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TALALKOZASOK

BESZAMoLO EGY KoNFERENCIAR6L
1993. jfilius 26-6n az angliai Lancasterben megnyflt a
Dorothy Heathcote Archiwm, melyben hoz z6t6ihet6k a
ma 6ki legnagyobb hat6sri dri{matanilr munk6ss6sa sor6n
r6la 6s elttal.a ir6d'ott cikkek, k<inyvek, a tanitdsTt meg_
<irokit6 videofelv6telek 6s hangka zettilk (egyelcire javi_
r6szt csak angol nyelven;. ez ercnivum"i lancasteri
egyetemen tekinthet6 meg, de sz6mit6g6pes h6tl6zaton
keresztiil a vil6g birmely v6g6b6l lek6rdeziet6.

Unnep6lyes m egnyitfsilt azegyetem szinhiiztudomd_
nyi tansz6ke egy nemzetk<jzi konferenci6val tette eml6_
kezetesebb6, mely a "The Work and Influence of Do_
rothy Heathcote" @orothy Heathcote munk6ss6ga 6s
hat6sa) cimet viselte, s melynek diszvend6ge term6_
g19t9sel maga az idrjs 6s elragad6 ,,Vakond"-volr (D.H.
kifejez6se dnmag6ra). A r6sztvevcik n,6vsor6n v6gigte_
kintve az emberfgy 6rezhettemagilt, mintha a jele-nIori
dr6.matanitds angolsz6sz nagyp6holyaba l6pett volna. Az
<it nap alatt besz6det mondott tobbek k<iz<jit Gavin Bol_
ton, David Booth, John Carroll, David Davis,JohnFines,
Chris Lawrence, Norah Morgan, Cecily O'Neill, Juliana
Saxton, Ray Verrier, Betty l. Wagner 6s Kathleen W.ar_
ren is.

A tan6cskoz6s 6ri6si pozitiwma volt, hogy nem esett
bele a k-cinnyes-meghatott mfltid6z6s 6s i-<imj6nez6s
csapd6j6ba, hanem folyamatosan a ,,mi van most az ok-
tatisiigy teriiletr6n" 6s a ,,hogyan tov6bb" k6rd6sekre ke-
resettv6laszt. Az el<jad6k nem csup6n ostoroztik a kor_
m6nyzat kon zervaliv szeml6let6t, mely a dr6ma h6tt6rbe
szorul6:6t is eredm6nyezte Nagy-Britanni6ban, de meg_
pr6b6ltik hat6kony 6rvekkel 6s adatokkal felruh6zni
eg-ym6st a csata megnyer6se 6rdek6ben. Nem csakpoliti_
k6r6l esett sz6 termflszetesen: kit6rtek az olyan kutatii_
sok ismertetr6s6re is, melyek a dr6matanitis nyelvi-kom-
munikici6s szocializ6ci6s fejlesztci hat6sait vizsg6lt6k,
de bemutattak a tan6ri szerep megv6ltoz6s6tvagy az
egyes dr6matechn ik6k alkalmazfusilt elemzo munk6kat,
valamint nevel6sfiloz6fiai 6rtekez6seket is.

. Yuqu Dglothy egy6ltal6n nem diszvend6g m6dj6ra
viselkedett. Mindenreggel h6t 6s kilenc 6ra kolott (mely
igy j6csk6n belenyrilt a reggeli idej6be is) mindenki sz6_
m6ranyitott konzult6ci6kkal kezdte a napot, s este tizig
az el6ad6sok idej6t kiv6ve egy pillanatri sem l6ttuk cil
meg6llni. Mes6lt, tanitott, k6rdezet, kdrbejrirt a mii_
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helyfoglalkoz6sok kdzdtt, itt{,tt hoizafiiz6tt valamit a
hallottakhoz: dolgozott.

lgaz, mi magunk sem sokat pihentiink a programok

kdzdtt szinte csakaz6tkez6sek 6s a k6v6sziinetek, no meg

az ljszakai b6rok teremtettek lehetcjs6get a mag6nbe-
sz6lget6sekre. Ezek persze csak igen ritkiln voltak t6nyle-
gesen mag6nbesz6lget6sek, hiszen a kapcsolatok tov6b-
b6pit6se, a szakmai k6rd6sek megvitat6sa adta legt6bb-
jilk keret6t.

Kiilonds 6lm6ny volt sz6momra, hogy azok, akiktiz-
tizen6t 6ve egy6ltal6n nem tal6lkoztak egym6ssal (mivel

egyik6jiik talin Ausztrdli6ban, m6sikuk Angli6ban 6l),
siinte azonnal a munk6ra, a dr6matanit6sra terelt6k a
sz6t, 6s m6ris vit6ba meriiltek egy-egy r6sdetk6rd6s 6r-
telmez6s6t illetden.

Elgondolkodtatott 6s m6lyen meg6rintett ez atapasz'
talat. Nem csup6n arra a szintefelfoghatatlan t6nyre ir6-
nyitotta 16 figyelmemet, hogy az angolsz6sz vil6gban
(minthogy nyelvi korl6tok nincsenek, a tdbbi pedig

,,csak" p6nzk6rd6s) a vil6g egyikv6g6n megjelencik6nyv,
foly6irat azonnalhozzilf €rhetcjv6 6s feldolgozhat6v6 v6-
lik a Gl6busz 6tellenes oldalin is.

Driima a tanitisban cimmel dr6mapedag6giai tanfolyam
keriilt megrendez6sre a nyir elej6n a Marczib6nyi t6ri
Mrivelcid6si Kdzpontban. Az 1992-es sikeres kurzus
folytatisak6nt 1 993. jinius 2l -26-ig Eileen Pennington
ismert angliai dr6matan6r vezet6s6vel posztgraduilis
k6pz6sen vehettek r6szt am6r gyakorl6 hazai dr6mape-
dag6gusok. 25 lelkes 6rdekkidti dolgozott a hat nap folya-
m6n, ahol a m6r tavaly megszerzett elm6leti alapokra
6piVe azid6n, gyakorlati t6ren saj6tithattik el a szakma
fort6lyait. A kurzus ideje alatt kisebb-nagyobb csopor-
tokban dolgoztak a tan6rok, akik az utols6 napra 6t on6l-
16 dr6m6t klszitettek el k<iz<isen. Eileen Pennington az
eltala hozott 6s kidolgozott dr5:makon keresztiil de-
monstr6lta, hogyan lehet rdvid, tomdr, l6nyegretiirci ki-
jelent6sekkel, 6llit6sokkal terelni egy-egy j6t6k menet6t
fgy, hogy kozben mindig a kellci idciben 6s m6rt6kben fi-
gyelmeztetett egy-egy apr 6,6m a i|t1kmenet6t befoly6-
sol6 mozzanatra. Bemutatta, hogylehet a legmorbidabb,
t6liinkemberektcil igen t6vol es6t6m6ban ismegtal6lni a

Mint azt j 6n 6hiny an mir tu d j 6k, 1992. ty ar 6n a portu-
giiliai Port6 v6ros6ban megalakult az IDEA, a dr6mape-
dag6giai t6rsas6gok nemzerk6zi szdvets6ge. Az angol 6s
a francia elnevez6s is mutatja a belscj tartalom kettciss6-
g6t, 6s igy is van ez rendj6n. Az IDEA teh6t angolul: IN-
TERNATIONAL DRAMA AND EDUCATION ASSO-
CIATION, franci6ul: ASSOCIATION INTERNATIO-
NALE THEATRE ET EDUCATION.
fgy legal6bb mindenki 6rzi, hogy dr6mapedag6gi6r6l 6s
szinh6zi nevel6srcil egyar6nt sz6 van.

A vil6gszrivets6g gondolata egy n6h6ny 6wel ezelcitti
angol-portug6l-francia-holland szakmai tal6lkoz6n fo-
galmaz6dott meg, mig v6giil Portug6lia helyet adott az

Az is ott rejlett emiigiitt, h ogy ezekazemberek - ja-
var6szt gyakorl6 pedag6gusok, n6h6nyan egyetemi okta-
t6k - val6ban 6rtelmis6gik6nt pr6b6lnak dolgozni: ol-
vasnak, publikilnak, kutat6si programokat szerveznek 6s
elm6letimunk6kat jelentetnek meg, melyekben egym6s-
sal vitatkoznak. Bizonyit6k err e az akiSzel otsziz oldatnyi
szakanyag, melyet a konferenciira kflszitettek, 6s ame-
lyet - k6sz6net 6rte a gondos szervezdknek - a nyit6-
iinneps6get k6vet6en mindannyian klzhez kaptunk. *

Nem 6llitom, hogy ezek az ir6sok egyt6l egyik j6k 6s/vagy
hasznosak. De l6teznek, mert akik ittilk6ket,fontosnak
v6lt6k, hogy kifejts6k gondolataikat, esetleg elm6leti
h6tteret nyfijtsanak az 6ltaluk tartott foglalkoz6sokhoz.

Id6n val6szimileg Magyarorsz6gon is lesz dr6mape-
dag6giai miihelykonf erencia.

Szauder Erik

* -Az irisokat minden 6rdekl6d6nek szivesen megmut-
atom.

tanul6si teriiletet (gondolatok itt arra a feladatra, amikor
egy hibern6l6 kdzpontot kellett fel6piteniink (rgy, hogy
magunk voltunk az eg'6sz komplexum berendez6si t6r-
gyai). Repiiltis j6t6k6ban egyszerre elvar6zsolt 6s meg-
ddbbentett benniinket pontosan kidolgozott, igen logi-
kus j6t6kfel6pit6s6vel. Nekem szem6lyesen, mint kezd6
hallgat6nak pozitiv, meghatiroz6 6lm6nyt jelentett a
kurzus. Elveztem, hogy hat napig j6tszottam, 6t6ltem
esem6nyeket, figy, hogy kdzben csak magamra 6s a k6r6t-
tem l6vcj emberekre figyeltem. Nagyon j6 volt, v6rjuk a
folytat6st!
(A drilmapedag6gi6val ismerkedcik egyre n6pesebb t6bo-
r6ra is gondolt a Mtivelcid6si Kozpont. Az 6 sz6mukra
szervezle ahilz 1993. jinius 28-30-ig a Bevezet6s a dr6-
mapedag6gi6ba cimii tanfolyamot. 22 pedag6gus vett
rlszt a kurzuson, tobben koziiliik az id6n szeptembertcil
indul6 drf ma jitllarczet6i tanfolyamra is beiratkoztak.)

Eileen Pennington ismdt Magyarorszfgon jdrt

&

*

IDEA Konferencia, Maastricht, 1993. okt6ber 19-25.
- Gyorsjelent6s -

VbrtisZsuzsa

alakul6 konferenci6nak. Ebb6l azt6n a mai napig tart6vi-
Ifrkszfrmaznak, mivel a portugel tdrv6nyeknem eg6szen
egyeznek az angol vagr a holland torv6nyekkel, s igy a
kultfrdiplom 6cia jogism6n6jfi szakembereinek lesz ele-
gendri hajsz6l, amit a kdvetkezcj idciben hasogatni lehet.
Ez folyt most Maastrichtban is; hat napon keresztiil be-
zirva iiltiink egy teremben, fejiink6n fiilhallgat6kkal,
melyen keresztiil angol vagy francia szoveg volt hallhat6,
amit6l aztan a spanyolok keseredtek el, mert javaslatu-
kat, hogy legyen a spanyol is a szovets6g munkanyelve,
egyel6re elnapolti{k. Nem az6rt, mert nem m6ltinyolha-
t6 a k6r6s, hanem az6rt,mert az indul6s h6napjaiban
minden szakanyagot spanyolra is le kellene forditani, 6s
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ez l6that6an meghaladja aszenrczet adminisztrativ ka-
pacitds6t.

Magyarorsz6g 1992 6sz6ttyert felv6telt a tagok kd-
z6 Ghan|v al, Fiil6p-szigetekkel, Lengyelorsz6ggal, Bur-
kina Faso-val 6s Jord6ni6val egy idciben. Mint a sz6vet-
s6g alkotm6nya irja, a sz<ivets6gnek lehetnek rendes 6s
t6rsult tagjai, valamint egy6ni tagjai. Altal6ban az ahely-
zet, hogy egy orszigot egy nemzeti szervezet k6pvisel, de
van olyan is, hogy a nemzetet illet6 szavazati pontok (ez
most.12) megosdanak a honi t6rsas6gok k6pvisel6i k6-
zdtt. Igy p6ldiul Angli6t, vagyis az Egyesiilt Kirflysegot
3 fci k6pviseli 4-4-4 ponttal, Kanada szavazatairn6gy
helyb6li t6rsas6g irja, akiket most egy fci k6pviselt dssze-
sen, a spanyolokn6l kiildn kell gondolni a spanyolokkal 6s
a katal6nokkal 6s igy tov6bb.

Ennek a szervezetnek az a c6lja, hogy f6rumot, tal6l-
koz6si lehetcisdget 6s vitatkoz6si alkalmakat nyrijtson
mindazon szem6lyeknek, csoportoknak 6s int6zm6nyek-
nek sz6les e vil6gon, akik a mriv6szeti nevel6snek, s ezen
beliil is a szinivagydramatikusnevel6sneka jogai6rtdol-
goznak. Nemzetkdzi kommunik6ci6 lehetcis6g6t kiv6nja
nyfijtani publikici6kon, szemin6riumokon, workshopo-
kon, szimpoziumokon 6s konferenci6kon keresztiil a vi-
169 dr6matanirai szimira. Kutat6si eredm6nyek, gya-

korlati 6s elm6leti tapasztalatok, tanft6k 6s taniw6nyok,
csoportok 6s tagszewezetekcser6it, belsd szervezcjd6s6t
segiti. Elscisorban a nemzeti szervezetekre 6pit, de nyi-
tott region6lis szervez6d6sek elcitt is, bekapcsol6dhatnak
egyetemek, csoportok 6s mag6nszem6lyek is a tev6keny-
s6gbe.

Mindehhezpersze tudnunkkell, mennyi az 6ves tag-
dij. Nos, ezaz, amitnem sikeriilt kimondanunk v6gleges
megnyugvissal. Mi magyarok azl rem6ljiik, hogr nem
lesz tdbb, vagynem lesz sokkal tdbb, mint az egy h6napra
es6 minim6lis fizet6s egy orsz6gnak, "gy 6vre. Mivel
azonban a minim6lb€r fogalm6t hivatalosan nem minden
orszdg ismeri el, meg kell v6rnunk a probl6m6n dolgoz6
munkacsoport v6gscl javaslatait, hogy azt6n szv av azhas-
sunk.

Ez a p6r sor most csak gyors-jelent6s. A Dr6mapeda-
g6giai Magazin sz6m6ra r6szletes remzelkdzi ismerte-
t6st k6szitiink, mely egymagdban is kitolti tal6n a DPM
tavaszi szimit 1994-ben K6rjiik minden kiilfoldet j6rt
dr6matan6r-inform6ci6t Szauder Erik vagy Gabnai Ka-
talin nev6re!

Gabnai Katalin

Ami viliigossd v6lt a sziimomra

Birmingham utdn

14 magyar drdmatandr egy angol tanfolyamon 1992. jrtnius 9-2 1 .

I .

- Mindig mindenhez pozitiv alapilllsb6l kell kozelite-
nem az6rt, hogr a drima formija 6s tartahna elvezessen
a probl6ma l6nyeg6hez, az igazsighoz.
- A probl6m6t meg kell kis6relni megoldani.
'_Adr6matan6rnakkdteless6ge tudni, hogymit mi6rt6s
hogyan tesz.Ez6rtvan sziiks6ge a nagyfokfi elm6leti 6s
grakorlati tud6.sra, a tapasztalat rendszerbe foglalis.ira
- erre kell 6pitenie.
- Megercis6d<itt az eddigi hitem 6s meggydzrid6sem:
Adr6matan6.r:
- kreativ szem6lyis6g, kreativ szeml6leti m6ddal,
- szugesszivegy6nis6g,
- hum6nus6selfogad6,
- folyton taul,
'- tehets6ges, aki k6pes a kiildnboz6 mtiv6szeti teriilete-

ket komplex-m6don kezelni 6s kcizvetiteni,
- fontos: legyen egy6ni stflusa.
- Meg6ltem 6s meg6rtettem a metaf6ra fontoss6g6t 6s
igazi lehetcis6geit a tanit6sban.
- A D.I.E. rendszerbe foglalhat6 6s 6sszelpithet1ama-
gyarorszigi gyakorlattal.
- Tovrlbbra is sziiks6ges a ,,Magyarorszdgon eddig j6rt
rit", amit dtviizni kell az rij tapasztalatokkal.
- Ha a dr6ma hatisa fcik6nt intellektuilis, ha fcik6nt fo-
galmi szinten hat, akkor sz6momra le6rt6kelcidik.
-A gyermek saj6t probl6m6j6t kell felt6rni 6s 6rzelmi-
leg is 6rinteni.
- Ha rosszul ,,csin6lj6k" a T.I.E.-t, az nagyobb hiba,
mint egy szokv6nyosan rossz gyermekszinhizi el6adds.

- A drrimatanS.rnak mriv6sznek kell lenni, de tan6rnak
is egyidejiileg. (Van az eg6szben, atanirk6pzlsbrcn vala-
mi tanithatatlan.)
- Nem az elvek, nem 6n - a gyereka fontos.
-A,,felt6r6" folyamat (tal6n) hosszabb id6tveszig6ny-
be, de nagyobb,,val6di megr6rt6st" hoz l6tre.
- L6tom, hogy ak6r D.I.E. ak6r T.I.E. form6ban a j6l
(szak6rtelemmel 6s tehets6ggel) megval6sult 6lm6ny a
benne r6sztvevcik mindegrik6nek korldtlan lehet6s6get
ny(rjt a megismer6sre.
- Nagyon j6, hogy vil6gos rendszerben tudom l6.tni a
dr6ma folyamat6nak elemeit is a tavaly kapott sz6les 6t-
tekint6s ut6n. 2
-Anegativp6lda is tapasztal6s, hatalmast6r a tanul6s-
ra.
- Meg kell tanulni k6rdezni. Tudni kell k6rdezni.
-Adrima j6,,eszkdz" ..., csak annak akez6ben miik6dik
(indul miikod6sbe) aki igaziin kiviincsi arra: MIT AKAR
AMASIK.
- Lehet6s6get adhatok misnak, hogy ismeretek,6rz6-
sek, felfedez6sekvil6g6ba keriiljon... O a meghat6roz6.
Nem aztkell megval6sitani, elji4tszani, kifejteni, amit 6n
(tan6r) akarok, szeretn6k, ami nekem fontos. Bele6lni
magamat a j6tsz6k hely6be ,6t6remi,6szrevenni: mi fon-
tos nekik, mit szeretn6nek 6kmegval6sitani, eljitszani 6s
mi6rt.
- Ha tudom, mire szeretn6k kilyukadni, szintelen lesz.
-Hanem tudom, milyen sokirdnybalehethaladni -la-
pos lesz.
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