodilban,6l-
talinos 6s koz6piskol6ban. Be6pithetci minden olyan 616-
ba, amelyben nevel6si lehet<is6g ad6dik. De <in6ll6 dr6-
maj6t6k 6ra formijiban is jelen van osztdlyf6ndki 6ra
helyett, illetve mellett. Valamint olyan tan6rdn kiviili
foglalkoz6sokon is helye van, ahol az 6letvezet'6ssel, er-
k<ilcsi probl6mikkal kapcsolatos t6m6k szerepelnek.
Angli6ban, Hollandiiban (protest6ns orszigokban)
eldszeretettel haszn6lj6k a dr6mapedag6gi6t a hitokta-
tdsban is.

Alkalmazhat6 az iskolai szak6r6kon. Fontos helye
van az irodalom, a nyelvek, a tdrt6nelem, a t6rsada-
lomismeretek tanit6s6ban.

Kamasz- 6s feln6tt kozoss6gekben a szocializilci6ki-
vii6 eszkoze. M6skor a szem6lyis6gfejleszt6snek, az or
ismeretszerz6snek szolg6l atilbat ill.

A dr6mapedag6gi6t ma mir az angolsz6sz orsz6gok-
banmriv6szeti t6rgynaktekintik, 6s am6dszerben elcjt6r-
be kertlnek a z eszlCllJriai 6rt6kteremt6s dramaturgiai t6-
nyez6i.Ez6rLvan szerepe a mrisork6szit6sben, a gyer-
mek- 6s di6ks zinjiltszilsban6s az fin. 6letj 6t6kl6trehoz6-
s6ban. (Az 6letj6t6k - amely improviz6ci6s k6z6ss6gi
mrifaj - szociol6giai iisszeftgg6sek felt6r6si{ra, feldol-
gozozilsdr a teremt lehet6s6get.) De alapja a ritusj 6 t6kok-
nak is, bibliai t6m6k asszoci6ci6s dramaliz6ci6inak.
A dr6mapedag6giai szak tantdrgyai
Az oktatSst nyolc f6l6we tewezziik. Hetenk6nt nyolc-
nyolc 6rdt. Az elsci f6l6v elcitti nyiron a felvett hallgat6k
r6sz6re tiiboroz6si kdrtilm6nyek k6z6tt kommunikdci6s
gyakorlatokkal kezdcjdik a k6pz6s. Ennek id6tartama h6-
rom-n6gynap.
L
Dr dmaj dt 6k ta.nt dr gy : Azels<j f6l6vben 4 6ra, a misodik-
ban 2 6ra. A tantirgyc6lja, hogya hallgat6kmegtanulj6k
6s megtapasztalj6k saj6t 6lm6nyiikdn keresztiil azokat a
gyakorlatokat, j6t6kokat, m6dszertani eszkrizdket, me-
lyekkel a nevel6si c6lokat kiv6njuk megval6sitani. A gya-
korlatban ismerkednek meg azzal a met6dussal, amelyet
a kovetkez6 6vben 6tvihetnekmajd saj6t tanit6si 6r6ikra
a dr 6ma jdt6k -v ezel€s szakt6rgy keret6ben.
N dp ha g y omdny - i s mer et : Az elscj 6s m6sodik f 6l6we ter-
vezziik heti 2-2 6rihan. A dr6maj6t6k tant6rgyhoz szo-
rosan kapcsol6dik. A magyar folkl6rban megtal6lhat6k
azok az 6r z6kelo, drama tikus, impr ov izdci6s 6s szab6ly-
j6t6kok, amelyek alapjai a dr6maj6t6knak is. Szint6n ide
tartoznak a ritusszerri dramatikus nrSpszok6sok, mint
peld6ul a betlehemes. Ezek tud6sit mir csak a magyar-
s6gismeret szempontj6b6l is fontosnak tartjuk.
tr.
D r dmaj dt dk -v ezet 6 s : A harmadik 6s negyedik f6l6vben
heti2-2 6r6.l,an tanitjuk. E tant6rgy c6lja, hogy a dr6ma-

jit6k6rdkon tanultakat a hallgat6k a grakorlatban alkal-
mazzilkkilontxizci nevel6si 6s oktatisi helyzetekre. Tu-
datositjuk benniik az elsaj6titott j6t6kok nevel6si vonat-
koz6sait.
Drdmajdtdk a katekaikdban: A m6sodik 6s harmadik
f6l6vben heti 2-2 6r6ra tewezziik A dr6maj6t6k6r6kon
tanultakat akalmazzik az O- 6s Uj-sz6vets6g t6milinak
feldolgozds6ra. A mdsodik f6l6vi 6r6kon a hallgat6 sze-
m6lyis6g6re, az 6 mor6lis probl6m6ira esik a hangsfly, a
harmadikf6l6vben viszont a tanitand6 gyermek 6letkori
sa j iltoss6gai, erkolcsi nevel6s6t c6lz6 szempontok szerint
tort6nik a bibliai t6mik dr6mapedag6giai feldolgoz6sa.
Elcjbb a tanfur irinyitja a foglalkozdsokat, majd a hallga-
t6k veszik 6t a szerepet a harmadik f6l6v sor6n.
D r amat i ku s t ant dr I y p ed a g 6 g i a : Heti 2 6ra a negyedik
f6l6vben. A dr6maj6t6k 6s a dr6maj6t6k-vezet6s tant6r-
gyak illtal szerzert ismeretek szakt6rgyank6nti alkal-
mazhat6sig6val ismerkednek a hallgat6k. Kiil<in<is te-
kintettel az irodalom-, a nyelv-, a tdrt6nelem- 6s a k6r-
nyezetismeret-6r6kra. A dramatikus tant6rgypedag6gia
c6lja, hogy 6rzelmileg meg6lhetcibb6, tegye a gyermek
sz6m6raat6rt6nelem, a mese, a novella vil6g6t, sajit kdr-
nyezet6nek megismer6s6t. A hallgat6 e t6rgyon beliil itj
speci6lisan az egyes tant6rgyakhoz k6tridci m6dszereket,
alkalmaz6sukat is elsajf titja.
Tanitdsi gyakorlatok: K6t-k6t 6r6ban az dtddik 6s a ha-
todik f6l6vben. Mindazt, amit a hallgat6k eln6letben el-
saj6titottak, 6s saj6t koroszt6lyuk kiscsoportjaiban -

mikdzben a foglalkozisokon egym6st isntru6lti4k -

megtanultak, most iskolai tanit6si gyakorlatukban alkal-
mazzitk. Abemutat6 tanit6sokon r6szr vesz valamennvi
hallgat6, 6s eglur6s munk6it elemzik.
m.
Szinjdtdkos alapismeretek: A negredik, dtddik 6s hato.
dik f6l6vben 2 -2 6riban. Ak6pz6s c6lja,hogy a hallgat6k
megismerkedjenek azokkal a legfontosabb rendezcii 6s
dramaturgiai ismeretekkel, me$ek minden magyar ne-
velcinek alapszintii segits6get jelenthetnek iskolai fel-
adatai ell6t6s 6hoz, Elmllet 6s gyakorlat ezeken az 61 6-
kon dsszekapcsol6dik.
ry.
Bes zddmiivelds; Az elsci 6s misodik f6l6vben 2-2 6ra.
Publicisztika: A harmadik 6s a negyedik f6l6vben 2-2
6r6ban. A hallgat6k megismerkedhetnek a publicisztika
legfontosabb miifajaival (hir, vez6rcikk, interj(r, riport,
glossza stb.), azok miivel6s6vel. Foglalkoznak a m6di6k 6s
a tdrsadalom, am6di6k6s a politikaviszony6val, alapala-
pit6s, lapszerkeszt6s jogi h6tter6vel. Elsajdtitj 6k a lap-
szerkeszt6s tudnival6it, hogy iskolairjs6got, helyi lapot
indithassanak leendcj kornyezetiikben, avagy annak
munlcilataiban szak6rt6 m6dj6n r6szt vehessenek. A
k6pz6s folyam6n betekinthetn6nek a legalapvetcibb
nyomdatechnikai ismeretekbe is.
Szociol69ia: Az otodik 6s a hatodikf6l6vber2-26r6ban.
Miutdn a hallgat6k szociol6giai ismeretekre tettek szert,
meg kell teremteni annak lehetcjs6g6t is, hogy szociol6-
giai szeml6letiikkel felv6rtezve kdzvetleniil is tal6lkoz-
hassanak a t6rsadalom probl6m6ival a magyar val6s6g
valamely saj6tos terep6n, tanulj6k meg azok kutat6s6t,
felm6r6s6t, vizsgillatit, az er edmlnyek feldolgoz6s6t,
k<izkinccs6 t6tel6t. Minderre kiv 616 alkalmat szolg6ltat-
hat falvak, kiilonb<jzcj vid6kek bejdr6sa, szociol6giai fel-
I6rk6p,z9se.
Ref or mped a g 5 g i ai al ap i smer et ek: A harmadik f 6l6v-
benheti26r6ban.
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V.
Rendezdi ismer aek: Az ittddik-hatodik-hetedik f6l6v-
ben2-2 6riban. E tant6rgy c6liaaszni6,t6kos alapisme-
retek cimti t6rgy tanul6s6val szerzett tudnival6k etm6lyi-
t6se 6s gazdagit6sa.
Dr amatur giai al apismererek.'Anyolcadikf6l6vben heti
2 6ra. Arendez6i alapismeretek kieg6szitlse elm6leti
tudnival6kkal.
S ztnj dt €kt \rtdneti ( szinhdztdrtdnet i ) i smer et ek: Ahete-
dik-nyolcadik f 6l6vben 2-2 6r6ban.
Szervezdsi ismeretek: Ahetedik f6l6vben 2 6ra. El6ad6s,
iinneps6g szewezlslnek dramaturgidja. A propaganda
lehet6s6ge, arekliim.
Gyakor I at i r endezds : 2-26ra a hetedik-nyolcadik f6l6v-
ben. Azok akik amatcjr rendez6sb6l vizsgirt tesanek 6s
mtikiid6si enged6lyt szereznek, <in6ll6 rendez6siiket mu-
tatj6k be gyermek- vagy felncjtt csoporttal. A rendez6si
gyakorlatot megeldzi forgat6kiinyv 6s mtihelytanul-
m6nyk6szit6se.
VIZSGAK:

Besz6mol6k Drimaj6t6kokMl a misodikf6l6vv6g6n, 6s
szervez6si ismeretekbdl a hetedik f6l6vv6g6n.
Gyakorlati jegyet szreznek besz6dmiivel6skil, szociol6-
gi6b6l, dramatikus hitoktat6sb6l, szinjit6kos alapisme-
ietekb6l (4. 6s 5. f6l6v v6g6n), dramatikus tantdrgypeda-
g6gi6b6l, dramatikus hitoktat6sb6l, dr6maj6t6k-veze-
t6sbcil, publicisztik6b6l.
Kollokviumok n6phagyom6ny-ismeretbcil a misodik
f 6l6vveg6n,szin jiltflklszirthiztilrtfir'etb6ldramaturgiai
alapismeretekbcjl a hetedik f 6l6v v6g€n'
Szigorlatok Ahatodik f6l6vveg6n a dr6mapedag6gi6hoz
tartoz6 tant6rgyak kdr6bril, azaz drilmajit6k, dramati-
kus hitoktat6s, dr6ma j6t 6k-v ezet6s, dramatikus tan-
t6rgypedag6gia, szinj6t6kos alapismeretek cimti t6r-
gyatiUOt dsszevont vizsg6n adnak sz6mot tud6sukr6l a
hallgat6k, elm6letben 6s gyakorlatban egyar 6nt.Ezt eg6-
sziti ki a zilr6tanitdsi gyakorlat gyermekek kdr6ben,
amely kieg6sztil miihelytanukn6ny k6szit6s6vel.

A m6sodik szigorlat a nyolcadik f6l6v veg6re keriil'
rendezli alapismeretek, dramturgiai alapismeretek,
szin j6t6Uszinhintilrtilnettilrgyakb6l.

Tolnai Miiria besziimoldja

Drilmapedag6gia a pedag6guskdpz6sben Kaposvdrott
a Csokonai Vitdz Mih:ily Tanitdkdpz6 Fdiskoliin

Ha j6l eml6kszem, 1986-ban kezdciddtt, kb. 30 6r6s,
egy f6l6ves fakult6ci6s tirgyklnt".Ezaz idri figyelemfel-
hivisnak volt el6g, hogy drimapedagogia, illewe ahogy
akkor neveztiik ,,kreativ drima" is van. Igy indultunk.
A jelenlegi illapotot a sokf6les6g jellemzi. Az I f6l6ves
(teh6t 30 6r6s) lehet6s6gtcil a 3 f6l6ves (teh6t kb. 90 6r6s)
idcitartamig van jelen a k6pz6sben.
Ez a kdvetkezciket jelenti:

I.T anit 6- ktizmiivel 6d d s i s zakkol I d giumi c s oport :
4.-5.6.f6l6vben, f6l6venk6nt kb. 30 6ra.Itt a 6.f6l6v-

ben plusz gyakorlatiklpzlsi id6 is van, 48 6r6ban.
2. Ov 6pedag 6 gus szakc soport
1 . f6l6vben, 6s a 3.-4. f6l6vben. Ez 6sszesen kb .90 6r6t

jelent.
3. Fakultdci6s tdrgykdnt Itt kiildntxizri szakkoll6gi-

umi hallgat6kvesznek r6szL. Az 1993194 tan6vben a k6-
vetkezci jelentkezdk voltak:

kdzmiivelcid6si csoport
kdnyvtilr csoport
hitoktat6i csoport Osszesen: 18 f<i
6v6pedag6gus csoport
idegennyelv-tan6ri csoport
Itt az 6rakeret 2 f6l6ves. Mivel ez a Itr. 6vfolyamoso-

kat jelenti, 6rasz6mban ez kb. 50 6r6t jelent.
4. Intenziv - posztgradudlis kdpzds. Ez egy-egy

6ves, -6v6pedag6gusi vegzetts6get tanit6ival, illetve tani-
t6it 6v6pedag6gusi diplom6val l6t el. Itt 4x3 6rdban van
lehetcis6gem a drimapedag6gi6t tanitani.

5. A f<iiskol6hoztarroz6 gimndziurni kdpzds pedag6-
giai-fakult6ci6s osztily6ban 1993 tan6w6l, kis6rleti jel-

leggel bevezett6k az els6 oszt6lyosoknill, -hetik6t' 616-
ban.

A t dr gy g ondozds a aT ilrsadalomtudom6nyi -6s Kdz-
miivel<id6si Tansz6khez tartozik. Ez a tarrszlk szewezi a
HOL-MI pedag6giai m6dszerv6s6rokat, illetve a m6sod-
izben megtartott nemzetkdzi vall6s- 6s erkolcsfiloz6fiai
konferenci6t. Az 1993 konferencia pedag6giai szekci6-
j6ban hangzott el egi el6ad6s a driimapedag6gidr6l. A
grakorlati k6pz6s a k6zrriivelcid6si szakkol6giumi cso-
port eset6ben oldhat6 csak meg jelenleg. A szinhely a
MAV Nevelciotthon. illetve v6rosi 6ltaliinos iskola 3.-4.
osztfulya.Ennek c6lja: a tanult ismeretek alklmaz6sa, il-
letve az alkalmaz6s folyamatilban megjelen6 (rj ismere-
tek, j6rtassAg, k6szs6g szintre emel6se. Ez vonatkozik
egrr6szt a csoportos szellemi alkot6 techn ikikelsai|titil-
sira, m6sr6szt magira a csoport l6trehozis6ra, miikiidte-
t6s6re, illetve a csoport kapcsolatrendszer6nek kt6pit6-
s6re. Ennek a folyamatnak a megteremt6se, levezet6se
modell6rt6kti lehet a majdani tanit6imunka sor6n.
Vizsgd.zds: ebben a tan6vben v6rhat6an lesz jelentkezS,
- elscjsorban azok k6ziil, akik a kinti terepgyakorlatok-
ban is r6szt vesmek. A hivatalos 6rakeretet felhaszn6l6
k6pz6st mindig kieg6szitjiik h6tv6gi, ny6ri toborokkal.
Pillyilzatol&al, illetve a hallgat6i onkorm inyzatl6moga-
t6s6val biztositjuk ezeken a hallgat6k r6s'nr6tel6t.
A j 6v 6? J elenleg is dolgozunk az ifjf s6gsegitci-dr6mape-
dag6gus szakos klpzls elfogadtat6s6n. Ez szakalapit6st
jetent, b6r ennek k6t 6ves posztgraduilis k6pz6s6t meg-
hirdettiik, - a tervek szerint 1994 febru6rj6t6l indul a
csoport.
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Driimapedagtigia a K0lcsey Ferenc Reformiitus
Tanitdkdpzd Fdiskolfn

1981-ben kezdrid<ltt.
Akkor keriiltem oktat6nak, tan6rseg6di st6tuszban a

debreceni tanit6k6pz6 fcjiskol6ra. Elcj6letem folytat6sa-
k6nt itt is szinj6tsz6 csoportot szerveztem.
Bemutat6k, kis6rletek, fesztiv6lok, vit6k - szolid siker.

Ezen 6vek munkijinak megkoron6z6sa Csenki Irre
-Vargha Bal6zs:A tiicsok 6s a hangy6k c. gyermekope-
r6,jinak cisbemutat6ja volt 1984. tavasz6n, a K6lcsey
Mrivelcid6si Kozpont szinh Szlerm6ben, 1 I I szereplcivel,
zenekarral, nagyszinhilzi,,kiszerel6sben". 1 0 elciad6st
tartottunk. telt h6zakkal.

Sz6momra, de munkat6rsaim sz6m6ra is e bemutat6
6sszegz6se 6s lezilrisavol't egy, a hatvanas 6vek v6g6n in-
dul6 folyamatnak. Az amal& szinj|tszits n6lunk is elju-
tott lehet6s6ge hat6raihoz.

Hogyan tovdbb?
Megkapott a gyermekopera szinrevitelekor tapasz-

talt nagyfokf segitcik6szs6g, 6rdeklcid6s, alkot6 egyiitt-
miikod6s oktat6k 6s hallgat6k kdzdtt, mely m6r-m6r
ide6lis felt6teleket jelentett munk6nkhoz. Szinj6tsz6k,
zenfiszek, 6nekesek, n6pmrivelcik gyonydni 6sszj 6t6ka
volt, s mint ilyen: egyszeri 6s megismr6telhetetlen.

De hogyan tov6bb?
E k6rd6s m6r nemcsak rendez6k6nt, de grakorl6 f6-

iskolai oktat6k6nt is foglalkoztatott. Hospitillilsokr a, z6-
r6tanitesokra k6sziilve, 6ralewezelekben rir6mmel fe-
deztem fel szitu6ci6s j6t6kokat, dramatikus j6t6kokat. A
val6s6g, a gyakorlat azonban lehangol6 volt: se szituici6,
se j6t6k.
Gyorscselekv6s: V6gzcis hallgat6k szimfn a f akultativ
t6rgyk6nt I 985-tdl bevezetttk a ,,Szinjitszirs az 6ltal6-
nos iskol6ban" speci6lkoll6giumot. (Ap6ldakoll6ganrim,
dr. Arany Erzs6bet sikeresen vezetett bibj6t6k-speci6l-
koll6giuma volt).
A k6t f616ves, ,,kcitelez6en v6laszthat6" tirg], heti k6t
6r6ban kev6snek bizonyult.

De hogyan tov6bb?
1988-ban kezdtem gondolkodni egy olyan klpz1si

teryen, bevezethetci m6dszertani sziszllmdn, mely hall-
gat6ink 6rdekldt6s6t kiel6githetn6.
1989. tavasz{n - Debreczeni Tibor 6s Gabnai Katalin
ekkor mr4r j6l ismert munk6ira, valamint szinj6tsz6-ren-
dezcji mirltam 6s tan6ri gyakorlatom tapasztalataira t6-
maszkodva - k6szitettem el a 3 6ves Szinj6tsz6s-dr6ma-

Ih. P6chy Benjamin, Szente Isfv6n, Szab6 Ern6 J6nos, Bris Imre

A,,Csokonai program" keret6ben az 199 | -92-es ta-
nlvt6lkezdijdcien az l-tr. f6l6vben a teljes k6pz6si form6-
ra kiterjedcien (6v6, nemzetis6gi 6v6, tanit6, n6met
nyelv-tanit6 szakon) egyar6nt k6t f6l6ves ,,Onismereti 6s
driimapedag6giai gyakorlatok" c. alapz6 tr6ninget ve-
zettiink be heti k6t 6r6ban.

Ozsvfth Sdndor tuddsitfsa

pedag6gia speciilkoll6gium tematik6 jit,6ra- 6s vizsga-
terv6t.

l989.,mint az6let egy6bteriiletein, itt is jelent6sfor-
dulatot hozott. Tervezetemmel dijat nyertem a ,,felsciok-
tat6s korszeriisit6s66rt" p6.Jy 6zaton, s bevezet6s6re
azonnal lehetds6get kaptam.

Az 1989/90-es tan6vt6l folyamatos dr6mapedag6-
giaik6pz6s zajlik a Kdlcsey Ferenc Tanit6k6pz6 Fcjisko-
l6n!

Tanterviink az elm6leti alapvet6st6l a gyakorlati
megval6sit6s fel6 halad. Az elsri 6v kifejezetten elm6leti,
a m6sodik 6tmeneti, a harmadik pedig gyakorlati jellegii.
Minden f6l6vet gyakorlati jeggyel z6runk.
Hatodikf6l6v ut6n a jeldltek - orsz6gos szakmaibizott-
s6g elcitt - zdr6vizsgfrt tehetnek, mrik6d6si enged6lyii-
ket a tanit6si diplomihoz mell6kelve kapjik.

Mivel a f6l6vek tematikus blokkok, birki szirln.ilraf el-
vehetcjek, leadhat6ak, de v6gbizonyiwenyt csak az sze-
rezhet, aki minden k<ivetelm6nyt teljesitett.

Evfolyamonk6il 10-12 hallgat6 vesz r6szt rend-
szeresen a foglalkoz6sokon.Azelmflt 6vben heten tettek
zfur6vizsg6t.

Gyakorl6 6ltal6nos iskol6ink, de mds iskol6k 6s mii-
vel6d6si int6zm6nyek is szivesen foglalkoztatj6k harma-
d6ves hallgat6inkat. (Uj szin a palettin: 1994. janulr j6-
t6l a Csokona i Szinh|zvezetoir6szk6pzlsre biztositanak
lehet6s6get!)

A kurzus siker6t bizonyitja, hogy - afokozott kiils6
6rdeklcjd6s miatt - gyakorl6 pedag6gusok sziim6ra is
szerveziink tanf olyamokat.

A Mfivelcid6si 6s K6zoktat6si Miniszt6rium eltal t6-
mogatott posztgraduilis k6pz6sben imm6r misodik 6ve
rendeziink 120 61 6s intenziv drimapedag6giai tanfolya-
mot. Tavaly, az indul6 15 fcis csoportb6l nyolcan szerez-
tek,,min6sitett tanusitv6nyt". Id6n huszondten kezdt6k
meg a munk6t. K6thetenk6nt, szombati napokon Szegha-
lomr6l, Polg6rr6l, Budapestrdl, Solym6rr6l6s m6g egy
sor helyr6l utaznak Debrecenbe tanulni.

Munkat6rsaink: dr. A{aoy Erzs6bet, Pincz6sn6 dr.
Paldsthy Ildik6, S6reghy Agnes, Szegi Lilszl6 6s e sorok
ir6ja.

Cs6ngettek.

Pedagtigusjeltiltek szemdlyis6gfejlesztdse drfmapedagdgia
alkalmazfsfval a Szekszrfrdi Illyds Gyula Pedag6giai Fdiskoliin

Az 1992-93-as tan6vt6l kezddd6en n6gy f6l6ves
,,dr6mapedag6giai szakkol6giumot" hirdettiink meg "z
el6zok6tf6l6ves gyakorlatra alapona a Magyar Nyelvi
6s Irodal m i Tansz6kkel kdzdsen.

E szakkoll6giumi k6pz6ssel c6lunk a hiteles pedag6-
guss6 vilishoz sziiks6ges k6szs6gek, k6pess6gek, viszo-
nyuldsi m6dok alakitis6n kiviil olyan pedag6gusok k6p-
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z6se, akik megfelel6 szinvonalon k6pesek a g;rermekszin-
j6tszis rijboli fellendit6s6re, iskolai-iskol6n kiviili iinne-
pelyek, miisorok, elciad6sok szakszerri szervez6s€re, ve-
zet6s6re. ren dez6.s6r e.

R6szt vettiink a HOL-MI I992.f ebr firr 6 -7 -6t tartotl
kaposv6ri rendenr1nyein, melyet a Csokonai Yit6zMi-
h6ly Tanit6k6pz6 Fciiskola gondoz, imm6r hagyom6ny-
szerrien. E pedag6giai tapasztalatcsere keret6ben kap-
tunk lehetcis6get, hogy szerlny tapasztalatainkr 6l izeli-
t6t adhassunk az 6r d,ekllddknek,, D r dmaped a g 6 g i ai
elemek felhaszndldsa a pedag6guskdpzdsben 6s ezek
el emzdse v i deotechnika s e g it s 6 g 6v el" cimmel.

Most szeretn6nk roviden besz6molni a k6t f6l6v eddi-
gi tapasztalatair6l. V6lem6nyiink szerint az,,iinismereti
6s dr6mapedag6giai gyakorlatok" kivil6 lehetcis6get
nlujt a hiteles tanit6i szem6lyis6g form6l6sdhoz. Mind-
annyian tudjuk, hogr ma a tanit6i-tandri foglalkoz6sra
val6 felk6szit6s tartalmiinak alapvetti megrijitis6ra van
sztiks6g. A tartalmi megfij it6s f 6 c6lja a tanit6i k6pess6-
gek, a hatni tud6s fejleszt6se, amely a k6pess6g fejleszt6-
s6re, illetve a szem6lyis6g fejleszt6s6re orient6lt k6pz6si
formik t6rnyer6s6vel biztosabban 6rhetd el.

Mig a t6rsadalmi v6ltoz6sok az egyik oldalon presz-
tizs csiikken6st eredm6nyezlek, a m6sik oldalon fj sze-
reptulajdonsilgokat, von6sokat csatotlak a tradicioniilis
tanit6i-tarilri p6lyak6phez. A pedag6gusi p6lya egy vi-
szonylag iindll6 6s stabil p6ly6b6l nyitottabbi, kifel6 ori-
ent6ltabbd 6s fokozottabb on-megfjulilst ig6nylti hiva-
t6ss6v6lik.

Az alapvetci szok6sokat, k6szs6geket, j6rtass6gokat
csak komplex m6don lehet kialakitani 6s fejleszteni.

A Nemzeti Alaptanterv egyik koncepci6j6nak tanul-
m6nyoz6sakor a mrivelts6gi teriileteket vizsgilva az
anyanyelvfci feladatai kozirtt taliljuk az dnkifejez6s k6-
pess6g6nek 6lland6 f ejleszt6s6t.

ld6nre:,,Erts6k a kommunik6ci6 iizenet6nek minden
iisszetev6j6t, a sz6beli 6s az inton6ci6s eszkdzdk jelen-
t6s6t, a testbesz6d (az arcj6t6k, a gesztusok stb.) jeleit.
Esdrttal min6l pontosabb 6s 6rnyaltabb kifejez6s6re le-
gyenek k6pesek gondolataiknak, 6rzelmeiknek, akara-
tuknak."

Eppen ez1rt a pedag6gusjeldlteket fel kell k6sziteni
sajdt 6lm6nyeiken alapul6 gyakorlatokon keresztiil a
k6pz6s sor6n arra, hogy azelcjbb emlitett k6szs6gek, k6-
pess6gek fejleszt6s6re alkalmass6 v6ljanak.
Az elsci f6l6ves onismereti gyakorlatok:
- ismerked6s, kapcsolatfelv6tel;
- dnismeret, 6nelfogad6s, 6nkifejez6s;
- a t6rsismereti 6s kapcsolatfejleszt6si gyakorlatok;
- csoportfejleszt6si gyakorlatok;
j6 lehetcis6get kin6ltak hallgat6ink tanit6i pilyilr a v al6
alkalmassdga legf ontosabb szem6lyis6gbeli dssztev6inek
feltilrisirho4 mivel a csoportban zajl6 kezdem6tyez6-
sek, interakci6k sor6n az egyes szem6lyis6gjellemzcjk
egy6ni mincis6ge 6rhetci tetten.
Az elscj f6l6ves gyakorlatok c6lja volt, hogya hallgat6 6r-
zelmileg elfogadja 6s tudatilag felismerje a csoportban
zajl6 kezdem 6nyez6sek, interakci6s gyakorlatok, emp6-
tia-, 6skommunik4ci6 fejleszt6 tr6ningek sor6n a vissza-
csatolisok r6v6n az 6rt6kes pedag6giai tulajdons6gok,
k6pess6gek egy6ni megl6t6nek mincis6g6t.

Ennek alapjfu n fiallgat6ban iinmegval6sul6si t6rek-
v6sek alakulnak ki, melynek r6v6t a kiils6 ir6nyitott fo-
lyamat mind inkibb belsciv6 v6lhat, onszab6lyoz6 jellege

er6siidhet.
A m6sodik f6l6vben a dr6mapedagogiai alapoz6s ke-

ret6n beliil:
- az 6rz6kszervi finomitis: a l6t6st, hall6st, izlellst,

szaglast, tapint6st fejlesztci gyakorlatokkal;
- az enrl6ke z6s 6sf antiziafejleszt6s: a vizuilis, motori-

kus 6s verb6lis eml6kezetet fejelszt6 gyakorlatokkal,
fartilzia-jitdkokkal;

- az er6gyijt6s 6s figyelemdsszpontositis: a koncent-
r6ci6s, iigyess6gi, ritmusji{t6kokkal;

- a kapcsolatteremt6s 6sbizalom fejleszt6se: a kommu-
nik6ci6s j6t6kok, megjelenit6s szavak n6lkiil, megje-
lenit6s szavakkal jit6kai;

- majd a dramatikus improvizilci6gyakorlatai mind a
bevezetciben emlitett tartalmi megirjul6st szolg6lj6k.
Mi ennek a klpzls szempontj6b6l a kozvetlen, prak-

tikus haszna?
A dramatikus elj6r6sok - ak6r tanit6si 6riln, akLr azon
kiviilvagy szabadidcjben alkalmazzuk azokat - szerve-
sen illeszthetcjk a nevelcj-oktat6 munka eg6sz folyamat6-
ban, hiszen az eg6sz szem6lyis6g (vagyis: az'6rtelem, 6r -

zelem, fizikum, jellem) harm6nikus 6s differencielt fej-
leszt6s6t kiv6l6an szolg6lj6k.

Hallgat6ink felismerik, hogy a dritmaiilt6kok az em-
ber6pit6st szolg6ljrik, feladatuk a kapcsolatfelv6tel, a
kapcsolattartis, a k6zl6s megk<innyit6se.

igy a dramatikus alkot6jit6kokat hallgat6ink ponto-
san megfogalmazhat6 szocializill6 tev6kenys6gk6nt 6lik
meg.

Ezeka jftlkok 6s k6szs6gfejleszt6 elj6r6sok, melyek
a r6gtonz6tt dr6maj6tsz6st segitik elci, aktiv cselekv6st
(r6szv6telt) krivetelnek minden j6t6kost6l. Egyiittjit-
sz6sr6l van sz 6, az eg6sz csoport j6tszik, mindenki azonos
szitu6ci6 r6szese.

Hallgat6inknak term6szetesen meg kell szokniuk,
hogy a dr6maj6t6kot j6t6kos pr6bahelyzetk6nt 6lj6k
meg, s a pr6bahelyzetben szerepvillal6sukkal egyid6ben
dnmagukat adj6k, v6llalj6k.

Mindezt a re6juk ir6nyul6 figyelem kiizepette kell
megtenniiik, s ez 6pp olyan k6sziilts6gi illapotot k<ivetel,
mint a mindennapi 6let szociilis szerepv6llaldsai, ki6le-
zetlhelyzetei, csupin a kock6zat kisebb.

Elengedhetetlennek tartjuk a j6t6kok ut6n a j6l6k6l-
m6ny megbesz6l6s6t, a gyakorlatok koztis 6rt6kel6s6t.
OntrCf a nlaUgat6k szava[ba az 6ket lrthatisokat, rogzi-
teni kellaz 6lm6nyt, ak6rkellemes, ak6r kellemetlenvolt
sz6mukra.

A videotechnika alkalmaz6sival sikeriilt felercisite-
niink a gyakorlatok hat6konys6git. Csiikkent a hallgat6k
kamera el6tti szerepl6s6tcil val6 szorongisa. A szereplSk
- mintegy,,kiviil6ll6k6nt" megfigyelhett6k iinmagukat
- lehetcis6giik nyilott eddigi szubjektiv 6nk6piik re6li-
sabb6 t6tel6re, mdsr6szt a t6rsakv6lem6nye,6rt6kit6letei
alapjin a ,,visszatiikr6ziitt- 6n" m6dosit6s6ra, s e kettci
konfront6ci6ja alapjdn 6nk6piik re6lisabb korrekci6j6-
ra.
Mi oktat6k a gyakorlatok sorin fj er6t meritiink a fiata-
lok frisses6g6brjl, nem felejtiink el j6tszani.
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Kaposi Ldszl6 irodalomjegYz6ke

1. Ref orpedag6glai alapismeretek
A/ A DRAMAJI(TEK ELMELETE,TORTE-

NETE
A drimapedag6giai Magazin k6vetkez6 cikkei:
- Gavin Bolton: Egyens(llyoz6szim, 4. sz6,rr'l.
- Ldrrnczlenci: J6t6k, dr6maj6t6k 6s a nevel6s, Dr6-

mapedag6giai Magazin, 3. sz6m, 1992
- David Davis: Dr6mai6t6k, tanul6s, 6rtelmi fejl6-

d6s, Drimapedag6giai Ma gazrn 4'sz6m' 1992'
Reformpedag6giai olvas6kdnyv, Szerk.: Trencs6nyi

L6szl6, Magyar Dr6maped. T6rsasig, 1993
- SzauderErik: Adr6maj6t6k oktat6sinaklegneve-

sebb angolsz6sz k6pviselcii (197 -205. old.)
- Debreczeni Tibor: A drimapedag6gia Magyaror-

szigon (206-215.old.)

B/ REFORMPEDAGOGIAK
Reformpedag6giai olvas6k<inyv, Szerk.: Trencs6nyi

L6sd6, Magyar Dr6maped. T6rsas6g, 1993
- A kotet Waldorf , Gordon 6s Freinet m6dszer6r6l

sz6l6r6szei (bfur ezek dnmagukban m6g tal6n be-
vezetcinek sem elegend6k az egyes m6dszerek-
hez...), valamint kett6 szabadon v6lasztott iriny-

. zat

C / F E J 1,6 DES LE LE Itr AN, J AT E KPSZI C HO -

ticte
M6rei Ferenc: A pszichologiai labirintus (fondorla-

tok es keriilci utak a lelki 6letben) Szerk.: Bagdy Emcike'
Pszichoteam, 1989

- A pszichol6giai dramatizAlilsr6l,vagris a szocio-
dr6mdr6l, a pszichodr6mir6l, a szerepgyakorla-
tokr6l (5. I . fe iezet, 135-149. old')

- Aktus 6s motiv6ci6 osszefiigg6se a gyermek-j6-
t6kter6pi6ban - itt kiil6n6sen fontosnak v6lem a
szimb6lumra, szimbolikus s6m6ra vonatkoz6 16-
szeket! (5.3. fejezet, 152-162. old.)

- A ter6pi6s gyermekcsoportok dinamik6ja (5.4.

f ejezet, 1 62- 1 67 . old.)
- Carl Rogers: a szem6lyktizpontf pszichoter6pia

iizenete (5.8. f gjezel, 214-226. old.)
M6rei-V. Bin6t Agnes: Gyermekl6lektan (t6bb ki-

ad6sban jelent meg)
- Min.: A szerepjit6kra, az utal6sra, a szimulak-

rumra, a kettcjs tudatra 6s a folytat6lagos keretjil-
t6kra vonatkoz6 r6szek.

D.B. Elkonyin: A gyermeki j6t6k pszichol6gi6ja'
Gondolat, Bp., 1983

Az eg6sz kdtetet 6rdemes elolvasni, de legal6bb a kii-
vetkez,6fejezeteket:

- A szerep fejl6d6se a j6t6kban (356-415. old.)
- vigotszki j jegyzetei (535-5a9. old.)
Brian 6s Shirley Sutton-Smith: Hogyan j6tsszunk

gyermekeinkkel (6s mikor ne?) (csak vitaanyagnak j6...),

Gondolat, Bp., 1986
- Hozz66rt6s 6s td,rcid6s - kilenctdl tizenhdrom

6ves korig ( 1 1. fejezet, 17 3-207 . old.)
Pszichoter6pia, Szerk.: Buda B6la; Gondolat, Bp.

198  I
- H. Petzold: N6h6nypszichodr6ma-technika az in-

dit6shoz, a cselekm6ny lebonyolit6s6hoz 6s a be-
fejez6shez (528 -546. old.

Dr. Pal6sthylldik6: A pszichodr6m6t6l a dr6mapeda-
g6gi6ig, Dr6mapedag6giai Magazrn3. sziim

2. DrdmaJdtdk-m6dszertan
A / GY AKO RLAT O K,T EC H N I KAK

Debreczeni Tibor: Szin-k6r-j6t6k (Kreativ jit6kok)'
Mfzs6kKiad6,Bp.

Gabnai Katalin: Dr6maj6t6k, Tankdnyvkiad6, Bp.
Gabnai Katalin: Dr6majitlktfut l.,Goddll6i Mtivel6-

d6si Kozpont 6s a Magyar Dr6mapedag6giai T6rsas6g ki-
adv6nya,1990

Kaposi Liszt6: Jit6kk<inyv l-tr., Gdddll6i Miivel6-
d6si Kozpont, 1984, 19868.)

SZi i{ J ATE KOS ( SZi NHAZI DRAMATUR-
GIAI)ALAPISMEKETEK

Hevesi S6ndor: A dr6mair6s iskol6ja, Gondolat, Bp.
t961.

Dramaturgiai olvas6k6nyv, Szerk.: Dur6 Gy. - Ne-
nay I., Bp. Marczibinyi, 1993

3. Drdma6ravezet6s
A/ DfuiMAATAN(TASBAN

Ann M. Shaw:Agyermek6s a dr6ma 6sszetattozis|-
16l, Gyermekdramaturgia II, N6pmiivel'5si Int6zet, Bp.,
1982

A Dr6mapedag6giai Magazin kdvetkez6 cikkei:
Elrid N6ra: David Davis tanitfsa, 2. sz6m
Debreczeni Tibor: A kiiiresed6 templom' 2. szim
D. Nyisztor Agnes: ,,Ez nagyon szomor(l 6ra volt", 1.

sz6m

AN GO L I,IY E LV(J SZA K I RO D AI'OM
Bels6 anyagk6nt rendelkez6sre 6ll a fordit6s:
Gavin Bolton: Towards a Theory of Drama in Educa-

tion, Longman,1979 (ez 6vbenkiadja a MarczibLnyiT6'-
ri Mrivelcjd6si Kozpont)

Cecily O Neill - Alan Lambert: Drama Structures,
Stanley thornesLtd, 1982 (Akonyv 3.feiezete - Fdldes
Gyorgy fordit6s6ban)

Jonothan Neelands: Making Sense of Drama, Heine-
mann, 1984 (Szauder Erik fordit6s6ban)

Gavin Bolton:Drama inEducation and TIE,In: Selec-
ted Wrigtings of Bolton, Longman, 1 986 (forditotta: Sza-
uderErik)

Gavin Bolton: Drama as Education, Longman, 1984

Nincs belcile fordit6sunk:
John O'Toole: Theatre in Education, Hodder and Sto-
ughton, London,I976
Norah Morgan - Juliana Saxton: Teaching Drama,
Stanley Thornes Ltd, 1989
Ken Taylor: Drama Strategies, Heinemann, I 99 I

B / ALKALMAZOTT D RAMAJ AT E KO K
Mezei Eva: T6rt6nelmi j6t6kok, Drilmapedag6giai Ma-
gazin,2.sz6m,
Tolnai Kata: Dr6ma 6s szni6t6k az 6ltal6nos iskola 8.
oszt6lyiban, G6diill6i Miivel<i<16si Kiizpont 6s aMagyar
Dr6mapedag6giai T6rsas6g kiadv6nya, 1 990
Dramatikus nevel6si program, N(pmiivel6si Int6zet, Bp.,
1984.
A k<itet 10 tanulm6nyt tartalmaz, lehet benne v6logatni.
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El6d N6ra irodalom j egYzeke

I. Pedagdglai elm€let
F el t 6t I enill el olv as and6
Reformpedag6giai Olvas6k6nyv' Szerk' Trencs6nyi
L6sd6. DPM. BP. 1993'
8 -22., 26-3 l.-00 -ol .,99- 1 00" 1 03 - 1 I 3., I t 6-13 5.' | 42-

155-197-2I5.old'.
Ifjfis6gi Szeml e 1989 | 2. €s 3. sz.
eite.nativ iskol6k, alternativ pedag6gi6k Magrarorszi-
gon. Szerk. Luk6cs P6ter, BP. 199 l.
t{6rei Ferenc - Bin6t Agnes: Gyermekl6lektan'
M6rei Ferenc: Kdzdss6gek rejtett hil6zata' Bp' 1988'
Freinet, C6lestin: A Modern Iskola techn ikAia'Bp' 1982'

Rogers, Carl - In:A tanul6s szabads6ga a 80-as 6vekben'

Szeged, 1986.
Goidon, Thomas: T.E.T. A tan6ri hat6konysig fejleszt6-

se .Bp.1991.
Piaget, Jean: V6logatott tanulm6nyok. Szerk' Kiss Ar-
p6d.Bp.1970.

Ajdnlott
Karicsony Sindor: Ocsud6 magyarsig .Bp. l9!2'
Elkonyin: A gyermeki j6t6k pszichol6giija + Vigotszkij

iesyzetei a kdnYv Fiiggel6k6ben.
hiangol dr6mapedag6gia. DPtr[t4' 9-14' old' -
Dr. L&icz J e n6: J atek, dr amaj 6t6k, nevel6s'.. DPIW 3' 6-
11.old.

Ajdnlott
ReformpeCagogiai Olvas6kiinyv (adatait l. a kdtelezcik-
n6l)
V6g Ott6: Reformozgalmak a pedag6gi6ban' Tkk' 1985'
Ifjfs6gi Szeml e 1989 I I'sz.
Siza{LasAO:Aref ormpedag6giahat6saahazaioktat6s-
ra. nevel6sre. Tkk. 1989.
M6rei Ferenc: Pszichodr6ma.
Ballang6 J6nosn6: Freinet-vel k6nnyebb. Esztergom'
1990.
Both, Kees: Jena-plan iskola Hollandi6ban' OKI-IFA'
lggl.ALTERNfiizetek
Frans, Calgren - Klingborg,Anne: Szabads6gra nevel6s'
Rudolf Steiner pedag6gi6ja. K6pek 6s tud6sit6sok anem-
zetkdzi Waldorf -iskolai mozgalomr6l. Bp. 1992.
Szenes Andrea: Ige. F,h6nyek 6s t6preng6sek Carl Ro-
gers szemdlyis6gk6zpontir pedag6gi6j6r6l. Relaxa, Bp'
199r.
F. V6rkonyi Zs;uzsr.Mdr szizszor megmondtam' Bp'

1986.
Berne, Eric: Emberi j6tszmik'.8p. 1987 .
Hall, Edward T.:Rejtett dimenzi6k. Bp. 1987.
Buda B6la: Az empdtia - a bele6l6s l6lektana. Bp. 1978'
Csepeli Gy6rgy: A csoportl6lektan v6data.NI. 1978'
Csepeli Gyorgy: Az interakci6 vil6ga. NI. 197 8'
Bang, Ruth: A cllzottbeszllget6s. Bp. 1974.

Montessori-pedag6gia. A Tolna Megyei Onkorm6nyzat
Pedag6giai lnt6zete, SzekszArd, 1992.
Cnmlj iuawig: Utak 6s t6vutak a huszadik szlnadpeda-
s6si6i6ban. Bp.1969.
il.1ruhttny trdik6: A pszichodr6mit6l a dr6mapedag6-
si6is. DPIW3. I I -14. olc.
ila,maturgiai Olvas6k6nyv I. Szerk. N6nay I' - Dur6

Gy.Bp.1993.

II. A drdmaJ6t€kelm€lete 6s gyakorlate
F eltdt I enill el olv as and 6
Mezei Eva: J615s2unk 52inh 6zatlBp. I97 9.
Montigh Imre: Nyelvmiivess6g. A besz6d miiv6szete' Bp'

t989.
Debreczeni Tibor: Szin - Kdr - J6rek.
Kaposi L6szl6: J6t6kk6nyv I-tr. Gitd6ll6i MK, 1987'
Ga-bnai Katalin: Dr6maj6t6kok. Tkk. 1987'
Gabnai Karalin: nr6mil6t6t<t6r 1. MDPT - Gdddll6i
Mk.

Ajdnlott
Mezei Eva: T<irt6nekni J6t6kok. Val6s6 g, I97 512'
Gvermekdramaturiga I-II. NI.
Diamatikus nevel6siprogr am 197 2-1982. NPI' 1 984'
I 6ttk - szinj 6t6k - szem6lyis6g. NPI.
Tolnai Katalin: Drfumatanitis az 6ltal6nos iskola 8' osz-

tilyiban. MDPT - Gddoll6i Mk. 1 989.
Drimai6t6kok Csehsdov6ki6b6l. NI. 1978'
Lelkes 

-Eva: 
En igy tanitok. Szolnok, I 990.

Megjegyz6s: Az-NI lN6pmrivel6si Int6zet),-illewe az NPI
(N6lmlvel6si Propaganda Iroda) kiadviinyai csak az
Vf Xf Otogyar Kiiimtvelcid6si Int6zet) kdnlvtdr6ban
hozzif 6rhel,6k, de nyomat6kosan aj6nlottak'

III. Kdzik6nyvek, segddkdnYvek
Megiegyz6s: A felsorolhatatlanul gazdaglnyryb6f cs{

a drimipedag6giai gyakorlatban m6r kipr6bdlt 6s bev6lt
legismertebb kiadv6nyokat soroljuk fel
D6mdtor Tekla: Magyar n6pszok6sok. Bp.1972'
Diim6tirr Tekla: Napt6ri iinnepek.
Varga Domokos - Hegyi Fiistos Lisd6:J6 j6't6kat6ny'

az6rrry6k.
Karl6lai Marianne: Kom6masszony, hol az o116? Bp'
1992.
Esztergilyos Jenl:Ezer i6t6k. Bp. 1990'
Dim6ny Judit: Hang-j6t6k
Birjj, birjj, zdld 69. N6pi gyermekj6t6kok.
Ga6l Eva: Zoknidakszli.
Granaszt6i Szilvia: J6tsszunk a b6buval!
Mar6k Veronika: J6 j6t6k a PaPir.
V6rnagy lldik6: Vizu6lis j 6t6kok.
Vargha Bal6zs: J6t6kkokt6l.
Luk6csy Andr6s: N6Pek j6t6kai.
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