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fogad�sra tal�lhat majd, olyan �tletet, amelyben benne van a tev�kenys�g lehet�s�ge, amely megragadja, �s ami
±�LVPHUHWHL�DODSMiQ�±�prdekelni fogja a di�kokat.

K�szs�gfejleszt� gyakorlat tan�roknak
$�JRQGRONRGiVL�PRGHOOHN�DONDOPD]iViYDO�WDOiOMD�PHJ�D�ÄK~VW´�D�N|YHWNH]{�WpPiNRQ�DODSXOy�GU�m�khoz:
· S�rk�nyok
· Ä0iVQDN´�OHQQL���
· A vil�g megv�ltoztat�sa

"""

�0LQGHJ\LN� WpPiQiO�DONDOPD]]RQ� W|EE�PRGHOOW� LV��PDMG�YHVVH�|VV]H�D]�D]RNNDO�NDSRWW�±�YDOyV]tQĦOHJ�HOWpUĘ�±
HUHGPpQ\HNHW�� 9L]VJiOKDWy� D� PRGHOOHN� DONDOPD]KDWyViJiQDN� HVHWOHJHV� WpPDI�JJĘVpJH� LV�� D]� HJ\HV� PRGHOOHN
PLO\HQ�WpPiNKR]�KDV]QiOKDWyN�QDJ\REE�ÄKDWiVIRNNDO´��

+iURP�V]|YĘV]pN�YiU�UiP���
�D�%%&�'RURWK\�+HDWKFRWH�WDO�NpV]tWHWW�ILOPMpQHN�V]|YHJH�±��,,��UpV]�

Tom Stadler:� ,VWHQ�KR]RWW��'RURWK\��gU�O|N�� KRJ\� ~MUD
itt l�tlak.

Narr�tor: Tom Stadler Dorothy Heathcote egyik volt
tan�tv�nya. Mikor el�sz�r tal�lkoztak, Tom az egyik leg-
V]HJpQ\HEE� pV� OHJNHPpQ\HEE� NHU�OHWEHQ�� +DUWleypowl-
ban dolgozott.

T.S.: Egy�ltal�n nem hittem, hogy Dorothy m�dszere
PĦN|GQL� IRJ��(POpNV]HP�DUUD��DPLNRU�RGDiOOtam el�, �s
ezt meg is mondtam neki. Azt hiszem �gy fogalmaztam:
lehet, hogy a m�dszer�vel intelligens gyerekeket tan�t-
hat, de olyanokat nem, amilyenekkel nekem van dolgom.
ė�HOPRVRO\RGRWW�� QDJ\RQ� W�UHOPHs volt,  �s azt mondta:
Ä$NDUV]�IRJDGQL"´�Ä0LpUW�QH"´�±�IHOHOWHP��Ä$NNRU�NH]GM
EHOH��pV�PDMG�EHQp]HN�KR]]iG�´�0LXWiQ�tJ\�HON|WHOH]WHP
magam, musz�j volt belev�gni. Visszamentem az iskol�-
ba �s belekezdWHP��ÒJ\� HPOpNszem, a Beowulf-fal fog-
lalkoztunk. Az els� n�h�ny �r�n, mikor a Dorothy-f�le
LPSURYL]iOW�GUiPiW�NLSUyEiOWXN��PHJ�YROWDP�UpP�OYH��eV
azt�n hirtelen siNHU�OW�

D.H.: Egyszerre csak Tom felrohant hozz�m, �s azt
PRQGWD�� Ä*\HUH� OH� J\RUVDQ�� H]� PĦN|GLN�´� $� J\HUHkek
�ppen hevesen vitatkoztak azon, hogy mi�rt a medv�t
ejtett�k csapd�ba, mikor a csapd�t a feh�r ember sz�m�-
ra kellett volna meg�sni, aki meg akarta �lni az egyik
KHUFHJ�NHW�� $]� HOV{� tURWW� PXQND�� DPLW� H]HNW{O� D� KiWU�-
Q\RV� KHO\]HWĦ� J\HUHNHNW{O� OiWWDP� ±� QpKiQ\XNQDN� PpJ
FLS{MH�VHP�YROW�±�DUUyO�V]yOW��KRJ\�PHQQ\LUH�VDMQiOj�k fi-
atal herceJ�NHW�� D]�HOKXQ\W�K{VW�� DNL�D� W|U]V� OHJNLYiOyEE
vez�regy�nis�ge volt.

M�snap Tom azt mondta, nem tudja, hogyan menjen
WRYiEE�� eQ� D]W� IHOHOWHP�� Ä0LpUW� QHP� NpUdezed meg a
J\HUHNHNHW"´�6]yYDO�OH�OW�QN�N|]pM�N��pV�D]W�KLV]HP��pQ
NpUGH]WHP�PHJ�{NHW��Ä0LU{O�V]HUHWQpWHN�OHJk�zelebb j�t-
V]DQL"´� Ä*\LONRVViJUyO�´� ±� Ielelt�k. Tom r�P�OWHn til-
WDNR]RWW��eQ� D]W�PRQGWDP�� Ä1RV�� KD�J\LOkoss�gr�l akar-
tok j�tszani, el�sz�r is azt kell meggondolni, hogy mi vi-

het r� valakit arra, hogy meg�lj�n egy m�sik emEHUW�´
Tom egyre rosszabbul �rezte mag�t. P�rokra oszlot-

WXQN� ±� tJ\� EL]WRQViJRVDEE� YROW� ±�� pV� D]W� PRQGWDP�
Ä.DSWRN� Wt]� SHUFHW�� 0LNRU� YLVV]DM|Y|N�� PLQGHQW� WXGQL
akarok a doORJUyO�±��GH�QHP�DUUyO��KRJ\�PLNpQW�KDOW�PHJ
az az ember, hanem arr�l, hogy mi vihette r� a gyilkost,
KRJ\�PHJ|OMH�´
Tom az�ta sem hagyta el a gyilkoss�g t�m�j�t; M�zessel
�s m�s nagy t�rt�netekkel folytatta.

Narr�tor: A most l�that� j�t�k egy r�gi t�rt�net �j v�l-
tozata: Ah�br�l, Ill�sr�l �s az idegen orsz�gb�l j�tt
kir�lyn�r�l, Jezabellr�l sz�l. A kir�lyn� idegen viseletet,
idegen szok�sokat hozott az orsz�gba, �s egy idegen is-
tent is, Ba�lt, akinek a tisztelet�re temploPRW� NpV]�OWHN
�p�teni. Hogy a templomnak helyet teremtsenek, lak�h�-
zakat kell lerombolni, �s a h�zakban lak�k most tilta-
kozva vonulnak a kir�ly el�.

A k�z�ns�g Mrs Heathcote hallgat�ib�l �ll. A j�t�kot a
Tom Stadler igazgat�sa alatt �ll� �ltal�nos iskola t�z�ve-
sei adj�k el�. A j�t�knak nincs forgat�k�nyve, ebben a
form�j�ban egyszeri: mikor legk�zelebb elj�tssz�k, m�-
sok lesznek a p�rbesz�dek, s�t a helyzetek is, hiszen
semmi sincs le�rva vagy betan�tva. Tom Stadler �gy dol-
gozik, hogy egy k�nyes helyzetben sarokba szor�tja a
gyerekeket, ahonnan vitatkozva, �rvelve nekik kell
megtaOiOQLXN�D�NLXWDW�±�PLQGHQ�DOkalommal m�sk�pp.

�

1. Fi�:  Uram, igaz, hogy ez az ember ma �jjel le fogja
romboltatni a h�zainkat?

Katona: Uram, a kir�lyn�t�l kaptam ezt a parancsot, �s
ezek a diszn�k nem akarnak engedelmeskedni.

Kir�ly: A kir�lyn�t�k parancsolt valamit.

2. Fi�: Uram, �n ezt nem tudom elhinni. Mi t�rt�nt ve-
led? Minden akkor kezd�d�tt, mikor ez a n� idej�tt.
Jezabell kir�lyn�.
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Kir�ly: Ak�r akarj�tok, ak�r nem, itt van. Ti pedig meg
fogtok el�gedni azzal, amitek van, �s m�g h�l�sak is
lesztek �rte.

3. Fi�: Uram, h�t megengeded, hogy lerombolj�k a h�-
zainkat? �n a kezdetekt�l fogva ebben a v�rosban la-
NRP�� /iWWDP�� KRJ\DQ� pS�OWHN� D� Ki]DN� HJ\PiV� XWiQ�
H�napokig, �veNLJ�HOWDUW��PtJ�HJ\�Ki]�IHOpS�O�� ,WW� Oa-
kunk, ezekben a h�zakban. Te megengedn�d, hogy
lerombolj�k a h�zadat, uram?

4. Fi�: Ebben a v�rosban n�k is laknak! �s gyerekek!

Kir�ly: Hadd besz�ljenek az asszonyok!

1. L�ny: Ebben a v�rosban kisgyerekes any�k is laknak.
0LW�JRQGROV]��YHO�N�PL�OHV]"

2. L�ny: Lehet, hogy a kicsik meg fognak halni!

3. L�ny: Bel�zasodnak, de te ezzel sem t�r�dsz!

1. L�ny: Nincs ruh�juk, ezt nagyon is j�l tudod. Az�rt
kellenek a h�zak, hogy meleg helyen legyenek.

5. Fi�: Azok a h�zak a mieink. Mi jav�tgatjuk �ket.

6. Fi�:�eV�PRVW�HJ\�N�OI|OGL�PLDWW�OH�DNDUMiWRN�URPERlni.

Kir�ly: L�tom, nehezen v�ltok meg a h�zaitokt�l, de
akkor is musz�j.

7. Fi�: Nem is tudom, hogyan nevezheted magad kir�ly-
nak. Egy kir�ly, aki nem t�r�dik a n�p�vel. Nem
t�r�dik azzal, hogy gyerekek halnak meg az utc�n, ha
a h�zakat leromboltatja.

8. Fi�: Nem �rted, hogy az�rt kellenek a h�zak, hogy a
gyerekeink meg ne haljanak?

Fi�k: �s te hogy h�vhatod magad kir�lyn�nek? Egy
kir�lyn�, akinek az enged�ly�vel ilyesmi t�rt�nhet!
Mif�le kir�lyn� vagy te?

Ill�s (Eliah) jelenik meg

Kir�ly: Te mit akarsz itt?

Ill�s: Nagyon is j�l tudod. Ill�s vagyok, a pr�f�ta. A t�-
meg sz�l�n �lltam �s hallgattam a vit�tokat.

Kir�ly:�6]yYDO�I�OHOWpO��PLQW�HJ\�NpP��1HP�WDOiOV]�MREE
id�t�lt�st?

Ill�s: Kir�lynak nevezed magad, �s ezt csin�lod?

Kir�ly: Te pedig azt hiszed magadr�l, hogy a hegyek
k�z�tt lak� pr�f�ta vagy. A barlangodban kellene la-
pulnod, mint egy vad�llatnak.

Ill�s: Az�rt lakom a hegyekben, hogy k�zelebb legyek
Istenhez.

Kir�ly: K�zelebb Istenhez. Ha azt mondod, hogy ez itt a
te n�ped, mi�rt nem �lsz k�zW�N"�0HJPRQdom, mi-
pUW��)pOV]�W{O�N��1HP�WXGQiO�XUDONRGQL�IHOHWW�N�

Ill�s: Tudod, mik ezek?

Kir�ly: Igen, tudom.

Fi�k: A t�rv�nyek.

Kir�ly: Az ap�m t�rv�nyei.

Ill�s: A t�rv�nyek. �s a kir�lyotok, a saj�t kir�lyotok
szegi meg �ket. Te nevezed magad kir�lynak, �s ilyet
teszel ezekkel az emberekkel! Mit tudsz err�l mon-
dani?

Kir�ly: Feleannyit sem, mint te. De miel�tt tov�bbmen-
n�nk, tudni akarom, mi�rt vagy itt. Mit akarsz?

Ill�s: Meg akarom oldani ezt a helyzetet.

Kir�ly: Semmi k�z�d hozz�. Ez nem a te n�ped, nem
pOV]�N|]|WW�N��1H�WHWWHVG�PDJDG��QHP�YDJ\�WH�SUyIpWD�
Mi�rt nem vered ki a fejedb�l? Megmondom �n, mi-
�rt. Mert a vil�g v�g�ig sem akarod abbahagyni.

Ill�s: Azt mondtam, hogy...

Kir�ly: Ez fenyeget�s?

Ill�s: Fenyeget�s.

Kir�ly: Idehallgassatok emberek, �s te is! Ha Ill�s be-
avatkozik a vit�ba, betemettetem a kutat. Szedj�tek
�ssze a holmitokat, �s hagyj�tok el a h�zaitokat d�lig.
(Ill�shez) Ami pedig t�ged illet: ha m�g egyszer be-
DYDWNR]RO��OHYHV]HP�UyODG�D�NH]HP��úU|N�

Egy fi�: Meg fogod b�nni.
�

Narr�tor: Ilyen biztons�g �s besz�dk�szs�g l�tt�n nem
FVRGD�� KD� D� Qp]{� D]W� KLV]L�� KRJ\� HJ\� NtY�OU{O�PHJtanult
darab pr�b�j�t l�tja.

Az egyik hallgat� (Bob Ferguson): Mikor el�sz�r l�t-
tam ezt a darabot, �gy gondoltam, hogy alapos pr�b�k
�llnak m�g�tte. Azonban mikor �jra elj�tszott�k, a sza-
vak, az �rvek eg�szen m�sk�pp alakultak. Fantasztikus
IHV]�OWVpJ� YROW� D� OHYHJ{EHQ�� pV� D� J\HUHNHN� HJ\V]HUĦHQ
magukt�l besz�ltek, csod�latos volt.

T.S.: Nincsenek szab�lyaink, illetve ami van, nem
QHYH]KHW{� V]DEiO\QDN�� ÒJ\� PRQGKDWn�nk, hogy a sza-
b�lyokat a j�zan �sz dikt�lja. P�ld�ul, mikor ezek a gye-
rekek el�sz�r tal�lkoztak ezzel a dr�m�val, �s kialakult a
szok�sos zsivaj �s felfordul�s, eml�kszem, azt mondtam:
Ä9DODNL� PRQGRWW� YDODPL� pUGHNHVHW�� GH� QHP� pUWHWWHP
SRQWRVDQ��0L�LV�YROW�D]"´�1pKiQ\�J\HUHN�HOPRQGWD��KRJ\
ez �s ez volt. Erre �n �gy folytatWDP��Ä0Llyen k�r, hogy
QHP�KDOORWWDP��.L�QHP�KDOORWWD�PpJ"´�(JpV]HQ�VRN�Np]
HPHONHGHWW�D�OHYHJ{EH��Ä7Hh�t ezt mondta. Mit feleltetek
volna neki, ha hallott�WRN�YROQD"´

�

A gyerekek mes�lnek a dr�m�r�l:

Riporter: Megmondja nektek Mr Stadler, hogy mit
mondjatok?

Gyerek/gyerekek: Nem. Azt mondjuk, amit gondolunk.
�sszeJ\ĦMWM�N�D]�|WOHWHNHW�

Riporter: Kinek az �tleteit? Mr Stadler�t vagy a ti�te-
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ket?

Gy.: Mindenki�t. Ha csak Mr Stadler �tletei voln�nak,
az nem volna j�.

Riporter: Mi�rt?

Gy.:
· $]�QHP�D�PL�pU]pV�QN��ú�QHP�~J\�pUH]��PLQW�PL�
· Akkor nem a mi dr�m�nk lenne. Olyan lenne, mintha

papag�jk�nt ism�teln�nk szavakat.
· Vagy mintha egy le�rt darabot tanuln�nk meg.
· Ha � mondan� meg, hogy mit mondjunk, az nem is

dr�ma volna, hanem sz�ndarab.
· eV�HVHWOHJ�QHP�LV�MXWQD�HV]�QNEH��KRJ\�PLW�NHOO�PRn-

dani.

Riporter: Szeretn�tek egy meg�rt darabot is elj�tszani?

Gy.: Nem. Ink�bb dr�m�t j�tszom, mint sz�ndarabot,
mert a sz�ndarabn�l elfelejtheted a sz�veget, de a
dr�m�n�l te magad tal�lod ki. �s ez �gy sokkal jobb.

Gy.: �n a vas�rnapi iskol�ban m�r j�tszottam sz�ndara-
bot.

Riporter: Milyen volt? Nem dr�ma volt, hanem sz�nda-
rab, ugye?

Gy.: Igen. Az nem volt olyan j�, mert nem mondhattam
az, amit val�j�ban akartam.

Gy.: A sz�ndarabban azt kell mondani, amit m�sok ta-
l�ltak ki, a dr�m�ban pedig azt, amit te magad akarsz,
ahogy te �rzel.

Ford�totta: De�k �va

Sz�nh�z az eg�szs�gnevel�sben
Steve Ball

A sz�nh�zi nevel�s �s a k�z�ss�gi sz�nh�z vil�g�nak az ut�bbi �vekben tapasztalhat� egyik legprovokat�vabb �s
OHJL]JDOPDVDEE�MHOHQVpJH�D]�HJpV]VpJQHYHOĘ�V]tQKi]��7KHDWUH�LQ�+HDOWK�(GXFDWLRQ�±�THE) l�trej�tte. Ebben az
tUiVEDQ�D�7+(�WHYpNHQ\VpJpW��DQQDN�VRNV]tQĦVpJpW�NtYiQRP�EHPXWDWQL�� WRYiEEi�IRJODONR]RP�D�PR]JDORP� M�-
YĘMpW�pULQWĘ�NpUGpVHNNHO�LV�

.|]pSLVNROiV� WDQXOyN� RV]WiO\D� Qp]� HJ\� $,'6�UĘO� V]yOy� V]tQGDUDERW�� ILDWDO� V]�OĘN� FVRSRUWMD� D� )Ï580
6=Ë1+È=7 HV]N|]HLQ�NHUHV]W�O�YL]VJiOMD�D�V]�OĘL�IHOHOĘVVpJ�NpUGpVN|UpW��LGĘV�HPEHUHNEĘO�iOOy�WiUVXODW�RO\DQ�Ga-
rabot j�tszik, mely a t�li hideg okozta probl�m�kr�l sz�l.

+iURP�N�O|QE|]Ę�NRUFVRSRUW��HOWpUĘ� WHYpNHQ\VpJHN��PHO\HNQHN�D]RQEDQ�PpJLV�YDQ�HJ\�N|]|V�YRQiVXN��D]
HJpV]VpJQHYHOpV�HV]N|]p�O�D�V]tQKi]DW�DONDOPD]]iN��$�IHQWL�SpOGiN�D�7+(�HJ\HV�WtSXVDLW� LOOXV]WUiOMiN��$�7+(
PLQG�D�ÄV]tQKi]DW´��PLQG�D]�ÄHJpV]VpJQHYHOpVW´�D�OHJWiJDEE�pUWHOHPEHQ�KDV]QiOMD��V]iPWDODQ�VWtOXVW��IRUPiW�Dl-
NDOPD]KDW��D�WpPiN�yULiVL�YiOWR]DWRVViJRW�PXWDWQDN��D]�ÄHJpV]VpJQHYHOpV´�pUWHOPH]pVH�SHGLJ�|VV]KDQJEDQ�YDQ�D
:+2�GHILQtFLyMiYDO��PHO\�V]HULQW�D]�HJpV]VpJ�ÄD]�HJ\pQ�WHOMHV�IL]LNDL��V]HOOHPL�pV�V]RFLiOLV�MyOpWH��QHP�HJ\V]e-
UĦHQ�D�EHWHJVpJ�YDJ\�VpU�OpV�KLiQ\D´��:+2��������

$]�HJpV]VpJQHYHOĘ�V]tQKi]�OpWUHM|WWpQHN�HOĘ]PpQ\HL
$�7+(�NLDODNXOiVD�D]�HJpV]VpJQHYHOpV�pV�D�7,(�WHU�OHWpQ�YpJEHPHQW�YiOWR]iVRN�HUHGPpQ\pQHN�WHNLQtKHWĘ�
a) 7iUVDGDOPXQNEDQ�HJ\UH�QDJ\REE�ILJ\HOPHW�IRUGtWXQN�D]�HJpV]VpJQHYHOpVUH��D]�HJpV]VpJ�J\L�V]ROJiOWDWiVRN

PD�PiU�QHP�NL]iUyODJ�D�EHWHJ�HPEHUHN�HJpV]VpJpQHN�KHO\UHiOOtWiViYDO�pV�D�EHWHJVpJHN�PHJHOĘ]pVpYHO�W|UĘd-
nek. ...ennek eredPpQ\HNpSSHQ�~M�V]DNPiN�pV�WHYpNHQ\VpJIRUPiN�M|WWHN�OpWUH��(]HQ�PHJYiOWR]RWW�N|U�OP�-
nyek isPHUHWpEHQ� PiU� QHP� PHJOHSĘ�� KRJ\� D� V]tQKi]L� V]DNHPEHUHN� pV� D]� HJpV]VpJQHYHOpVEHQ� GROJR]yN
HJ\�WWPĦN|GpVH�OpWUHKR]WD�D�7+(�W�

b) $�7,(�WiUVXODWRN�PLQGLJ� LV� pUGHNOĘGpVVHO� IRUGXOWDN� D� V]HPpO\HV�� V]RFLiOLV� pV� HJpV]VpJ�J\L� NpUGpVHN� IHOp�
(J\������DV�IHOPpUpV�WDQ~ViJD�V]HULQW�D�NpUGĘtYHNUH�YiODV]W�DGy�7,(�WiUVXODWRN����V]i]DOpND�PiU�UpV]W�YHWW
valamilyen eg�szs�gnevel�si programban, illetve tervezett ilyen t�m�j� foglalkoz�sokat (Ball, 1992).

c) $]�HJpV]VpJQHYHOpVEHQ�GROJR]y�V]DNHPEHUHN�N|]�O�HJ\UH�W|EEHQ�LVPHULN�IHO��KRJ\�D�GUiPDWDQtWiV�pV�D�V]tn-
Ki]L� QHYHOpV� HV]N|]HL� D]� Ę� PXQNiMXNDW� LV� VHJtWKHWLN�� (]]HO� HJ\LGHMĦOHJ� V]iPRV� 7,(�WiUVXODW� pV� HJpV]�
VpJQHYHOĘ�LQWp]PpQ\�LVPHUL�IHO�D]W�LV��KRJ\�ILOR]yILiMXN�pV�WpPDNH]HOpVL�PyGV]HU�N�W|EE�SRnton egybeesik.

d) Sz�mos szervezet ind�tott �tj�ra olyan programokat, melyek c�lja az eg�szs�gnevel�s fejleszt�se, az eg�s-
]VpJQHYHOĘ�V]tQKi]L�IRUPiN�WHUMHV]WpVH�������

e) $�7+(�OpWUHM|WWpQHN�pV�HOWHUMHGpVpQHN�NpWVpJWHOHQ�O� MHOHQWĘV�HOĘPR]GtWyMD�D]�$,'6�KH]�N|WĘGĘ�SUREOpPiN
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
7�$�GUiPiEDQ�DONDOPD]RWW�NRQYHQFLyN�HJ\LNH�±�EĘYHEEHQ��'UiPDSHGDJyJLDL�ROYDVyN|Q\Y�������ROG���0DJ\DU�'UiPDSHGDJyJLDL�7iUVa-
ViJ��0DUF]LEiQ\L�7pUL�0ĦYHOĘGpVL�.|]SRQW��%S��������V]HUN���.DSRVL�/iV]Oy�


