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legyengydng6d
legren csinos
legyen intelligens
legyenenergikus
Iegyen j6 szexudlis partner
j6l szituilt legyen
legyen figyelmes a gyerekekhez

10. Mttsokbdrdben

nc6g6pt6l, att6l a v6rost6l, ahol lakni szeretne, a k6vet-
kez6 ny ar al6st 61, b6rm ilyen t6rg/t61.
Mit vir el egy ferjtdl?

r6szvev6k
A B
5 5
7 l
4 3
5 2
9 3
3 7
6 2

Az emberis6g halad6sinak 6s a felfedez6seknek g6tat
vet, hogy be vagyunk z6,rva ilnmagunkba , 6s nem moi ivtil
benniinket semmi olyan ir6nyba, ami nem 6rint kt,zvetle_
niil vagy ami csak hosszabb idci mflva fog 6rinteni vagy
amirdl nem 6rezziik, hogyriink isvonatkolik.

. A csoport minden tagja mintegy tiz percen dt mond-
ja el hangosan- szabadon improvizilva- mit 6rez,
amikor bebrtjik egy kdlcs\nvett szemdlyis1g bhrdbe ds
megprdbdl j a beliilrdt dt 6 I ni ilj helyzet dnek kdriilm1nye_

Gesztesy Zsuzsa

ir. Ez a gyakorlat nagyon kockdzatos lehet, csak koherens
6,s 6rzelmileg kiegrensf lyozott csoportban v6gezhetci!
Gyakorlat

. l. K6pzelje el, hogy 6n sajir ,,iigyfele". (tan6r _ ta_
niffeny; beteg - orvos: elad6 - vevcj; tolvaj - renddr
stb.)

, 2.K6pzeljeel, hogyfajikisebbs6gb<il s z6rmaz6 dolgo-
zo.

. 3. K6pzelje el, hory egyv6llalat igen rrimen6svezet6_
Je.
,-- 4. Mds korosztelyba kfipzeljemag6t pl. nyugdij el6tt
6n.

5. K6pzelje el, hogy politikai foglya egy fasiszta cso_
portnak.

6. K6pzeljeel, hogy indi6n paraszr.
7 . Klpzelje el, hogy hi4rom r6ves gyerek.
8. K6pzelje el, hogr haliilra van it6lve.
9. K6pzelje, hogy m6r csak k6t 6ve van h6tra.
10. K6pzelje el, hogya m6sik nemhez tartozik.

_ I L K6pzelje el, hogy<in a saj6t fia (l6nya) 6saz6sze-
m6vell6t.

| 2. K6pzeljenel bilrmilyen m 6s tal6i6 helyzetet.

C stb
9
3
3
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A szentldrlncl neveldsl rendszerben a m0v6szetl
nevelds egyr€szt komplex tant6rgyak keretei ktizdtt
val6sul meg- mind az als6, mind a fels6 tagozatban.
E tant6rgyak miivekil6si anyaga klpzlmiiviszeti, iro_
dalmi, szlnhilzi, zenei 6s tdrt6nelmilsmereteket foglal
mag6ba: nem egym6st6l elkiilonitetten vagy "gyri6s
ut6n, hanem ,,nagy k6rd6sek" kor6 rendezve Es eglm,{s_
ra vonatkoztatva. Az alacsonyabb oszt6lyokban a-kifeje_
z6-k6szs6gekfejleszt6s6t, a kreativit6st, iz alapvet6 teCh_
nikfk megtanit6ait tekintjiik feladatunknak'. A 6. osz_
t6lyt6l a tananyag t6rt6neti szempontok s zerint rendezd_
dik, de egyenetleniil: nagy l6p6sekben, vizlatosan k6vet
bizonyos fejldd6svonalakat, majd egy-egy csom6pont_

ndl kitekint6sre, eldre- 6s h6trapillant6sra van alkalom.
Ezzel a szerkeszt6ssel tudjuk megakadiilyozni a tan_
anyag sz6tes6s6t, oldani a line6ris fel6pit6s merevs6geit.
A fefdolgoz6s tev6kenys6gcentrikus: az alkot6i atiivi
tiist, az <inkifej ez6st hely ezielcjt6rbe.

Tant6rgynak rekinthetd-e egy6ltat6n a m0v6_
szet, melyet az lsmeretkti zy etlt6 flsismeretetsaj6tft6
aktusok hatfroznak meg, vagy a nevelds saj6tos te_
rilletdrdl van szd? Az ellentmond6s feloldhat6 bizonyos
szeml6letm6d, feldolgozisi sziszt6ma 6s munkam6dsze_
rek egyiittes alkalmaz6sdval. A l6nyeget a k6vetkez6k_
ben foglaln6m 6ssze: a mriv6szet hnaiirgyat csak miivel6_
d6si anyagrit tekintve tartjuk tant6rgynak, val6jiiban

"ry}&-..

Lengyel rrimport" pedtgdeia adaptiiliisa a szentldrinci
miivdszeti nevelds programjriba

Gdspdr Liszlf szentldrinci iskolakisdrletdben helye volt a komp_
lex miivdszeti nevel4snek is. Ezen belijl a drdmapedagagianik.
Nem felejtem, valamikor a_70-es evek ktjzep€n itt1tfutalm?sattoj
J.udit egy magyar6rdjdt. Jdzus szenveddst\rttinetlt dolgozta fitdramatikus m6dszerrer. Erre gondortam, ahogy otrottoi Girzi"iy
Zsuzsa fenti cfmii irdsdt az Artern filzetek igyikdben, a vild-gki-
rdkben.

. .A.l.eryyel,kolldgdk c.saknem rtgy dolgozhattak, mint Csalog Judit
ds ko I I dg.di. Pedagdgiai sztinddkukat il kt 6en mindenkdpp, eszhazeik-
be! mds kdnt. A I engyel ek av izudl is miivds zetr e dpttenek, i f a nori"at _
j d k a d-r a mat i ku s me g o I d ds o kat i s. A d r timap e i a g 6 g i a f or d ttv i c s e _
Iekszik.

Az aldbbiakban k6z6ljiik a szerz| dolgozardt, bizva abban, hogy
meg ihl et i kol I dg dinkat.

._Rdviditettilk a lengyel csoport ismertetdsdt, ds az dltala k6z6ltek_
nd I kev e s ebb p 6 I d dt adunk, ndhdny u.i. a d r dmaped a g 6 g u s o k s zdmdr amdr i smer 6s nek t et s zi k.

,ryrfrr.
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mfivOszeti nevel€snek, mely a mi grakorlatunkban m{lv6-

szettel val6 nevel6s, miiv6szetre nevel6s. A szem6lyis6g

formilisar6l van sz6, ugyanakkor az eszt6tikai k6pess6-

gek alakit6sir6l, mely a vil6g harmodzilis6lgt zAtogl.

Az eszt6tikai kultfra r6szeit jelent6 ismeretek 6s k6szs6-

gek ariny6t megviltoztatva, lemondunk az tinmaguk6rt
ial6 ismeretekrcil, 6s el6t6rbe 6llitjuk a funkcion6lis,
k6.szs6gkfipz6ismereteket.

e prott6mafetdolgozisban a megszokotthoz k€pest
forditott utat jirunk az egyes gyerek konkr6t 6lm6ny6-
tril, a vele kapcsolatos tiirt6n6sektrjl indulunk el az isme-

retek. it6letek, etikai konzekvenciik fel6. A szentl6rinci
miiv6szeti nevel6st a komplexitisnak olyan felfogisa jel-

lemzi, arnely- tudomdsunk szerint - egyediil6ll6 aha-
zai kiizoktat"isban.

Kialakul6sa magihoz a komplex tantirgyhoz k6t6-
dik. Hat6rozottan megkiil6nboztethetS ez a felfog6s a
komplexnek azon m6dj6t6l, amelyben az egyes miiv6-

szetiigakdnk6nt adod6 p6rhuzamoss6gait haszn6lj6k ki

egy-egy t6makdr feldolgoz6sa sor6n. De kiil6nbozik att6l

a form6t6l is, mely a kozvetit6s eszk<izrendszer6ben jele-

nik meg (a zene, k6p, szdveg, dramatiz6l6s stb. egyiittes
alkalmaz6s"4ban). Nem hasonlit a komplex foglalkozta-
t6snak ahhoz a m6dszer6hez sem, ahol a kiv6lasztott te-
m6t egym6s fi6t dolgozzilk fel, a r6sztvev6k, aI6nc, az
irodalom, a k 6pz,6miv 6szet eszkdze ivel.

Szentldrincen a komplexltdst fgy drtelmezziik'
hogyaz elsdsorban a m{lvdszet praktikus oldal6t jel-

lemzl: az aktfv m{lv6szeti gyakorlat komplexitfsa.
Eredm6nye az alakft6k6szs0g, a gyakorlati anyagis-
meret, o forma6rzdk komPlexitdsa.

A feladatokban elmos6dnak a hatirok az egynemii
kdzegek k6z6tt. Gyakorlatunkban a miiv6szeti nevel6s

t6bb pedagogiai int6zked6s sorozatnil, ami a gyerekek

6rz6kenys6g1t fejleszti bizonyos kult(rjavak irAnt. Al-
land6an m6dot adunk arra, hogy a gyerekek a tev6keny-
s6gekben kifejezhess6k szem6lyes v6lem6nyiiket' 6lm6-
nyeiket. Ebben a folyamatban tehet6v6 v6lik' hogy saj6t
teljesitm6nyiiket sajft bels6 m6rc6jtik szerint it6liCk
meg.

lantirgri programunk biztositja, hogy a tehets6ge-
sek 6rdek6ben olyan la4gaz6sokat tegriink a tananyaS-
feldolgozisban, amelyek lehet6v6 teszi speci6lis 6rdeklci-
d6siikkiel6git6s6t, ugyanakkor ez a tev6kenys6giik a ttib-
biek saim6ra is 6lm6nyt jelenthet. Az az intenziv alkot6
munka, amit a gyerekekazSnk|pzcikorben, a t6borisko-
l6ban, a ,,plenereken" v6geznek, elmossa a hat6rokat a
tan6rai 6s szabadid6s foglalkoz6sok kdz6tt. Szabadid6-
ben teremtiink lehet6s6get a tan6rai munka folytat6s6ra'
brivit6s6re, az 6nk6pz6k6rben, szakkdrdkben,,,plenere-
ken" foly6 munka pedig kiteljesiti az iskolai folyamato-
kat.

Mindezek a lehetcis6gek azonban nem el6gs6gesek'
ugranis - term6szetszerilleg - egi szrikebb csoportot
6rintenek (a tehets6geseket, az 6rdekkjdcjket stb.). Es a
t6bbiek? A nem igaz6n tehet#gesek, a gyeng6bb k6pes-
s6giiek, a nem kiilondsebben 6rdeklcjdrjk? Szimukra mit
nyujthatunk?

Ebbtil a szempontb6l kiiliiniis jelentdsdgf a lengyel
pARTner programJdnak adaptfci6Ja.

A pARTner csoport 1982-ben alakult Lengrelor-
szigban. Alapit6 ta&iai k6 pz6miiv 6szek, pszichol6gusok'
szociol6gusok. Gyerekekkel, fiatalokkal foglalkoznak.
Tev6kenys€giikre az a jellemzci, hogy a mtiv6szetk6zeg6-
ben a miiv6szetkifejez6 eszkiizeivel dolgoznak' prog-

ramjukm6gsem els6sorban miiv6szeti nevel6s: A mtr6-
szetiel minie szkdzzelkiv 6nnak segiteni a gyerekek, az if -

jisig nem miiv6szeti probl6m6inak megold6siban' keze-
i6seUe". Ugyanakkor programjuk integrilhat6 helyi ne-
vel6si rendJzerbe, nevel6si blokkba (mriv6szeti nevel6s,
szabadid6s tev6kenys6gek) vagy tant6rgyblokkba (also-
6s felscitagozatos mtiv6szeti tant6rgyak programj6ba).

W ies I aw Karol ak 6s J anusz By szewski, acsoport ala-
pit6i a vil6gon igen soldel6 s zeweznekakci6kat, plenere-
Let, kreativ tr6ningeket kiil6ntiizri dsszet6telii feln6tt
(pedag6gus), ifjf s6gi 6s gyermekcsoportgk szlm5;r a.
MoAsiettit kiterjeszt6se egrben pr6b6ja 6s tovibbfej-
leszt6se programjuknak. pARTnereik a hasonl6an gon-
dolkod6, a hisonl,6 probl6mikkal nap mint nap tal6lkoz6
pedagogusok, az ifjirs6ggal hivat6sszenien foglalkoz6k.
A peRinerviligosan megfogalmazza, mi6rt sziiks6ges a
kreativit6s az ember 6let6ben, 6s egyfttal lehetris6get
mutat, mintit ad a fontos tartalmak 6tad6s6hoz (m6gpe-
dig kreativ feladatok irtjin val6 6tad6sihoz) - a miiv6-
szet nyelvr5n, a mtiv6szet gyakorlatival...

Melyek ezek a kiilonbs6gek? A pARTner program-

Ja az iskotdt6l fiiggetlen .Bz€rtf el sem vetddik az ls-
kolai keretek kdziitt megszokott kiiltinbsdgtdtet:
,rJ6 k6pessdg{l gyerekek"r rrdrdeklfidk"r rrnehezen
kezel hetdk" r r rtagotatosokt' r r rhf trdnyos helyzetfi -

ek" kOztitt. A program mindenkid.
A foglalkoz6son a h6tr6nyos helyzettinek nevezett

egyiittmrikddik a miiveszi 6rz6kenys6gtivel, yagy azla),
alinek - saj 6t v6lem6nye szerint - semmi kiize a miiv6-
szethez, ka kisebbek a nagyobbakkal vagy a feln6ttekkel.
A csoportvezetcjk szakmai kompetenci6ja a biztosit6k,
hogy ez nem j6r a szakszenis6g vesztes6g6vel.'.

A program nem k6tcidikkonkr6t tananyaghoz.
A legalapvetribb k6rd6sek:
a rnflttal, a csal6ddal, az elciddkkel val6 szembesiil6s,
a kdrnyezethez, lak6helyhez ftizffi6 szem6lyes vi-

szony,
a tirgyivil6g 6rt6kei,
a kdz6ss6ggel val6 azonosulis,
a m6sik ember ir6nti figrelem,6rdekl6d6s,
az egyiittmiikod6s 6s tolerancia,
a term6szettel val6 identitrls meger6sit6se 'meg6rz6-

* - ezek az 6rt6kek illnak a program kiiz6ppontj6ban.
Ez egyfelcil lehetciv6 teszi, hogy a feladatok szinte

minden tanan y agrlszhezterm6szetes m6don kapcsol6d-
janak, m6sfelcil, mivel a legalapvetcibb 6rt6kekr6l van
iz6, mindenkinek van valamilyen viszonya b.ozzfink'
ezekben a probl6mikban mindenki 6rdekelt.

A pARTner foglalkozlsal olyan ldgkiirt feltdte-
leznek, amely kedvez a kreet iv f t6snak, tz egy€nl v 6-
lemdny szabadsfgfnek, 6s amelyben kfvfnatos'
hogy minden gyerek a maga m6dJdn, saJdt munkt-
stflusdban keresse a feladat megold6sdt. A kiizbs
munka erdsftl a kooperfcl6s k6szs6get, a kommun-
k6ci6t a gyerekek kiiziitt' a gyerekek 6s a felndttek
kiiziitt.

A kiilonbozcj csoportok szimita dssze6llitott fel-
adatsorok igen oss.zetetten fejlesztik az iin6pitci-,iinkife-
jezlklszslgeket. igy az iitodikesek egretlen t6mak6r6-
hezszerkesztett feladatsor (35 feladattal) a k6vetkez6
k6pess6geket, keszs6geket fejleszti:
- t6rmegha rfroz6, t1ralakit6k6szs6get,
- feltileti ktiliinbs6gek, mincis6gek irdnti 6rz6kenys6-

get, f eliiletalakit6 technik6kat,
- a szinek ir6nti szubjektiv viszonyt,

!.fl
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- akes@etabelsdtartalmak, 6rzelmekvonallalval6
kifejez€x6re,
kompozici6s k6szs6get,

- rilmus6rz6kenys6get, improviaici6sk6szs6get,
- kifejezci, plasztikus mozgdst,
- mozg6skoncentrici6t,
- afantSziilt, bele6l6 k6pess6get,
- a kapcsolatteremt6s k6pess6g6t, a m6sik ember ir6n-

tifigyelmet,
- a term6szettel val6 intenziv kapcsolatot 6s 6rzelme-

ket.
- az ir6sbeli 6s sz6beli fogalmazisi k6szs6get,
- a legsz6lesebben 6s legkonkr6tabban 6rtelmezett

egyiittmiikdd6s k6szs6g6t.
A pARTner szemldletm6dJdnak, munkastflusrt_

nak drz€keltetdsdre bemutstok n6h6ny jel lemz6 fel-
adatot:

Afdkdlete
Egy ligetben vag1runk. Siini magas fiiben 6llunk. K6riil-
vesznek kiil<intxizd nagysigfi, alak(r f6k, facsoportok, ki_
c$! 9s hajl6konyak, tereb6lyesek, egyenesek, 6regek,
gd,rb6k, m6lt6sigteljesek, szikdrak...

Mindenki kiv6laszt egr f6L a neki legrokonszenve-
sebbet, 6s nag;ron alaposan megismerkedik vele. Ez az 6
fija.Ez a fa: cj. Azzi afiviv6ltozunk, amit kiv6.lasztot-
tunk magunknak. Arcunkkal, testtart6sunkkal fejezzitk
ki a fa l6nyeget, de legfontosabb a belsrj 6t6t."u..

,,5z6l t6mad. A fa megmozdul, rezeg, susog, hajlado_
zik." K6pzeletiinkben 6rezni kell a sz6l lok6ieit,-az el-
csendesed6seket... Es mindezt kifejezni - nagyon inten-
ziven.

- ,,Esti esik. Egyre jobban arhog. A fa lombja megtelik
vrzzel, elneheziil. Tdrzsen folyik vegig az elsci. Zuho[ egy_
re. Mit 6rez a fa?"

- - Most ketten yagy n6gyen egyritt alkornak egy f6t.
Megegyeznek, milyen f a lesz az.-Az eliizo helyzetelet is-
m6teljiik, de imm6r egyiitt 6rezte,egyiirr gondolkodva,
egrmi{st figyelve, a tdrsakkal teljes <isszhingban. A fa
,,elsz6rad, elkorhad, egyre pusztul. Szomorfan, betegen
6s csfnydn 6ll apmpin6 erdrjben". Tobb szem6ly ijal_
kothat egyetlen halott vagy pusztul6 f6t.

,,M6r nem is fa vagyunk, csak fatusk6k, elfekv6 t6r_
zsek, 169 halott maradvinyok. " Kerit6st k6szitilnk hulla_
d6k f-adarabokb6l (mindegyikiink egy-egy fadarab),
dsszefonjuk, hajlirjuk a ,,fa6gakat". Min6t eicjseUU t<eri_
t6s fon6djon! Fokr6l fokra.

A fa mint TOTEM. A szent fa. Egyenk6nt alakitunk
egy-egy fa-totemet az illtalunk kiv6.lasztott helyen. A po_
zici6 mellett az arc 6s a kdrnyezet is nagyon fontos. K6t
vagrh6rom szem6ly kozdsen alkot egy fa-totemet. V6gtil:
fokozatosan, l6pesrcil l6p6sre 6piil fel egyetlen nagyon
er6s fa-totem - az eglsz csoport r6szv6tA6vet.

Atdrgyakdlete
Miiv6szeti tfbor, kir6ndul6s adhat alkalmat arra, hogy
felkeressiink r6gi telepiil6seket, amelyeket lak6i elhag]_
tak, regi paraszth1zakal,amelyeket a-benne 6kik magil_
ra hagytak azokkal a tiirgyakkal egyiitt, amelyek milr-,,el_
avultak", ,,nem el6g modernek", ,,az 6regek6 voltak".
Utezik az a f aita mentalit6s, hogy az rij lakisban minden
tergy legyen fj, s a legrijabb. Helyes-e e1? Mi minden tes_
tesiil meg egy-egy r6gi - ak6r val6ban haszndlhatatlan
- t"irgyban? Ezekel a probl6mrikkal foglalkozunk, de
n-e_m,sziikseges direkt besz6lget6st folytatni ezekr6l a k6r_
d€selcdl, csakha a gyereketi ig6nytii.

Mit gondolunk a r6gi, lakatlan h6zakr6l? (A glrerekek
szeretikezeket arlgihizakat.) Mit gondolnak, mit 6rez-
nek a r6gi hilzak, mit mondan6nak nektink, ha besz6lni
tudn6nak? Mit mondan6nak eg;rm6snak? Mind a saj6t
gondolatainkat, mind a hilzak,gondolatait, 1rz€reit,
megfogalmazzuk, 6s c6dul6kon, feliratokon, transzpa-
renseken elhelyezzrikahilzak fal6n, ablakaiban, az utc6n
stb. Ebben benne rejlik az a lehetcis6g is, hogy a v6letleniil
arra j6r6k elolvassik, s valami m6don v6lem6nyiik lesz,
6ll6sfoglal6sra k6sztetik dket ezek a szu<ivegek. A h6zak-
ban talrilt r6gi, semmire kellci tfurgyakat megtisztitjuk,
befestjiik. Ezzel6jra foglalkozunk veliik azok helyett,
akikotthagyt6k6ket.Afestett tdrgyakmegf jutnak,,yisz-
szakapj6krangiukat" -legal6bb egykis id6re.A szines-
re varizsolt holmikb6l ki6llit6st rendeziink a hiz udva-
rdn,6s ott hagyjuk.

Portrd-tdrsamr6l
A csoport tagjai egym6ssal szemben iilnek le. papimnk
egrik sarkdban tibl{natotk6szitiink n6gy rovattal:,,sze_
me", ,,sz6ja", ,,orra", ,,fiile" vagy ,,kize", ,,trci" _
ahogy tetszik.

l. Nagyon sok sz6t, sz6kapcsolatot, mondatot irunk
jellemz6siil a megadott n6gy elemre. Gyrijtem6nyiink
nem lesz ar6nyos: a szemrcil, a sz6jr6l biztosan sotctat
t<ibbet lehet mondani, mint peld6ul a fiilr6., de ez nem
baj. Mint ahogyazsembaj, hogya jellemz6sben alegegy-
szeriibb-von6sok az eg6szen m6ly megiegyz6sett<et v-e_
gyesen fordulnak elci. Elegendd id6t keli hagrni, hogy
sok, nagyon sok tulajdons{got S ijtsiink ossze.l,tgyere_
kek a mindennapi besz6diikben nagyon szimplin, fiimi_
tiven, ilrnyalatok nelkiil fejezik ki migukat. Iti most az el_
lenkezl j6r e tdreked iink. )

K6tf6le szitu6ci6 lehets6ges:

- A csoport tagjai m6g nem ismerik egym6st, 6s az elxi
feliiletes 6szrev6telek, benyomisot< uian behat6bban
igyeksziink megismerni a m6sikat. A feladat sor6n igen
er6s kapcsolat alakul ki a felek k6z6tt, 6s val6szinri, h6gr
l6nyeges tulajdons6gokat fedeznek fel a t6rsban.
.- A m6sik lehetcis6g: a csoport tagiai r6gebb 6ta isme_

rik egym6st. Milyen lehetcis6geink vannak-ebben az eset-
ben?

Leirhatjuk, formiba 6nthetjiik mindazt, amit t6r_
sunkkal kapcsolatban tudunk,6rziink, de eddig nem fo_
galmaztunk meg. Lehet, hogy b6r r6gebbrcilismerjiik
egym6st, ez a mostani vizsgdl6d6s rij dolgokat hoz fel_
szinre, y1-elyek eddig elkeriilt6k figyelmiinket, vagy
nemf oglalkoztunk vele. Teh6t m6lyebben megismerjil
t6.rsunkat.

A mindennapokon nagyon kev6s sz6t haszn6lunk.
Hajlamosak vagrunk egy-k6t kifejez6ssel elint6zni h4r_
milyen jelens6get. Igen szeg6nyes nyelvet hasznilunk. A
feladat alkalmat ad megfogalmazni azeddig megfogal_
mazhatatlannak v6lt dolgokat.

2. Elr endezzik az <isszegyri j t6t t elemeke t.l-aza, szin_
te k<jltcji szriveget kompon6lunk, az elemek bizonyos
dsszefiiz6#vel megadjuk rirmus6r, dallam6t, rc^$iet.
Mint valami zene, olyan legyen szdvegtink. Ekkor m6r a
kompozici6 6rdek6ben ki is hagyhatunk, rit is alakitha_
tunk n6hiny elemet, sorrendjiikkel is szabadon b6nha_
tunk.

3. Nagyon szabadon, ink6bb6rz6ssel, mint figyelem_
mel rajzolunk olyan formikat, vonalkombin {ci6kat,
amelyek k<iriilbeliil u€yanazt fejezik ki, mint szdvegiink.
Milyen a szeme, milyen a szAja? (Term6szetesen nem
szemet 6ssz6jat rajzolunk, hanem olyan forrrdkat, ame_

l5
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lvek maeukban foelaliik azokat a tulajdons6gokat, amit

fiittuolip6f a6ul: bar6ts6gos, irny6kos, titkot rejtti, nyu-

sodt, nyilt stb.) Itt azonban mdr nem n6gr kiil6n rajzot

f6rritfiok, h-em egys6gbe foglaljuk a n6gy elemet'
4. V6giil rajzunliat kieg6szitjiik egy szinhangzattal'

olyan sziiekkel, melyek illenek t6rsunk egy6nis6g6hez'
Iti is dtinteniink kell:melyik szinbril mennyit' 6s a kom-

wzici6mely r6sz6n. Melyik legyen a leghangsirlyosabb
irnyalat? Hirm6ni6t akarunk, vagy kontrasztot? Mono-

t6ni6t vagr soksziniis6get... Nagyon sok szempont lehet-

seges.
5. Kiiziisen v 6grgn6zziik a,,portr6kat"'

Onarckdp ds maszk
l. Keziinkb<il alakitjuk portr6nkat: sokiig, alaposan fi-
gyeljiik keziinket, forgatjuk, mozgatjuk, kitapasztalunk
6m6t" tett"tcis6get. (Teh6t nem maradunk azelc6k6zen-
fekv<i megolaisnft, hanem sok vari6ci6t kipr6bilunk'
mig meg6iapodunk a v6gleges viltozatnil.'E 

iklr^otdulat a portr6m. Ilyen vagyokilazavaStl
fesziilt, harmonikus vagy ellentmond6sos, nyitott vagy

zlrt, tiirekv6 vagy megid6, ercis vagr enged6keny, hiv6
vagy elutasit6 stb. Kezemet mint valami szobrot korbe-
foigatom t6rsaim elcitt: megn6zztk egym6s portr6j6t'

2.tgyiU keziinket (ilyen vagyok) viltozatlanul ha-
gyom,am6sikathozzililleszt jiik,vagrakiizelilbehelyez-
iik. Ez a misik keziink azt mutatja, milyenek szeretnCnk
lenni. A k6t k6z (milyen vagyok, de milyen szeretnr1k len-

ni) egyiitt alkot egy ,,szobrot". Megn6zziik egymis k6z-
kompozici6it.

3. K6z-portr6nkat (ilyen vagyok) papirb6l alakitjuk
ki - gyir6ssel, t6p6ssel,hajtogat6ssal' Ezzel kicsit elt6-
volitjukmagunkt6l. Nem kell arra tiirekedniink' hogyke-
zel;n6z^nk - ez rigyis lehetetlen -, hanem azon kell
igyekemiink, hogy a papirforma ugyanazokat a von6so-
kit hordozza, ugyanazokat az informr{ci6kat kiiziilje'
mint az eredeti k6zrrozdulat.

4.Maszk; a2.feladathoz hasonl6 a k6rd6s: milyen sze-
retn6k lenni? A maszk egyik funkci6ja 6ppen ez: m6ss6
v6lhatunk, misnak l6tszunk 6ltala; a gyenge ercisnek, a

szomoru vidilmnak, a szer6ny attraktivnak stb' Maszkot
k6szitek h6t az elcibbi papir - portr6hoz - ugyancsak
csomagol6papir hajtogat 6s5,val, szabdal6s6val, form6-
zis6v i. riaf itpt es i grii t t megn6zzik a k6z -ptr 6k
alapjin k&ziteit papir-portr6kat 6s a hozziiuktartoz6
maszkokat.

5. Ugyanerre a probl6m6ra (milyen szeretn6k lenni?)
69r ker6itint v6laszt, hogy keziinket (portr6nkat) az 6t'
nf6kivat eg6szitjiik ki. Olyan szitu6ci6t keresiink k6z-
portr6nk szlm6ra, hogy mos t az 6tny 6k f eiezze ki, mily e-
nek szeretn6nk lenni. Az 6rry6k megniivesztheti a for-
m6L megnyfjthatja, halvinyithatja, 6les kontirrt adhat'
grdng6debbe teheti, megdupl6zhatia, A2-..67 4' feladat
variaiiO6rOl van sz6, de teljesen fj lehet6s6gek dllnak
rendelkez6siinkre. Igen sokiig ezeket a lehetcis6geket
pr6b6ljuk ki, mig megtalil iuk az 6rv 6nyes megold6st'- 

6. A feladatsor befejez6sek6pp befestjiik keziinket'
Beillitjuk keziinket egy bizonyos pzici6ba,6s belek6p-
zelilnk valam it, azt6s eszerint festjiik be. Itt az a l6nyeg'
hogy maga ak6zszinteeltiinj6n a fest6stcil,6s italakul-

;on tai;a, alatte, t6rgg/6, birmiv6' Ez a kflzmaszkia'

Utak
A csoport tagiai egr nagr papir vagr teryil kiiriil giile.

temet. Ezei azanyagon mindenki kivilaszt mag6'nak

egy teriiletet, 6s ott megfesti a maga ,,orszfug6t" ,aholszi-
v6en 6lne. Erd<i sok 6llattal' sziget, kozrtosz, meseor-

szfug,r6giv6ros stb. Elcjfordulhat, hogy elere p6rok' ki-

seb6- tariasagok alakulnak, akik k6zosen vilasztanak la-

k6helyet. @J az a iellemzf, hogy legt<ibben egyszem6lyes
orsz6got k6pzelnek el.)

MIutan mindenki megfestette a maga orczilgit,sz6-
ban is bemutatja - mes6l r6la a t6bbieknek' Akinek az

ehnondottak 6Ja l6w6ny alapj6n megtetszik t6rsa helyc'
igyekszik azt megk6ze\iten-i: Hozzi uez.et6 utat alakit
(ftst), vizi utat a-megfelelcj k6zleked6si eszkdzzel' tis-

v6nyt, megint m6s utai, ha meseorszdgban, vagy egy m6-

sik bolyg6n lakik a t6rsa.
nzei a vizi,l6gi, szilrazf oldi, mesebeli utak behAl6z-

zik k6piinket, 6rdikes metsz6spontokat alkotnak, kiiliin-

txizci, nem virt talltlkoz6sokra adnak lehetcis6get, s be-

mutatj6k kinek milyen 6letforma tetszik' S b6r a v6lasz-
t6sban az is szerepet j6tszik, ki milyen vonz6an mutatta
be a maga orszfugit,vagy milyen sz6pen festette meg' az

,,fit6pit6sn6t" alkalom nyilik a tirs iriinti rokonszenv'
vonz6d6s kif ejez6s6re is.

Osszef oglalv u S ai dt konc epc i 6nk, nev e I d s i e lv eink

ezzel az ad apt dc i6v at t e I i esedt ek ki' A pA RT ner pr o I -

ram revdnvZlt lehetsdgessd, hogy a m{ivdszet tentdrgy-
kdnt is, neveldskdnt is betdltse sTerepdt nemcsak az 6r-

d ekl 6 d 6 k d s t ehet s ti g e s ek, hanem v al amenny i niiv endd -

kilnk iskolai dletdben.
Aj dntom a progr amot minden olyan pedag6gusnak,

aki az i nt e l l eki ud li s t e l i e s it mdnyen tfi l t anitv dny ai s ze -

md I y i s d g 6ne k t e I j e s ebb k i b ont ako zri s tit, kr eat iv it ti suk

Teii eszldset, dlt a'l dnosan al kot6v d nevel dsdt f onto snak
turtja.

Azoknak a pedagigusoknak, akiknek tanftvdnyai
szocidl is vsgy irTelmi okokb6l, acsal ddb6l hozott disz-
pozici6k miitt g titoltabbak a t anitds -tanul ds t eriil et 6n'

Kr eat iv it dsr a al apozot t stig druil f o gv a a pr o 8r am
rdsze lehet a tegjobb irtelembenvett elit-kdpzdsnek'

A I kal mazhat 6 a m6d s zer al kal oms zertien : happe-
ningek, akci6k formdidban. Egy-kdt lrctes plenerek
prigr amj aktlnt, s zakkdr i vagy szabad id.6s progr am-'kAni 

- rinaszeresen, ds - leghatdkonyabban-tiqy, ha
a mindennapos nnitdsi-taruldsi folyamatot dthatia, s
u miivdszet i- nev e I d s ben mi nt s zeml 6l et m6d 6rv dnyesill -

forruik megvdl aszt dsdt 6l a nunkastilus i g, a f og I al ko-'zisok 
t dg kdr di g, az drtdkel ds i g stb - Ott, ahol a m{iv dszeti

nev e I d st komp I exkdnt kivdnj dk kezel ni.
F elhivom a f igyelmet a mfidszer ,,eszkdztelensdg6-

re". Maga a kreativitdsfeilesztd program magdban

fogtal ji a lehetdstiget, hogy bdrmib1l ldtr,e.lehet hozni
va7 amit, a I eg kiil \nbdztibb m6don, anyag okkal ds eszkd-

zdkkel kifejbzhetjiik magunkat. A m1dszer ldnyegdhez
6s stilusrihoz is hozzdtartozik, hogy csak a legegysze-
riibb, b dr ho I r end e I kezd s r e d I I 6 any a g o kka I d o I g o zunk'

Mind,ig a hetyi lehet\sdgeket, a kdrnyezeti adottsd-
gokat vegytik fiSyelembe a feladatok megvdlasztdsd-
Itat. bgfontosabb munkuterilletilnk, a term4szet pedig
maj dnem mindenho I i e I en v an.
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