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Kezdaben, amikor mdg Magyarorszdgon drdmapedagdgia nem ldtezett, volt a SZINLAP. Az amadr szfnjdtszfik ds a rendezdk-kitzttit terjedt.- Megjeleni evente ndgyszer.Es dlt kdt 6vet. Aztdn EVXdttWUen szdmoltak be a szerkesztdk; mi emiftdsre mditd tartdnt a sztnjdtsz6k Mzatdjdn. ez EVXOT'|WOen mdr a drdmapedag6gidr6l is olvashatott az 6rdekl6d6. Hdrom alkalommal, nern tiibbsziir. Majd a SZIf,t-XEp, a Kdzkapta kdzh a
nevel4s melldklete csurgatott minket drintd hht, beszdmol6tolykor-olykor. Ezt kiegdsztten^df,
LEVELET majd az UJ MASZKOT az olvas6, Ingy le ne maradjon a drdmapedagdgiai ds sztnjdtszd eserndnvekrdl.
Es most itt a DPM, a drdmapedag6giai 6s gyermekszfnjdtsz6magazin.
Az rtj bekezddst,kedves olvasd nenrcsakaz teszi indokolttd, hogy rtj gondolat keresi frdsos formdjdt, lwnem hogy olyan, az eddigiektdl merfibeneltdrd periddikdt forgathat a szakmabCli,amilyet eleddig hidba pr6bdlt volna, ldvdn hogy ehhez hasonl6 ndlunk mdg el nem hagyta a nyomddt, 6s nekiink ezt van szererrcsdnk
,ifelvezetni". Filggalen ds iindll6 szakmai orgdrutmbirtokosa lehet a drdmapedag6gia,a reformpedagdgia,
a gyermeksztnjdtszdsirdnt drdeklddd pedag6gus, olyan olvas6 aki maga alakfthatja a lapot, olyan el6fizet6, aki teletrlntja a lapot, olyan terjesztil, aki szerkeszthetia lapot.
Irjuk egyiltt, terjesszilk egyiltt! - ez volt olvashat6 rruir a DPM-et beharangoz6sz6r6lapon is. Es ez; a Magyar Drdmapedag6giai Tdrsasdg lapja. Ilyen sem tiirtdnt mdg; kdzgyillds hatdrozott, mifdle legyen a periodika profilja, ki feleljen drte, hogy drusftsdk ds mennyidrt,hogy annak rnagazin jellege legyen, tortolmazzon tud6s{tdst, interjrtt ds dletkdpet, legyen benne mddszer-leirds, kdnyvistnertetds6s ktizdrzet-riigzttd riividpr6za, tudhassa az olvas6 mi tdrtdnik kiilfdlddn ds itthon, s adassdkhely jdtdkleirdsnak is, elemzdsnek
ls.

Hogy milyenre sikeredik, az idd diinti el meg az olvas6. Az olvas6, aki tr6ja is meg terjesztfje is a lapnak.
Mindazondltal fdlve 6s fdltve bocstitja rttjdra a DPM-et a drdrnapedag6giai ds gyermekszfnjdtszi magozint, a MAGAZINT a
Szerkeszt6
Magyar Dr6mapedagogiai T6rsaaig levele a miivelcid6si miniszterhez.
Kedves Miniszter (lr!

*
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A szem6lyis6gk6zpontfdrrimapedag6giaim6dszerhusz 6ve kezdett gy<ikereteresztenihazinkban. Mriveldi
m6ra egyesiiletbe t6m6riiltek, jelentcis magyar nyelvii szakirodalmat hoztak l6tre, forditisokb6l, kis6rletek leir6s6b6l, s m6jus v6g6re megjelentetik elsti szaklapjukat is. A dr6mapedagogian6pszenis&l6s6veloktalisi devalv6ci6 jelei is jelentkemek, a szak6pzetts6grril ugranis ma senki nem ad ki bizonyit6 6rt6kri okiratot.
Arra k6rjiik tisztelettel Miniszter Urat, teg;re lehetciv6,hogy a dr6mapedagogiaiszakk6pzetts6g szah6gzetts6get is jelentsen, misk6nt, tegye lehetriv6, hogy a dr6mapedagogiamint pedagogiaim6dszer 6s szakt6rgy bekeriiljiin a miivelcil6si ilgazati szakk6pz6sijegrz6kbe.
Mire jogosithat a dr6mapedagogiaiszalv6gzetts6g?Mindenekekitt arra, hogy a v6gzetts6getmegszerzf dr6matanir alkalmazza a tingyit m6dszerk6nt tanit6si 6riikon 6s m6s k6z6ss6gidsszejdveteleken,6vod6t6l a k6z6piskol6ig, tant6rgrak keret6ben 6s 6niill6 drdmaj6t6k 6r6n, tanintflzetbn, miivelcil6si kdzoss6gbenegyar6nt.
A drimapedagogiai szakv6gzetts6gjogosiwinyt adhat arra is, hogy birtokosa tanithassa a dr6mapedagogr6t felncitt pedagogusok6s n6pmiivel6k k6r6ben tovilbbkfipzlsi kurzusokon valamint nevel6k6pz6f6iskol6kon 6s
egyetemeken.@z ut6bbi c6l el6r6s66rtminden bizonnyal tdbblet elm6leti 6s gyakorlati ismeretek bizonyit6sira
lesz sziiks6g.)
A vegzetts6g megszerz6s6hezsziiks6gesszakismeretek (szakirodalom) rendelkez6sre 6llnak. Dr6mapedagG
giai tanterv is k6sztilt mir, nyomtat6sbanis ismeretes.(Gabnai Katalin alkotta.) Speciilis tanterv ugyancsak
rendelkez6sre6ll f<iiskol6k, gy6grpedagogiaiiskol6* r6sz6re is.)
A dr6mapedagogiaalkalmazisa most sztlet6 vil6gunkban igencsak fontos lehet, partneri l6tez6se szoktatja a tan6rt 6s a di6kot, a demokriciival 6lni tud6sra.A hitrinyos helyzetiiekn6lsegit a konfliktusok oldisiban, kreativit6st fejleszt6 tr6ningjeivel viszont mincis6gettud homi.
Kedves Miniszter Ur! A szakk6pz6sijegyz6kbe t6rt6nri felv6teltcil azt rem6ljiik, hogy a m6dszer 6s szakt6rgy polgirjogot nyer iskoldinkban, aziital, hogy a Miniszt6rium az oktatisi int6zm6nyek tudomilsi4ra hozza
ebbeli d6nt6set. Rem6lhet<i,hogy ilym6don bekeriil a dri4mapedagogiaa rendszerespedagogiai k6pz6s, tov6bb.
k6pz6s programj6ba.
Azt k6rjiik tisztelettel, hogr bizass6kmeg a Maryar Drimapedag6giai Tdrsasig mint e t6ma szakembereit
9a86ba ryiijt6 szentezet a vizsgaanyagkidolgozasival 6s a vizsgintatils megszervezflsilvel.Tekintse Miniszter
Ur tirsasigunkat e t6makdrbenkonzult6l6 partner6nek.
Kedvezci ddntdset vfuja tisztelettel:
Budapest,1991.6prilis 23.
Debreczeni Tibor
eln6k
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KIEMELESTanACSoNY sANooRTdL
TANAROK EMBEREKvoLTAK"
,AZ onBc DEBRBCENT
Kardcsony Sdndor a XX. szd.zadi magyar pedag6gia tdrtdnetdnek egyik legnagyobb egydnisdge
iljra hatni kezd. Olvasva m{tveit ,,.4 magyar 4s{drds"-ctm{lt pdlddul, rdjdvilnk; van hazai forrds, amelybhl mer{theta humdnuspedagdgiai gyakorlat elsajdtftdsdra szomjaz6 l6lek. A m6dszereskeddstugyan elvetette KardcsonySdndor, de nem vetette el az \wnagdt vdllal6 ds megvall6 tantt6i magatartdst, a tanitvdnyt becsillf melldrendel4sielva. Mintha Rogers is tanult
volna Kardcsony Sdndort6l, s mintha Slade is arra, az egyetetnrejdrt volna, amelyikre a tnaSyar mester.
..
,,Oreg tan6raink m6dszereabban kiil<intxiz6tta fiatalok6t6l, hogy 6szint6n adt6k bele a kdzcismunkiba eg6sz
ery6nis6giiket. A fiatalok n6metes m6dszeresked6se
rigy viszonylott az 6 fiszrnte odaad6sukhoz,mint ahogy a
mag/ar szavakjelent6s6nekszeml6letess6ge
a n6met szavakjelent6s6nekelvonts6g6hoz
viszonylik.Az 6reg debreceni tan6rok emberekvoltak. Szuszogtak,
vicceltek,haragudtak,6s latinul meg gorogtil tudtak. A fiatalok k6t
l6bon j6r6 ,,nevel6s6s tanit6s"-absztrahilisok voltak, nem is nagyon deriilt ki, tudnak-e, nem-e."
A magyar 6szjin6s (lv{agyar Hirmond6 hasonm6s
kiad6s a Magvet6 Kiad6t6V1985) XLI

NYITVA A KAPU A DRAMAPEDAGoGIA EL6TT
K6rddsekre vdlaszol Zsolnai J6zsef, az OKI Ffiigtzgat6ja
Az elmflt 6vtizedek kdzoktat6sa igencsakmostohin - A dr6mapedagogi6taz anyanyelvvagr m6s t6rgyak
kezelte az olyan tdrekv6seket,amelyr6l rig;r v6lekedett, oktat6siba m6r eddig is be lehetett csemp6szni,6n
hogr vesz6lyeztetiaz fin. szocialistanevel6st,m6sk6nt, azonbanazt szeretn6m,hogy lehets6geslegyen ezt leamely nem egyeztka porosz-orosziskolarendszer$/a- gitimizalni. A neh6zs6gabb6l fakad, hogr a tantestiikorlat6val.
letek egy r6szema m6g nem tartja fontosnak az iskoMegtiirt m6dszernektekintette a dr6mapedagogi- la humaniz6l6s6t,az 6nkifejez6s, a kommunikilci6 szo6t is, noha ez a metodika akkorra m6r a vil6g sz6mos cializ6i6 szerelfrt, a szoci6lis k6pess6gekfejleszt6s6t.
orszigdbanbizonyitott, hogy eredm6nyesen
k6peshar- De t6telezztikfel, hogy felismerik a jelentcis6g6t,de
m6nikus szem6lyis6gekformil6sira, kreativ k6pesse- mert nem l6tnak l6tv6nyosg/ors eredm6nyeket,hiszen
gek fejleszt6s6re,a magyar iskolarendszerbe
m6gsea drdmapedagogi6nak
is legal6bb3-4 6vre van sziiks6vagy 6ppen ez6rt - nem f6rhetett be. Hogy m6gister- ge ahhoz, hogy m6rhetci legyen a hat6sa, kedvtiket
jedt, s egne tdbben 6rdekl6dtekir6nta, az annak volt vesztik. Az igazgat6kban,pedag6gusokban
nincs el6g
kdszdnhetcj,hogy a dr6mapedag6giahoni felfedezdi, tiirelem a kiv6rilshoz. A szinj6tszilsban, a gyermekmiivelcii, akik a kiizmtivekil6s teriilet6n dolgoz6 peda- szinj6tszdsbana produkci6 megg1r6z6.
Epp"tr ez6rt 6n
gogusok voltak, saj6t hat6skdriikben a gyermek- 6s fontosnak tartom, hogy a drdmapedag6gla mellett
diiksznjiltsz6 rendezii tan6rok kdzeg6benterjeszthet- a gyermekszfnJdtszdsls Jelen legyen az lskolal net6k a m6dszert;kis6rleteztek,tanfolyamokatvezeltek, vel6 munkdban.
k6zik6nyveket irtak, szakmai munkakdzdss6geketmti- - Mit javasol Tandr fr a drimapedag6gusoknak,a
kiidtettek.
Magyar Dr6.mapedag6giaiT6rsasignak, mik6nt folyMa, amikor a demokratizdld6 oktat6si rend- tassiik tev6kenys6giiket?
szerbenelvileg minden lehetcis6gmegvanarra, hogy az - Legren nagrobb a propagandijuk, gy6zz6kmeg az
6vod6t6l a felsrioktatS,sig,a pedagogusk6pzhig z6ld iskol6kat arr6l, hogy a drrtmapedag6gidt uglanazok
utat kapjon a dr6maj6t6k tanitris, arr6l k6rdeztiik a Jogok llletlk meg, mlnt a tiibbl tantdrgyat.
Zsolnal J6zsefet, az Orsz6gosK<izoktatilsiIntlzet f6- - J6n6h6ny magyar iskoldban mir bizonyitottak a
iga4at6j6t; mif6le szerepet kap a dr6mapedagogiaa drimatanirok. Kis6rleti vagy 6lland6 jelleggelt6bb hemai magyar iskol6ban?
lyen is folyik driimapedagogiainevel6s-oktat6s.
- Optimista vagrok e tekintetben,hiszenaz ftj, a'k6- - Igen, tudom, ez6rt is hangsflyozom,le kell irni a
sztil6 oktat6si td,rv6ny minden j6 m6dszer,program tapasztalatokat,el kell k6sziteni a driimatanit6s tansz6mfurabiztositja a miik6d6si lehetris6get.A dr6ma- terv6t, ki kell dolgozni a program vilaszt6s"4nakfelt6pedag6gla, tzaz i drfmaJdtdk-tanft6s, alternatfv,
teleit. Ez volna az elxi l6pes. Aztin a Tirsas"ig elcjterv6leszthet6 programkdnt ak6r azonnal megJelen- jeszthetn6a m6r elk6sziiltprogramot,hiszen dk tdmiihetfk az oktattls plac6n... - v6laszoljaa f6igazga- ritik azokat az elm6leti 6s gyakorlati szakembereket,
t6.
akik felelciss6ggel
v6llalhatjilk az emlitett alternativ
- Og/ gondolja Tan6r fr, hogr van erre fogad6k6sz- tantervi program ek6,szit6s6t.Arra azonban fel kell
s6g iskol6inkban, timogatnik ezt u iga4at6k 6s a k6sziilni, hogy az iskolikban m6g ezut6n is t6bbf6le
tantestiiletek?
akad6lytornyosulhat.Kell a megfelelcienfelk6sziilt ta-
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nir, helyis6gre,6rakeretrevan sztiks6g.A legJobb ldG
ben l€p s nagy nyllvfnossdg el€ e Magyar Drfmepedag6glal TdrsasCg. Tdrekvdselk el6tt nyltott o
kapu.
A fels<ibb szervek ma m6r nem fogj6k akadilyomi a
drimapedagogiaiskolai alkalmazis.{t.Nem csak a k6sziilcj oktatisi t6rv6ny adja meg ehhez az iskoliknak
a legnagrobbszabads6got,de m6s mellett a Nemzeti Alaptanterv is, amely olyan kommunikici6s kultfr6t kdvetel meg az oktatisi int6zm6nyektcil,hogy az
maga k6sztethetvezet6ket,pedag6gusokatarra, hogy
m6dszeriiknek v6lassz4ka drimapedagogidt. A kdzoktat6s irj szabiiyozAn kisz6lesiti az iskol6k lehetcis6geit. Most kell bet6rni az igaziln j6 programokkal,m6dszerekkel. Ha a Magyar Dr6mapedagogiaiTrirsaslg
szakembereinekvan el6g szellemi 6s fizikai ereje ahhoz, hogy elfogadtassit magukat, most megtehetik.
Nemr6gibenfejeztiik be A magyar kdzoktatrts mlndsdgl megfJftrlslnak szekmal progremJacimet vi-

sel6 6tfog6 munkinkat, - mutat a fdiga4at6 tz asztaliln egy vaskos dosszi6ra.- Az els6n, a miniszt6riumi megm6rettet6senm6r tril vag;runk, s ott igen j6
volt a koncepci6nkfogadtat6sa.Ndzze csak, ltt ven
benne a dr6mapedag6gla ls. Amikor a humin miivelts6g szeret't, jelentcis6g6telemeztiik, alternativak6nt felsorakoztattuk a drimajiltfik tanit6st is, legk6s<ibba gyermekek10-12 6veskor6ig terjed6en.Ebben
a munkiban azt is megfogalmaztuk,hogr e dr6mepe
dagdgldnak be kell dplllnle a felsdoktatrlsbe, e pedagdguskdpzfsbe, a feJlesztd Intdzetek munkdJ6ba, a program kdszftdsdbels.
Litja, engemm6r nem kell meggr6mi. Kiviinom, hog1r
min6l el<jbblegren a kdtelez6 vagy a szabadonv6laszthat6 tantervi programok koz6tt a dri{mapedagogiais.
Sziiksegvan 16.
Yicrv
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EGY ANGOL DRAMATANAR ESETE
MAGYAR PEDAGoGUSOKKAL
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A t6rt6net v6g6n kezdem. David Davis Birming- szert, a meg6lhet6t6s megtapasztalhat6t,
melyet iskohamb6l, dr6matan6r, fdiskolai adjunktus, az angliai lai g;rakorlatukbanalkalmazhatnak.
dr6mapedag6giaisz6vets6gegyik vezet1je, t6mogat6Egyik6jtik nem is birta sok6ig, sz6t k6rt, s etnondrir6l biztositotta a Magrar DrrimapedagogiaiTirsa- ta: nekik az6rt van sziiks6gtik a dr6mapedag6gi6ra,
si{got, folyamatos kapcsolattartdstszorgalmazott,ta- hogy megtanithass.ika gyerekeket a demokratikus 16pasztalatcse16t,szakfoly6iratokat, szakkdnyveket tez6s j6t6kszab6lyaka,a mell6rendel6sre,a partneri
ig6rt, s mindezt annak a fesziilts6geketnem n6lkiil6- kapcsolatteremt6sre,a magabiztossigra,a sziiks6ges
26, 6rn szellemi kalandban sem sziikcilk<idci3 napos dnbecstil6sre,a kisebbrendiis6gi 6rz6s kikiiszdhtl6s6ny6ri tov6bbk6pz6snek
a v6g6n, Szentesen,amikor is re. Majd hozziltette, ne felejtse David, Magyarorsz6k6z6s 6rt6kel6srekeriilhetett sor.
gon az emberek csak most kezdenek szabadulni 40 6v
Az elej6n azonban6s k6zben is...,de tartsunk sor- diktatfr6j6bol, alivetett#g6kil.
rendet. Magyarorsz6gra 6rkezik egy angol 6rtelmis6gi,
David Davis fog6konynak bizonyult 6s nyitottnak
ery tanfolyamra j6n, magyar pedagogusokhoz,dr6ma- Scit 6rvendezcinek.
H6t persze- mondta - ha valaj6t6kot tanitani 6s olym6don kezd neki a tanitisnak, mivel, ezzel az improvizilci6ra 6ptil6 m6dszerrel igenmintha hazai pillyfun volna. Azt oktatja 6s fgy, amit csak lehet gyakorolni a demokr6ci6t.Es v6ltott.
6s ahogran otthon. Kezd6knek. S ebb<il krivetkezik a
Improviaici6s j6t6k kezdciddtt,melyben David a
baj. Egn6szt, mert a hallgat6i nem kezd6k, mdsr6szt, jit6kmester, aki iddnk6nt verepekbe is b(rjik. A r6sztmert m6s 6rdekli 6ket, mint amit David nyujtani 6hajt. vevcik - kiv6ns.{gira - csalidokki form6l6dnak. A
David nem 6rz6keli el6g6,, hogy itt a kdriilm6nyek m6- csal6dbanapa, anya, a politikailag ellenz6ki l8 6ves
sok, mint Albionban, s mivel m6sok, egy pedag6giai grermek, valamint egy 14 6v k<iriili kisebb, aki feln6z
m6dszertcjlis mist v6rnak az itteniek, s nem azt, amit a biltyjfura. (7 csal6d sziiletik) Indul a jit6k. Teritett
Birminghamban.Gyakorlati segits6getp6ld6ul 6s nem asztalt iilnek k6riil a kisk6z<iss6gek
tagiai, a sziilcik rendszer-ismertet6st.David a I6bl6hoz ment, kr6t6t ez megintcsakjit6kmesteri ig6ny - megpr6b6ljik lehaszn6lt, pontokba szedett mondatokat irt fel arr6l besz6tninagyobbik gyermekiiket arr6l, hogy tiintessen,
tcirtr6netesen,mik6nt kell 6pitkezni, a-ikor az impro- m6s v6lem6nytharsogjon stb. (I4egjegrzztik, hogy minvizativ dr6.maj6t6kottanitjuk. David a drimapedag6- den csalid magadontdtte el a t<irt6nelmiid<it 6s helygi6t fry oktatja, mint egy tantirgrat; mik6nt lehet el- szint, a konfliktus ok4t 6s a csalddonbeliili 6rzelmi
jutni egy vizlatt6l a kompozici6ig,a r<igt6nz6ses
szi- kapcsol6d6sokat.)David, a j6t6kmester egyszercsak
tu6ci6t6l a szinj6t6kos kidolgozotts"igig.
k6di, hogy elmrilt egy esztendci,a diktat6rikus hataAngli6ban l92O 6ta miivelik ezt a m6dszert,iin6l- lom lecsap, az ellenz6ki fiirt elviszik 6s elmegy6gyin16 tant6rgyk6nt tanitjek az iskola als6 fokoza6t6l tflzetllr ,z6rrj6rk.Aval6s6gbana nagyobbik fifr etir6kezdveaz eg;retemig.Nevel6sieszkdzis, de a szinh6- nyitj6k egy m6sik terembe, amelyik maga a bolondokzfirtlst segit6 6s a dr6maj6tszist oktat6 szaktrrdom6ny h6za. A csal6dnak6vi egyszeril6togat6st enged6lyezis. David idejdv6n az ut6bbit akarta cselekedni.Nem nek, s erre most keriil sor. Az rntlzet messzevan. Eg;r
gondolhatta,mivel nem t6j6koz6dottel6gg6,s nem t6- napig is zdtyk6lciJneka vonaton.Van id6 a csal6dtaj6toztatt6k azok, akiknek ez dolga lett volna, hogy a goknak megbesz6lni6,k,
ki mit mondjon,-ki mit adjon
Magyarorsz6gon munk6lkod6 pedagogusokelxisorban 6t, mik6nt biztass4ka fi6t kitart6sra. Am a helyszinem a szaktudom6nyrakivincsiak, hanem arra a pe- nen, a 'kiildfdldrcil hozott tgazgat6ismerteti a renddagogiai m6dszerre,amely a nevel6sbenhasmositha- szab.ilyokat.A csal6dtagokcsak egyenk6ntmehetnek
t6, hogy 6k azt vinjik a nagyon y{1t nngol mestertcil, az 6pltho4 levelet nem adhatnak 6t, a csomagotis
hogy a metodika fog6sait ismerteti meg veliik, a m6d- le kell tenni a vdr6szob6ban.Ervekre 6s k6r6sekre el-

utasit6 v6laszt kapnak t hozzAtartoz6k.Minden katon6s, minden rideg, mondhatn6nk embertelen. A
f6lelem rirak6dik a j6t6kosokra.Val6sigosanis. S ami
ezut6n k6vetkezik; i naaO nagyfirikat az elmeosztilyon elektrosokkoskezel6sbenr6szesitett6k,s narkoi;rillt(fu., a hozzAtartoz6k teh6t megrendiilten tapasztaljAk, hogr a gyerek immir semmit nem fog fel a kiilviligb6l, nem 6rz6keli a hozziltartoz6k jelenl6t6t sem'
s oiiodeo el6zetesemgbesz6l6s6rtelmetlenn6vAlt' A
k6ts6gbeesetthozzfitartoz6k sorra felrugiak a szab6lyokal, sirnak 6s panaszkodnak,mire n iga4at6
David alakitja - berekesztia l6togat6st,s a hozzA'
tartoz6kat elvezetteti.
Tal6n a t6ma is okozza,hory mindenki azonosula
szerep6vel.A jit6kosok val6sigoson is sirnak 6s kibodnak. A l6tv.iny megrendit6.Az angol mesternekis
az. F';ne ilyen fokf 6t6l6ste' meg6l6srenem sz6mitott.
S amikor folytatni akarja a j6t6kot' a hallgat6k'
imm6r m6sodszoris felt6zadnak.K6ptelenek tov6bb
j6tszani - mondj6k - mir az eddigiektcilis kimeriiltek.
S Davidnak megint szembesiilnie kell valamivel'
amire nem gondolt. Itt, Kelet-Eur6piban' ahol kozvet-

leniil vagy ktizvetve majdnem mindenki meg6lte a, kiszokeltaiotts6gnak,a meglyomoritott$gnak az 6llapot61,a j6t6k, ha ilyen t6m6jri' v6rre megy, pontosabban az idegekre. Errcil Magyarorsz6gon nem lehet
Brecht modjTra improvizilni, mint szerettevolna David, itt csak teljes 6t6l6ssel,azonosul6ssal,Sztanyiszlavszkijmodj6n lehet riigtiin6zni.
fu David rijra v6ltott. Ertcjen 6s j6l. Sikeresenelegyitette az elm6letet, a pedag6giaivonzatfi grakorlai6t Cs a nekiink val6 t6m6t. Figyelt a hallgat6ira' s
azok is 16. Elkezdtlk tanulni egrm6st. Es meg6rteni
egym6s missigit, amely ez alkalommal nem m6sb6l,
dint tcinet-kinek a tirsadalmi, politikai 6s csal6di
mfiltjibol eredezetl,abbol, hogy mi csak most tanuljuk izt, amibe David m6r belesztletett, a demokr6ciit, s abb6l,hogy mi m6g mindig f6liink a visszarendezcjd6s lehet6s6g6t6l.
Nos, h6t ezek ut6n keriilt sor arra a cikk elej6n
emlegetettk6z- 6s segits6gny(rjt6sra.

Debreczeni Tibor

MAR.UNAK FERENC:

MI IS AZ A DRAMAPEDAGoGIA?
Szerzynktandr Monoron. Ez alkalommal szakdolgozatdnakegy rdszdt kdzdliiik. Irdsdt a hazai
ds kiitf,ldi szakirodalom tdrgyszer{ifelhaszndldsdval kdszftette,s ez mintegy summd.zatais adrd.mapedag1gidnak;mifdle ievel4si cdl drdekdbenalkalmazhat1, hol ds hogyan?A m6dszer
rel most iinterked1k di a m6dszer kiitrinb1zd dsszefilggdseitbuvdrlani szinddkozdk egyardnt
hasznos ismeretekbirtokdba iuthatnak, olvasvdn a dolgozatot'

,

hl
A fogalom tisztfzfrsa az6rt liltsztk fontosnak, mert pedag6gusokkalbesz6lgew.e!<]t!szf-r tapasztaltamt log
m6dszernek
a drimatikus nevel6s keriilt sz6ba, tzt egsrlrtelmiiena magyar szakosnevel6k eltal alkalmazhat6
6s feladatnak v6lt6k. Osszekeverve,egybemosvailyenkor a dramatikus nevellssel a kdvetkezci fogalmakat:
jelen id5l. Dr6ma (mint irodalmi mrialkotis, mely dial6gusbanmegirt sz6veg,6s melyben a dialogusoka
ben v6ltoz6 k6lcs<iniisviszonyokat hordomak.)
Z.Dr6ma (mint szinjdtek'- szerepl6k6ltal eldadott szinpadimii-, mely a metakommunik6ci6s6s nem verMlis jelekre 6pil6 utfunz6sokon,kozl6seken,jelent6sekenalapul)
3. Dramatizitlas (mely alatt irodalmi mriv& - ebrisorban epikus miialkot"4sok olyan atalakitilsilt 6rtjiik'
legyen).
megielenithet6
hogr az szerepl6k6ltal

Ir
lt

Pedig mindezekneka dramatikus nevel6shezcsak annyi kdziik van, amennyiben
- e"fogatmakis magukban6rzik az og6r<ig,,dr6n" ig6t, mely azt jelenti: tenni,_cselekednivalamit:
- a dr-amatikusnevel6ssorin felhas^at;ut a dranaiikus folyamat jellegzeteselemeit, amelyekkela szinhfnmiiv6szet is 6l;
- a dramatikus nevel6ssorin spont{nul is l6trejdhetnekolyan eszt6tikailagis 6rt6kes, szinj6t6kszerii,,miialkotisok", melyek kdz6ns6gel6tt bemutathat6aklenn6nek,de nem ez a dramatikus nevel6sc6lja;.
is) felhasm6lja a szin6szik6pes- a dramatikus nevel6st1 szinh6zrriiv6szetis (6s igy a gyermekszinj6tsz6s
fejlesztdseben.
s6gek
"A
drimapedagogia kifejez6s a hetvenes6vekt<ilterjedt el a hazai szakirodalomban.Maga a kifejez6s az an-, ott is tobb elnevez6sthaszgol nyelwertiletr5l i<eriilt iozzAnk - 6s mint arra a hazai szerzokis utalnak
"creativ drama"-k6nt emazonban
legs/akrabban
megjeldl6sere;
folyamatnak
a
nevel6si
iaf"oi ugranannak a
legetik. nZ tenet az oka annak, hogy hazai elnevei6s6benis kiiliinb<iz6 fogalmakkal tal6lkozhatunk kreativ dr6mi; improvizativ drfrma;nevel6sidrima; alkot6 dramaturgia.
A dr6mapeOagogiateh6t a szem6lyis6gfejleszt6s6nekolyan m6dszere, amelynek sor6n a cselekvciember
(grermek) ismereieil k6pess6gei6s t6rsas tiapcsotataia nevelci 6,Jtalir6ny.ito-tt6s a t6rsakkal v6gzett k6z6s drai"utitus jat6tot sor6n lejl6dnek. A drimapedagogiaeszk6ze:a dr6maj6t6k.
,,Drnriaj6t6knak neveziink minden otyan iitetos emberi megnyilv6nul6st,amelyben a dramatikus folyamat
jellegzeteselemei lelhetcik fel'
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A dramatikus folyamat kifejez6si form6ja a megielenit&, xz utinzAs, megielen6sim6dja a f6lid6zett vagy
€ppen megnyilvinul6 t6rsas k6lcs6nhat6s,az interakci6; eszk6zepdtg az emberi 6s zenei hang, az adott nyelv,
a test, a t6r 6s az id6i tart6szerkezetepedig a szervezettemberi cselekv6s."
A drimaj6t6k elnevez1sgnijtcifogalom: egyarint jelent kiild,ntrbzcik6szs6geketfejleszt6 gyakorlatokat 6s
szerepvillal6st ig6nyl6 t6rsas rdgtdnz6seket.
Fejleszt6 hat6suk abban rejlik, hogy cselekv6st,gktlv kiizremiikrjd6st kdvetelnek minden r6szWev6t6[ a
ftszMev,6ke cselelv6sek sorin nem val6sigos (elk6pzblt) kirriilm6nyek sorin valosrigos6rzelmeket 6lnek 6t; igy
a drdmajiltlkok tulajdonk6ppendtmenetet k6pemek a konkr6t tapasztalist6l az elvont tapasztal6shozvezetO
6ton.
A drimapedagogia c6lja az, hogy a grermek a drimaj6t6kokban val6 aktiv r6szv6tellet

- a kririildttelevcjt,argvOlilIt
-
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saj6t kiilsrj 6s belxi vil6g6t
I
a kdriildtte lev6 (szoci6lis)vil6got
I

-

cselekv6skdzben -

-

felfedezze, megismerje
elhelyezzebenne magat
kapcsolatot l6tesitsen
hasson16

A drdmaj6t6kok alkalmaz6i nem a tanulist akarj6k jitekkal helyettesiteni, hanem a jit6kban, mint az emberi tanul6s egyik form6j6ban rejl6 tanit6, nevel6erdt igrekeznekfelhasm6lni az iskolai nevel6s,oktat6s c6ljainak el6r6s6re.Hisz tdbb e m6dszertalkalmaz6pedagogus,
n6pmiivelciv6lem6nyeaz, hogy ezeka j6t6kok alkalmasak a koz<bs6gi,alkot6 ember szem6lyisegiegyeinek(a m6sokra odafigyel<i,emp6ti6val bir6; iinmaga k6pess6geiveltiszt6ban levci: dnmagit 6piti5:.grors helyzetfelismerci,gondolkod6- cselekvri k6szs6gekkelbir6 ember) kialakitiMra.
OnaU0 tant6rgr-e vagy tdbb tantirgyban is hasznosithat6m6dszer-ea dramatikus nevel6s?Amerikiban 6s
ha a draAnglidban mindk6t felfog6snakvannak hivei. A mi viszonyainkkdziitt azt tartjuk megval6sithat6nak,
matikus j6t6kokat a pedagogusoktiibb tantirgy 6riin alkalmuzirk mi,s m6dszerekhezkapcsolva. 86r vannak
az iskolai nevel6snekolyan teriiletei is (osztdlyfcin<iki6ra; szakkdr; fakult6ci6), ahol eg6sz6ves egym6sra6pii16 tev6kenys6getjelenthet a dr6majft6kok sora.
Az eredm6nyesdramatikus nevel6sfelt6telei:
l. A jit6kok alkalmazisa az oktat6sbannem c6l n6lkiili jillszadozitstjelent. A megfelel<ij6t6kokat mindig a
pedagdglal cdl alapJdn vflasztjuk kl.
nemcsaka c6l, hanem a gyermekek dletkora is meghat6roz6.A dramatikus j62. A jit6kok kivillaszt6si4ban
t6kok alkalmazils|t az iskol6banmin6l elcibb(l-2 osztillyban)jobb elkezdeni.Ekkor a gyermek szirmilramilg
term6szetes6s mindennapi j6t6kait irtsz6vii6llapot a kett6s tudat; az ut6nz6s,a k6pzelet szabadsiga;a mese
,,minden lehet"-je; a spontin szerepjit6k. A 9. 6let6v ut6n a gyermeki klpzelet reproduktiv lesz (csak hitelesnek v6lt val6s6g-egrs6gekkel
dolgozik),6s ez magiban hordja az elsziirkiil6s,a fant6zia, a k6pzelet besaihil6s6nekvesz6ly6t,amit sokkal nehezebbkijavitanunk, mint folyamatosfejleszt6 gyakorlatokkal megeldmiink.
3. A g6tl6sos,a szorong6,a m6sok el6tt nehezenmegnyilatkoz6grermekek6rdek6bena j6t6kok fokozatosan
kell, hogy kovess6keg;rmist: mindig olyan gyakorlattal kezdjiink, melyet az osztillyban mindenki egyszerre tud
csin6lni, ezt kdvess6ka csoportos feladatok, majd legutoljilra az egy6ni (a t<jbbiek el6tt) v6gzelt szerepl6sek
A m6sik, amit j6 ha betartunk kezdjiik a r<igtiinz6ses
feladatokat szavak,besz6dn6lktil, n6maj6t6kkal.Ezzel
egn6szt r6vezetjiik a grerekeket, hogy testiinkkel is mennyi mindent va$runk k6pesek kifejezni, m6sr6szt a
nyelvi k6pess6gekben
elmaradottabbtanul6k is bdtran vesznekr6szt a j6t6kban.
4. A gyermekeksz6m6ranyugodt 6s kritlkamentes l€gkOrt kell biztositani.
Ha a j6t6kokat koveti is elemz6s,ez nem jelentheti a teljesitm6nyekbirilatit! Nem azt kell megbesz6lniink,
hogy ki hogran jitszott el valamit (hisz nem szin6szeket'akarunkk6pezni),hanem azt Mit 6rzett? Mire gondolt k<izben?Mit fedezett fel mag6ban?(Azl"- gondolom- hozz6sem kell tennem,hogy ezek a j6t6kok nem
alkalmasak sz6.monk6r6sre,
oszt6lyoz6sra.)
5. A dramatikus j6t6khoz megfelelcinagrsigfi, iltal6ban k<ir alakf Jdtdktdr sziiks6geltetik.
Sajnos oszt6lytermeink csak a padok szlthtzAsa ut6n alkalmasak erre a tev6kenys6gre.(M6g jobb, ha rendelkez6siinkre illnak ktilonf6le nagys.igri dobog6k, esetlegkdnnyebbenbeszerezhetSszines miianyag iidit<is, vir6s
r6d6k.
6. J6t6kaink soriin egyik legfontosabbalapelviinklegren: semmlt ne mutassunk be el6re a gyerekeknek! A
c6lunk az, hogy a gyerekek mindent saj6t eml6keik,sajit k6pzeletiikalapj6n teremtsenekmeg a j6t6k sor6n,
6s ne a mi elk6pzel6siinketmisoljilk.
A kreativit6st az 6n6ll6 alkot6s, 6s nem a reproduk6l6sjellemzi. Nagyon fontos azonbana helyzetre,a v6rhat6 6lm6nyre val6 felk6szit6s,lelki r6hangol6s.
7. Utolj6ra hagytam a legfontosabbat:a dramatikusnevelEstJ tfpusri pedag6gusokatkiivetel. A jit6k saj6tossigib6l ad6dik, hogr a hagyominyos,direkt irinyitis itt h6tt6rbe szorul, 6s indirekt m6dszerekkeriilnek
el<it6rbe.A jet6k irinyitilsi,}lan a pedag6gusnak
demokratikusnak,nyitottnak, 6rz6kenynekkell lennie, 6s tudnia kell egriitt j6tszania a gyerekekkel.
Elkezdeni a dr6maj6t6kokkalval6 nevel6stteh6t nem tfil neh6z;feleldss6ggelfolytatni viszont, mint minden nevel6 munk6t, mir nem is olyan egyszerii:itt is sziiks6gvan 6lland6 felk6sziil6sre,sikereink 6s kudarcaink dnmagunkkal tdrt6n6 szembesit6s6re.
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,,EZ NAGYON SZOMORU6nq, VOLT."
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Ilr6maj6t6kos osztdlyfdndki 6ra
- Foglalkozds-leiri{s -

B6kismegreri Pais Dezsd
Altalinos Iskola
fejleszt6 osztily,
l6tszfim; 19
1991. janu6r 23. 10-11,306r6ig
1991.janu6r 30. 10-11,306riig
A tanirok v6ratlan helyzet el6 kerfilnek.
A honfoglali,is kori 6letszok6sok aprop6j6n szeretn6nek a kdziiss6gi eryiitt6l6s probl6miival foglalkozni,
azonbana feldirltan 6rkez6 oszt6lyfcindk6s izgiga csapata, az titddikes fejelsztcis<ikv6ltoztatisra k6nyszeritik ciket. A h6rom tflkoros de mindenk6ppentfils(rlyos firi majdhogrnem aS/onvert a sziinetben k6t
,,koll6g6t", akiket egy6bk6nt m6skor is verni szoktak.
Nem bir veliik - mondta Anna n6ni -, a hagyom6nyos eszkdzdketm6r kimeritette, semmi eredm6ny.
A feladat kettcb. Ki kell deriteni a vereked6sek
visszat6rcimotiveci6it, s ismerni kell a vereked6seklefoly6sit. A tdbbi majd kideriil.
Pedag6glal cdl lehetne; erkOlcsl v€lemdnyalko'
tdsra kdsztetnl az osztflyt, oz agresszorokbanklalakftanl valsmlfdle belsd f€ket, bel6tdst.S ha slkerillne, a verekeddk 6s tlldozatok kdzdtt blzonyos kompromlsszum kdszsdget.
Kiegyensflyozott csalidi hitt6rrel.rendelkezcigrerek az osztilyban szinte egy sincs. Altaliban dekoncentr6ltak. Ha ijfajta inger nem 6ri ciket, 5{ perc
utin k6ptelenek fegrelmezetten viselkedni. Ez jellemz6 a 8}Vo-ukra. T(rlmozgdsosak,akkor sz6lnak, ha valami esziikbejut, sz6lesenhadon6smak.A 20Vomeg
nagronis csendes, elhfz6d6, vagy tompa, tohonya. A
foglalkozist, egy v6raflan dtlettel, a tanirok a Moreno nev6hezfiiz(frd k6pzeletbeli vonal kihtiz6sival kezdik. A szok6soskdr kdzepenk6t sz6l# pont, k6t ve8letes tulajdonsig. Ilyenek mag6nyt kedvelcj - csak
t6rsas"igban6rzi j6l mag6t; megbocs.it6- haragtart6;
Ki milyenszelid - ingerl6keny elhirz6d6-vereked6s.
nek tartja magit? Alljon a k6pzeletbelivonalhoz.Kiki ddntse el, mag6ban6zve el6bb, hol a helye!
Nem kellett n6gatni 6ket, hiszenalkalom nyilt szerepl6sre. M6rpedig ezek a fejlesztris gyerekek szeretnek szerepelni.K6t csoportban6llnak a vonalra, hogy
lithas&ik egym6st. Ez pedagogiai szind6kbol t<jrt6nik
igy, hiszen a tan6rok szeretnr6kel6rni, hogy besz6lget6s, vita kerekedj6k a j6t6kbol; hasonl6k6ppenit6like meg egrm6s tulajdons6g6t vagy elt6rden, s ez miben
kiildnbdzik att6l, mint aki maga jel<ilte ki a hely6t.
Az eredm6ny meglepri. A tanul6k <in6rt6kel6se
majdnem pontos, a vereked6k v6llaljdk <inmagukat
6pp[gy, mint a langrmelegek, avagy az elhfiz6d6k. S
ha a k6p nem egyezik az 6vr6k6vel,sz6lnak mi6rt ide
6llt6l, s nem oda, s azt is megmondjik, mi6rt m6sutt
a helye. 5z6 sz6t kiivet 6s rilfordul a besz6da d6lel<itti vereked6sre is. Az agresszorok nem rejtekeznek,
mintha m6g biiszk6k is voln6nak 16, hogy 5k ilyenek.
Lej6tszan6k-e a vereked6st, ahogr t6rt6nt?
V6l[angzott a k6rd6s6s aj6nlat. Hogyne,k6szs6gesen.

lalkoznak r5, m6gledig ugyanazok Gyrla, Kilmfn, Sanyi. Akik verekedtek.S azok is, akiket vertek: Dagi 6s
AdAm. K6tszer j6tsszak el teh6t a megveret6st.Megegyeziink abban, hogy mindent csak mimben.
Minden az 6r6n kezdci<lik.Az illdozatok, akiket
emezekvalamik6pp felbosszantanak,visszasdrtenek.A
Dagi fgr, ,,il kurya any6d", AO,ema kicsi 6s v6kony
szellemesen,csifol6dva. I(ilminnak sz6l a s6rt6s, de
a sziinetben,mert haverok, m6r h6rman verik az egyet.
Akit vernek, behizza a fej6t, kOzzelv6di a szem6rm6t,
kdzbenki4romkodik,a m6sik jajgat 6s sir, majd amikor fdldre keriil, az 6sszeg6mtxily6il6tt testet meg is
rugdoss"ikkiss6. A kiab6l6sra odamegy a tan6r vagy
valaki, az illdozatok az 6rdekJ(l6s kdz6ppontj6ba keaz
riilnek, a verekedcikszint6n. Az elcjbbit sr..jnilljf,Jr,
ut6bbit megbiintetik.Ez igy tdrt6nik minden esetben,
s mindenki ezt tartja term6szetesnek.Dagi6k is megszoktrlt, Kilm6n6k is.
Elj6tszanik-e forditva is a vereked6st?- foangzik
a k6rd6s, fgy, hogy az 6ld,ozata vero, s az egyik verekedcj a megvert. Az akci6 ugyanfgy zajlik le, mint
az elrjbb. Mintha ritusa volna. Az 6idozatot j6tsz6 agresszor 6ppirgy hfzza iissze mag6t, 6pp 6gy k6romkodik 6s jajgat, mig az im6nti megvert ugyanirgytit 6s
ru8.
A tan6rok az6rt jitszatj6k el fordiwa is a vereked6st, mert abban rem6nykednek,hogy az 6ldozat hely6be keriilt verekedci_
k6pes annak 6llapot6t meg6lni,
s jobb bel6t6srajut. Am nem igy td,rt6nik.Megrendeliil6snek semmi nyoma.
Kideriil viszont, hogy az 6ldozatok ily m6don szeretnek k6zpontbakeriilni, s ez6rt nem is nagron b6nj6k, ha verik ciket. Az is nyilv6nval6, hogy tz xztiiyt
ural6 erciseknem 6rzik bfinnek agresszi6jukat.Ok csak
a provolciliisra vilaszolnak. Erejtikkel. Igy tartj6k term6szetesnek.
Azt sem tekintik kivetnival6nak, hogr h6rman iitnek egret. Galeri szab6ly ez, mint ahogy a vereked6sritusban szabilly az iit6s 6s a rug6s is. M6s improvizilci6s jilt6koka6l kideriilt, hogy szenved6lyesenn6zik
a horror filmeket 6s a krimit, no meg a keleti sport6gakat.Az igazs6ghoztartozik m6g, hogy a mfsodik vereked6s-j6t6kn6lmajdnem elszabadulta pokol, a feliigreld tauilrt jatsz6 kisl6nyok ugyanis nem tudt6k lecsillapitani a verekeddket.Sirisos hirig lett belcile.A
tan6roknakkellett kdzbel6pniiik,s maguk is megijedtek.
Szerettekvolna m6g valami megold6stkicsikarni:
net6n fogadalmat,hogr m6stegrenekengedm6nyeket,
kor nem ezt csin6lj6k 6s nem igy, hogy megbesz6lik
inkibb 6s kompromisszumotk6tnek, hogy az egyik nem
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provokiilja a mrlsikat, amazok nem 6lnek fizikai erejiikkel stb. A fiirk, hogy a tan6roknak kedvibe j6rjanak, udvariasanfogadkoztakis. De sejthetcivolt, hogy
ez inkibb gesztusa r6sziikrtil. Hogy mit k<inyvelhettek
el eredm6nynek?Annyit legfeljebb,hogy megismert6k
a motiv6ci6kat, s azt, hogy a biintet6st nem ott kell
kezdeni 6s nem fgy, ahogy az iskola szokta volt hagyom6nyos m6dszerekkel.
0pUU pedag6glal c6lklt{lzds:
Rdddbbentenl a flfkat &rra, hogy cselekedettik
tdrvdnybe iitk6zd, k6vetkezm6nyekkel Jrlr, el kell
6rnl, hogy mfikfidsbe ldpJen s lelkllsmeret, Jelentkezz0k a bfintudaL JbJJOnel a nagy ,,ahd 6lm6ny", r katarzls. Mddszer gyanfnt pedlg alkalmaztassdktz ,,6letl{J0k", a m{lv€szet-hat6s- mechanlzmus6val.
A ryerekeket nem a kdrkdrds t6r, hanem egy haryominyos oszt6lyk6p v6rja. Nekik ugyanrigy kell beiilniiik a padokba, mint a hag;rom6nyos6r6n. A tanir
ugyanirgy jelenik meg el6ttiik, ugyanolyan modorban,
mint a t6bbiek, ugyanirgyk6vetelik, hogy jelentsenek,
mint ahogy megszokt6k.A foglalkozasvezet6kegyike
k6di veliik, hogy most egy m6sik iskola mdsik dtddik
oszt6lyiban vannak, hogy a taniraik is szerepetj6tszanak, egyikiiket Gizi n6ninek, misikukat G6za b6csinak hivj6k. A tanul6k, akikkel irjra fel akarj6k g6ngydliteni a vereked6stszint6n nem azonosak6nmagukkal, IstvS.nnak,Siindornak6s Attilinak hivjik <iket.
A foglalkozisvezetcik fgy tervezik, hogy a konfliktust ki6lezik. A gyerek, akit ebbenaz osztilyban megvertek, olyan szerencs6tleniilesik el, hogy agys6riil6ssel a mrit6asztalonfekszik. Ugr d6ntenek,hogy fell6ptetik az i,Jdozat anyjilt is, hog;r szembesits6ka verekedrjkkel.Mag6t a vereked6sta folyos6-feliigyel6G6za b6csi j6tszatja fijra, fgy, amik6nt 6l6tta azt. Eszerint a v6gzetesiit6st nem is az m6rte, akit megs6rtett
az 6ldozat,hanem az egyik haverja.Eldontiitt6k, hogy
er6sen figyelik az osztillyt, s ha irgy 6rzik, a r6d6bben6s nem el6gs6ges,menet k6zben tovibbl6pnek. Hirad6s jdn a k6rh6zb6l, hogy a grerek meghalt. S ha
sziiks6ges,6jra megfelentetikaz any6t is. Majd fell6ptetik az igazgat6tis, az ci tiszte kdzolni, h,tgy a folyosoi vereked6sneknem csak a hal6l a k<ivetkezm6nye,
de rendcirs6givizsg6lat is, fiatalkorfi brirt<invagy javit6 rnt6zet. Kdzli azt is, hogy minden bizonnyal G6za b6csi ellen is fegyelmi vizsg6lat indul, mi6rt nem
akadilyozta meg a hal6los v6gri vereked6sts driilhet,
ha csak elbocsritjik az 6ll6sib6l.
Majd, - d6ntottek a dr6matanirok - sziil6i 6rtekezletlel zArjik a foglalkozist, a tanul6k lesmek a sziiIrik, s megbesz6likaz esetet, tudnak-e ments6gettal6lni a biin<isdk v6delm6re.
Mi tdrt6nt a val6silgban?A t<jrt6netet,ahory tervezt6k, vegi&jdtszott6,k.
V6gig kellett jitszani. A reag6l6st
ug;ranisnem szimithattik ki ekire.
A m6skor vihincol6 grerekek megferyelmez6dtek,mihelyst bel6ptek a kdnyvt6rba. A sz6kekt6l,melyek m6sk6nt helyezkedtekel, mint ahogr megszoktdk.A hagyomiinyosporoszmodeltfgggdta 5ker. Ogy kellett leiitniiik, hog;r szembekeriilt'€fif9.[tedr6val, a tan6rral,
aki miut6n elmesr6ltea szeretifrfyzetet, szigor(r volt
6s feszes.

A hirre, hogy T6th Karcsi, igy neveztiik tz lldozatot,
'70Vo-a
megddbbent.
6let hal6l kcizdtt var., az oszt6ly
Hogy ilyen is lehets6ges.
Szintel6that6, mik6nt helyettesitik be a hirt saj6t 6lm6nyeikkel; alig f6l6ve hogr
kdziiliik valaki egr iskolai vereked6shil kifoly6lag
majdnem leb6nult...Mint ut6bb kideriilt, a tiirt6netet
val6sigosnakfogadt6k el, elhihetcjnek,olyannak, amely
a megnevezettiskol6ban val6ban megtiirt6nt. S ett6l
az elhihetris6gtril rendiiltek meg. Egy sric boh6ckodott, hirom-n6gnril nem lehetett tudni, mik6nt 6rez
6s v6lekedik. A rekonstru6lt vereked6st, a folyosofeItigreld tanir intenci6ja alapjin ugyanazok villalt6k
akik legut6bb is verekedtek.Egr kiv6tel6vel. A boh6ckod6 gyerekre bizzik a harmadik titlegelcit abban a rem6nyben, hogy az esem6nyekhatisa alatt az illetci is
mag6ba n6z. T6vedtek, Tsolt ugyanis 6gy v6dekezett
a stressz hat6s ellen, hogr megpr6b.4ltmindvegig kiviil maradni,s b6r ut6bb kideriilt, hogy hatott ri a j6t6k, majdnem tdnkretette az elk6pzel6xt.Megizzasztotta a t6bbf6le szerepetjitsz6 tan6rokat.
Az elcjzetestervtril elt6rve a vereked6selj6tsa{sa utdn
oszt6lygy(il6st iktatnak be, mik6nt lilttilr 6s l6tj6*.. a
dr6m6t a tdbbiek. H6t frgy mint azt szoktit a val6sigban is l6tni. S m6r vit6ba torkollna, posvinyba az
eg6sz,b6ktiljenekki ajinljik, amikor gyors ddnt6s,jdjj6n be az anyttka, s k6zolje az oszl6,llyal,hogy meghalt Karcsi. Igy t6rt6nt.
A hat6skiil6n pszichol6giaielemz6st6rdemelne.A hir
viiratlanul 6ri riket. Tobben vannak, akik a padra borulva feljajdulnak. Sokak hen&ia fijdalma5. Vannak,
akik mintha szin6szkedn6nek,
vagy mintha ezzel ilc6mik mdgd<ibben6siiket.
Pontosannem tudni, de val6di dr6mai hatist lehet 6rz6kelni. Mintha felfogn6k,
j6v6tehetetlenbaj td,rt6nt.El6ttiik az anyuka, akinek
volt gyereke,s most'm6.rnincs. S az6rt nincs, mert a
folyos6n szokv6ny-vereked6st6rt6nt. Kiil6n6sen feltiind a megrendtilts6ga k6t val6di vereked6 sric, Gyula 6s Kilm6n arc6n. Ogr ttinik, o:k komolyan megelnek valamit.
Azon m6r nem is csodilkoznak, hory a biin biinh<id6se a javit6 rnt6zet vagy m6s rendcirs6gi elj6r6s. Nem
tiltakoznak.
Akkor sem tiltakoznak, amikor 6k maguk jitsszik el
a sziilcii 6rtekezletena saj6t sziileiket. Nem keresnek
ments6geta gyerekeik azaz 6nmaguk szim6ra.
A teritr6lis mozzanat, az egyprces n6ma fel6ll6s az
elhunyt iskolatd.rseml6k6re, tr'tetfizi a hat6st. Katarzis van a levegciben.
M6g k6t megjegp6s. 7-nlt a, boh6c, m6g a veg6re is
produkil egy figyelemfelhiv6 atrakci6t; elj6tssza, hory
majdnem <isszeroskad
a fdjdalomt6l.
Megh<ikkentetterjket, hogr a vereked6sneka folyos6feliigreki taniir is vesztese.Erre t6bbsz6r is r6k6rdezt9k, hogy ez igaz-e?
Ora v6g6n t6bben odamentek a foglalkoz6svezet6khiiz
tudakolni, hogy ez melyik iskol6ban esett meg? Majd
azt mondt6k, sz6 szerint ezll.,,Ez nagyon szomorf 6ra
volt."

Megjegyz6s: Nem ment ez hiba n6lkiil, kitetszik a besz6mol6b6l, de 6gy trinik valami fjb6l felfedeztetett;
a trag6di6nak is van nevel6 hat6sa.
A gdrrig6kt<il m6g mindig van mit tanutni!
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:,AGYERMEK,ADRAMAJATEXBANFELFEDEZI
^Z ELETETfS ONM,I.GAT''
elmdlet.i*s..gyakorlati mestere'Angegyik legnagyobb.hatdsrt
Paer Slade, a drtimapedag&gia
ds mfidszer siiriisddik.Es milven fontos, amit
lidban iskoldt teremtett.ez oi,nii'idazefren"Let
tnegfogalmaz.
-," g?log eredeti kifejezes s1e'Tt, a cselekv6sben ha m6g nincs elronws'
,,A giermek a dr6maj6t6kbal
segits6g6velez a
A._gyakorlatok
fizitai 6s 'rzermi szintj6n.
felfedezi az 6retet€s iinmag6t, m6gpedig oiit"rc"
6lm6ny birtok6csoportban-^jl4,kiizdss6gi
uarik.s-tiiui " ai""r":at6k
felfedez6sizgarmass66s szem6lyess6
6s 6letismeret
iinismeret
ncttiitotttet-etlen
rejtrid6s6rrez
sr"rrretliJ! tivant
ba is jut a gyermek. d;;;l"gy-a_
' hogr k6abszorpcl6
az
az egyik
birtokl6saig etjussunk,k6t tulajdonqgg].k"{;?.at""ia,9tii11t-lir"lr"t'tenie;
fgr'
szitu6ci6ban'
a
sierepben'
a
Glorbe6lodni) i iat6tU-'
pesek legyen"f. " gi"r"i;Jk "f'3fytif"iit"ftti""O"i,
k6pehogy
6szlntes6g
'
az
m6sik
a
magukb6l,
kirekesztenek
hogy kiizben minden "it*rt" g"iraorotot.r.ira."ut,
j6pof6skodjaj6t6kban
szerepben,,u'o'"n" mutogassakmagukat' ne
6s
a
jelen-lenni
sek legyenekbecsiileteser
van"'
benniik
val6s6gosan
6s <iszintes6ggel
nak. Annyit hozzanak iinmagukb6l, n-"tnyi"J"f-Zfytir"*"1
(Slade, Peter: Child Drama. London. 1954.)

CABNAI KATALIN

A RocroNzorrrAr6rr6r tz r{lrrrArEr ruszonrrC
AzIGYRENDEnTEMmEREKEKKELk&ab6|(!o8s,.9n1ettu!dt'GabnaiKatalinmflhelymdr'hozzifarhetetlen, o tanulmdny viszont id6nrwlmdnydnak aldbb rozou ,a'szif i- a;r", *o
szerii'
sorj6ztatia majd azokat aglrakorlatokat, amelyek
Hamarosan eljiin az az id6, amikor k6zik6lyvck,serege
Mar-most-rendelkeziinkn6h6ny olyan kiadv6nnyal' amemegkdnnyitik a ora-o:alct-iezetiSk napi munleijat.
eset6n pedig maga a
jilil.
?i'gynkoau;ot rendszerezveszerepelnek,v6gsziikseg
lyekben a ktiliinbdzri ;ffi;
lesmek'
6rdekesek
es
iziits6gesek
j6t6kvo.ia"-tui,--"ryek csoportj6nat
ha ne' iat6wezet6is kitalalhai olyan
sziszegnek,
6rdekes,
j6:
ha
6riilnek,
mi'e
*+ortai
A j6t6kosok ritk6n k6rdezik"meg,hogy d;gy
j6
ez? Es
j6t6kot:
mire
kell hogy u'iaalerczzen minden
h6z, abbahagyj6k, ha uo"i-u.. A vlzet6-azoi[,-*trrt

-"""i*#f$esztci

)il

vitatia
nem

j1f*^:g1:*i11:",t#fl"'?ffln5-

jit6kokhasznat
Puryl
Ti!
amelynek elj6tsz6sa,irjhozza oryar noraoia szerkezetei,olyan dr6mai mozzanatot,
tal6lunk
nem
sii v6lik, ha
az
n6z6k ekiti egyarant. A dramatikus improviz6ci6, legyen
rateremt6se irjra 6s fjra 6rdekess6tesz j6tsi6t 6s
fejis
tov6bb
vizsg6zratja,
aritSulr mikiizben szinre
n6maj6t6k vagy szdvegesrdgtiinz6s,o*r*s1:ii, mrlnrcib.a
sor6n m6r fel6bresztettiink.s azigazi iir6m6k
grakorlatdk
"ttuctita
u,
melyeket
leszti mindazon k6szsegeket,
sora itt kezd<i<lik.
Hogy is kezdci<likilyenkor t.i6t6k? . .
vagy valaki' megielennekvalakik' itt 6s most' a
A szerepv6ll"fa, pru'uootaut6n megielenik valami 61 M!)
amig a ,].iotho" szabaiyai6rv6nyesek,s az elinditott
semmibrjlteremt6dik egy fj vil6g, s tart egZszenadgi;l
esetben t6k6letesen harmonikus az akci6 inducselelrr6siitem - melynek t6rbeli 6s iooueii rit-,stc"pr"t" i6
lathullimaival - befejezcidik.
6rti, mi t6zta meg' hiszen az el6tte 6116sinesz
Az eg6szn6ha olyan egys-zery,hogy a szeml6l6maSa sem
hanem annak' aki a
leeresltette. Tal6n nem is a szeml6lcinekkell eit 6rtenie'
csak felemelte a kez6r s u7zt6n
hat6s kiv6lt6silra tudatosan tiirekszik'
egyiittv6ve elinditanak eg/ asszociaci6ssort
Megalkotok, l6trehozok egy dr6mai egys6get,mellnek elemei
az a mozdula'i,mi az a hang vagy mondattiired6k' mely
a tudatban, olykor a tudathafrron, s tud;;;'teit, mi"
a rendez6dolga s a szi''6sz6'
a kiiziins6ggooootatoiia; fltalam kiv6nt fit,6u tovibblenditi,Ez
M6reg6szenkicsigyerekn6l,.nyolc.-kil"n"6n*korkiiriilmeglehetkiv6nni,hoSy._saj6t6riim6reis_
a ritmusi mely hol t6rben' hol idcjbenhozva l6tre sii6rezze6startsa a dramatikus rdgt6nz6si6..i" uruit utt
j6t6tnat, ivet a cselekv6snek.
.irtiaeri pontokat, biztos szerkeietet td a
ren6r papiron, egy l13q u "ryigbtl kiviltan' egr feldtlti in"&il;i;
Meseszeriienegrszerii ez. valami
- elkezd lenni'
egi t#8y ; szob6ban,iigyehe; kdzEppontjabakeriilv6n
dulat az emberben, "gyj;;;et,
(rj
van dolallapottal
eCy
megielenik'.mir
az
mi[br
Telik az idci, kieg6szii6sr"u6r, valakiie vag] valamire.S
nyugalmi hely6tmeneti
mig
egy
iaAig'
eg6szen
fuatt,
6;;ett
gunk, mely nu -"g--"gbillen valahol, fjb6ii
zet be nem k6vetkezik.

Ar6nyokat 6s ir6nyokat magyar6zunk Felhivjuk a figrelmet a harm6ni6ra, 6s megmutatjuk a dlszharm6nia
erej6t, hogy a szerkezet6pit6sizgalmas munkij6t jdt6kk6nt kedveltessiik meg, s a rendteremt6s s a rendszeralkot6s driime a csoport kdzos kinc#v6 v6ljon.
A drdma6pit6s szahilyai szinte 6nk6nt tArulnak fel a j6tsz6k eldtt, s mit sem von le a munka meghitts6g€kjl, ha ezeket olykor megpr6b6ljuk 6pp miik<id6skdzben tetten 6rni.
A dramatikus rd,gt6nz6st el6k6szitd 6s javit6 (!) j6t6kokbol n6zzijrJr meg n6h6nyat! Mindenekel6tt 6s naryon hangsitlyosanfel kell hivnunk a figrelmet a mozg6selxillegesess6g6rea dr6mai akci6k sor6n. Gyerekekkel konnyen 6s azonnal, feln6ttekkel kiss6 nehezebbentudjuk ezt az elvet elfogadni.
Ha lehetne, 6rdemes lenne valami ki6lw6nyf6l6t ur^teznia koll6g6khoz,valahog;r iry: Becsiilj6tek meg a n6maj6t6kot! Gycizciljetek meg a mozg6s els6dlegess6g6r6l,
s mindig ebbril induljatok ki, mert ha a sz6ban biztok, fgy j6rtok, mint azok a hajdani tan6rok, akik minket griitdrtek vegszavakkal,s az 6ltalatok dsszetdkolt
sztnjilt6k sz6tesik, 6s nem lesz ember, kinek 6rdme telj6k benne.
Kdzvetitsiink iizeneteket mozg6ssal,s gy6zci<tjiinkmeg r6la, helyesen 6rtelmezt6k-e azokat. Mi6rt nem 6rtett6k? Mi volt pontatlan? A megfigreles?Vary a bemutatis? Mi volt rosszul hangsflyozott?
A n6majit6k kihagyhatatlaneldiskola.De mir ehhez is sziiks6ges,hogy a j6t6kos tudja, merre van kezel6ba, hogr pontos testtudata legyen. Ezt szolgilj6k a j6l ismert el6k6szit6gyakorlatok, a ritmusj6t6kok 6s a
t6nc is. Ahogy a szavat kiejt6s6t, 69r a mozdulatokformilis4t is meg kell tanulnunk.Mindent nem bizhatunk
kreativ impulzusokra!Or<imet6s biztonsigot jelent egr meghat6rozottpootos mozdulat visszaadisa,ism6telget6se vagy 6pp felismer6se. A t6r szerkezet6nekfelismer6se,alakit6sa elk6pzelhetetlen t6rbeli biztonslg n6lkiil. S mig a mindenkori munkik alapz6 szakaszibanvan sziiksegiink a n6maj6t6kra, megesik, hogy k6zben,
mikor m6r r6gen szdveggelfolyik a jiltilk, vissza kell nyulnunk a besz6dn6lkiili gyakorlatokhoz, hogy tisztizzunk vit6s k6rd6seket.

A dramatlkus riigtiinzdst segftd jdtdkok

f.
I
It-

- Az utca k6t oldalin szembenl6vd ablakokb6l vagy a foly6 k6t partjir6l 6lla@junk meg abban, hory
mikor, hol tal6lkozunk,milyen jit6kot fogunk j6tszani.
- Ha kisebb szijmiit6t utin nem besz6lhet,hogyan fogia a a p{ciens mozdulatokkal,gesztusokkala tiikrdt, f6siit k6rni, hogyan klrdezi meg, hogy milyen id6 van kint? Hogyan k6rdezi meg azt, hogy sziilei meghallgatj6k-e a r6di6meset,vagy hogy mit csin6l a n6v6re,aki nem jdhet el a k6rh6zba?
- Valaki padszomsz6dj6t6lcsak mozdulatokkalelk6ri a radirgumit, & centzAt,a vonalz6t, a kdnyvet vagy
mis t6rgyat, egy bizonyos szinesceruzlt is.
- Megbesz6li a szinh(nban a ruhat6rossal,a jegyszed6vel,az iil6 n6z6vel,hogy tiljdn od6bb, hogy ne kelljen az eg6szsoron v6gigmenni.
- Titkos megbesz6l6sa m6sik csoport k6zel6ben.A r6szwevcikmeg akarj6k lepni bar6taikat, nagyon kiF
zel vannak, ez6rt nem besz6lhetnek,csak mozdulatokkal,mimikival besz6likmeg a teend6ket.
- A csal6dtagokaz 6ppen elalv6 csecsemdmellett 6rintkemek egrm6ssal.
- Edesapa 6ppen elaludt, anyfnak jeleznik, hogy m6r minden feladatunkat elk6szitetttik 6s szeretn6nk elmenni 6 szini6tsz6csoportba.Nem kell-e valamit hozni vagy valamit elint6zni az ldesapfunak(telefonitni a
munkahely6re, az oryoshoz menni, valamit v6s.4rolni)?R<igt6nvagy el6g a szinjitsz6 k6rbril visszajdvet?
- A gyermekcsoport k6peket akar k6sziteni a viziszilrnyasok 6let6rcil. Lassan g6zolnak a n6dasban;a talaj siillyedni kezd. Hogyan hfvj6k segits6giil a baritokat 6gy, hogy ne riasszik fel az 6ppen megielencimadarat?
- A csonak beakadt a nidasba, hasonl6 kdrtilm6nyek kdz6tt. Hogran evezzitnkvagr dolgozzunk a r6ddal
a lehetd legcsendesebben?
- Egyetlen sz6ra cselekedjiink,pl. ,,j66f" vag), ,,no szervusz",minden egrebet mozdulattal fejezziink ki.
(A fiti elvesztette 6r6j6t; vend6gek 6rkeztek; a vir6gcser6p az ablakb6l az utcilra esett; a tanul6 a t6bl6n6l
e$/est kapott; a kasz rajzra r66ml6tt a tus.)
- A kisgyermeka l6pcstih6zb6lvid6man rohan a szobanyitott ajtaj6hoz, ahol apja fekszik; firyelmezteti
kifejez6 mozdulatokkal, hogy legren csendben, jelezzik mozdulatokkal, hogr apuka beteg, mi fij neki, lehet,
hogy 6ppen elaludt, viselkedj6kmin6l csendesebben.
- Ugyanannak a gesztusnak,mozdulatnak a villtozatai: liryan mtatunk a hever6re, ahol beteg apink fekszik; k6szs6gesen
mutatjuk az orvosnak,hogy hol van a kanil; parancsol6ana kuty6nak, mely za-varjaa vend6get, ,,fdldhdz!" a j6l idomitott kutyinak.
Az ut6nzissal bemutatott cselekv6sek,tiirgyak, 6llatok stb. felismer6seut"in hamarosan sor keriilhet cselekv6ssorokbemutatiisira, riivid t6rt6netek eljitszislra. Ha figy l6tjuk, hogy a csoport tagjai nehezentudnak rendet teremteni a tiirt6netben, s egrm6sra csfismak a jelenetek, elmos6dnaka fordulatok, s nem 6rtjiik mircjl is
v1n sz6, iavit6 i6t6l&6nt iktassuk be a diasorok bemutat6s.{t.Itt a fot6k kompon6l6s"4tk6rjiik, melyek a trirt6net legfontosabbpillanatait vetitik el6nk 6t-hat k6pben.elciszdrmi adjuk a feladatot, k6s6bb a jitsz6k v6laszljrik a tdrt6netet. Kdnnyit6sk6nt vagy nehezit6sk6ntmegszabhatjuk,hoglr mennyi idcj alatt j6bt6dhat le a
t6rt6n6s,pl. a fut6versenyfinise kb. f6l perc alatt, az ismerked6st6la heass.ngkdt6sen
6t a v6i6sig kb. 2O 6v
alatt stb. A fci fordul6pontok kiemel6s6velez a j6t6k is a szerkezettudosit6sit segiti eld.
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A t6r+zerkezet, a tiimegielenetek tagoltsiginak jit6ka a csoportk6p vez6nysz6ta.Gyors helyzetfelismer6st'
ig6nyel ez a gyakorlat'
d6nt6st, nagrfokf alkalmazkod6k6pess6get
6ten-hatan, de legfeljebb nyolcan-kileneenlegyenek.Az els6_csocsoportban
K6t csofrrtra oszlunk, egy-egy
helyezkedik
el, mig a m6sodik csoport kitalil mag6nak egy tucat ,,helrye,
port a terem veg6ben
sz6ts26rtan
-elnevez6st"
(pl. piac, temet6s,miit6, bir6sig, k6rhiz, 6voda stb.), s ezt a vez6nysz6tkti=di a
telyszinre utal6
tOUbiettet. Az elxi csoport ugyanis - mig a misodik behunyja a szem6t - a vez6nysz6elhangzilsiit k6vet6
k6t-h6rom m6sodperc alatt fog olyan ,,fot6t" alkotni, mely az adott helyr6l, helyzetr<il k6sziilhetett volna' A
jfut66ezet6 felsz6litisira kinyitj6k szemiiket a td,bbiek,megszeml6lik,megvitatj6k a keletkezett k6pet, s indul
i tiivettez6 k6p. Sokszor megesik, hogy ha a jit6kosok nem figrelnek egrmisra, a tribiin m<ig6tt is fut egr 16
zsok6ssalegriitt, egy hangveisenyterembenegyszerrehirom karmester is lesz, egy reptilcig6penped!8 ngSytit
pil6ta. Ne engedjiink semmif6le megbesz6l6st,igazodjanak el a j6t6kosok, s egrezzenekmeg egrmissal tdred6knyi id<i alatt, hang n6lkiil.
Miodeo koroszt6lynak javasolhat6 a rekl6mk6szit6s,csup6n tigresen kell kivdlasztani, mit relC6moztatunk,
b6r legt6bbsz6ra csoport maga d6nti el. Eg6szenegyszeni6s fantasztikusfeladatokat egyar6nt adhatunk.P6ld6ul "gy fogkr6m, egy ruhaf6le, eg;/ iizem, egy hivatal rekl6mja, de lehet rekl6mozni p6ld6ul marslak6kat,a
csopori-valametyiktigi6t stb. Fontos, hogy a jit6k 6tletes,j6 ritmus6, gdrdiil6kenyenkivitelezett, po6nra kihegyezett
-ilyen legyen.
6s e-hhezhasonl6 j6t6kok sereg6velfontos szahilyok megtartisit tudjuk megtanitani, mi tdbb, 6rt6kk6 tenni.
Ha nagyon 6szint6k akarunk lenni, az elsri improvizAci6k idej6n az is sikernek szimit, ha senki sem ill ki
a j6t6kbol, senki nem menteget6dzik,s a j6t6k nem 6ll le. Mindegr, hogy stiletlens6gekt6rt6nnek, mindegy,
hogy
-Azm6st fejeziink be, mint amit elkezdtiink!
elxi szabily: abba ne hagyd! MondJ valamlt, tdgy valamlt! B6rmlt, csak meg ne szakadJon a J6t6k!
A m6sodik szabilly betart6sa sokkal tdbb id6t vesz ig6nybe a tanul6s sorin, hiszen oly ryakori az a c9oporttag, aki bels<jbizonytalansig6nakenyhit6s6re,siker6neknytgtizAsilra vagy energia- 6s koncentr6ci6hi6ny
miatt elvesziti a partner6vel val6 kapcsolati4t,kileskel a jdt6kbol, megszakitv6na sznjitlk l6nyeg6t jelent6
kapcsolatot,megbonwin a dr6ma 6ramk6r6t.Teh6t: ne t|zz ki! (S ha lesz elegend6dolga, nem is fog kin6zni.)
A harmadik szahily: r tdr okos 6s lzgalmas, de hlteles haszn6lata.Azzz: ne zsfrfol6dj,ne takarj, ne csak
sikban mozogi, kezdj valamit a t6rrel fiigg6legesenis stb.
Mondjuk, hogr a negyedik sztbilyhoz is feln6 a csoport, s ezt aztiln gyakorolhatja egy 6leter kereszliil,
mert ez i k6vetiez6: ne hazudJ!Sem gesztusalddal,sem szavalddal ne kiivess v6lsfgos megold6sokat! A
hiteles j6t6k ellrdlrre diadalmas6rz6s lesz.
,qz ittddik szabiily m6r szinte tudom6ny vagy inkibb m6r a mtiveszetr6sze:ne legyenek fiilbs szavald,
tanuld meg I s{lrft6s tudom6nyft, lddben, tdrben, szerepldkben gondolkodve dpftsd a J6t€kot' s csak
a legsztlksdgesebbethaszndld! Ldgy kiinnyed 6s pontos!
Ezek azok az alapk6szsilgek,melyek birtolciban m6r meg lehet pr6btilkozni 6n6ll6 dr6ma 6pit6s6vel, melynek szint6n megvan a maga saj6tos menete az anyaggriijt6stcil a szerkezet6csol6s.iigs az ellen6rz6 miiveletekig.
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ROZIKA
Ha van a magyar dr6mapedag6gusok,grermek- 6s Akinek taniWinyai kdziil egpe tdbben v6lnak ,,16mdi6kszinj6tsz6kkozt, ,,ki e nevet nem ismeri", az csak p6,ss6",a drimapedagogia fij apostolaiv6 szerte az oratt6l lehet, hogy az illetd nagyon fiatal - 6letkorban sz{gban. Akinek kirpitaljai turn6in, a mindennap6Nvagya mozgalomban.Rozika - Kov6csAndr6sn6 :
misholdisdetez6s 6s a hajnalba nyfl6 besz6lget6sek
J6sd6nyszaru = Napsugiir Gyermekszinpad 6s Fortu- k<izbenis azonf6 a feje, hogyantanithatni meg e venna lfjfMgi Szinpad 6s J6szber6nyi Tanit6k6pz6; okle- degtat6pedagogusokata dr6mapedagogia6s az inprovelekkel kftart6zott pr6baszoba, 6vente egy-k6t-h6- vizativ gyermekszinjdtszilsalapjaira, hogr ezzel a tarom 6j produkci6, dr6maj6t6k I magyartanitiisban, l6n legdrdmszerz6bbs ez6rt leghat6konyabbm6dszerdr6maj6t6k a szinpadi munk6ban6s dr6maj6t6ka pe- rel kivitse sz6mukrn az anyanyelv megcirz6s6nek(vagy
dagogusk6pz6sben...
Ha aff6le,,szaknai lletrajzot'
ink4bb visszaszerz6#nek)lehetds6geit,s nem is nyugkellene irni r6la, volna m6g mit sorolni, s m6r abb6l szik addig, mig elgondol6sait - 6ner6"btil - val6ra
il kitetszene, hogy a drimapedagogia egyik ,,nagy nem villtja. Aki lassan milr ery eg6szfalut nevelt fel.
6regi6r6l" (aki persze dehogyis 6reg!), f6radhatatlin Es nemcsak szinj6tszisra. Hanem kultfr6ra, olvas6s6s sokoldalir ,,frontember6rdl"van sz6. De ezzel m6g ra, a szinhiz szeretet're 6ltal6ban.
alig
valamit mondtunk el a l6nyegkil.
S itt eszembekell jusson, ami tal6n a legkev6sb6
Nem elciszdrirok ,,Rozik66kr6l", s most a magyar kiizismertvon6sa:Rozika, a harcos.Csak kevesentuddr6mapedagogiaels6 saj6t lapj6nak elsci szim6ban j6k, mennyi kiizdelembe,megal6ztatdsba,
k6nyszeriim6lt6k6ppenszeretn6mOt bemutatni. A ,,Rozika-je- nem kis viv6d6sokkal j6r6 - kompromisszumba ke. lens6get" kellene megfogalmaznom,s ehhez megpi6- riilt, mig kivivta mag6nakazt a tekint6lyt, mely imb6ltam 6t cimszavakbaszedni, j6llehet pontosan tu- m5.r (nem csak a rendszerviltis 6ta!) szabad kezet bizdom - s ez az, ami benne a legfontosabb-, hogy e tosit neki a szinpadi munk6ban,kiharcolta azt a he,,cirnszavak"tartalma egyszerrevan jelen, egridejrileg lyet, amely munkija szerint megilleti.
6s szerte6gaz6anhat mindenkire, ati a tOiet6Ue teRozika, a rendez6.Aki mindent kipr6bil. Aki minriil.
dig 0jat keres.Aki tud mindent, amit az amat6r6kkel
Rozika, az ember. Nary, k6k, gyermeki szemek,m6g val6 munk6r6l,a szinj6tsz6gSrerekek
6r6m6rcil,a szina legnehezebb,
pr6b.il6 pillanatokbanis csak ritkdn el- pad lehetcis6geircil6s a kdziins6gr<jl- elsrjsorban a
tiin6, kicsit huncut mosoly (olykor nagy kacag6sok)s kezdettcilfogva legink4bbmag66nakvallott falusi k6mell6 hajnalban szedett,friss z6,ldpaprika,cseresznye, zons6grril- tudni kell. Aki olykor borotva6len tdncol
eper: kertj6nek gyiim6lcs6t 6ppoly term6szetesenszok- a k<iz<ins6gsikerre
kacsingat6 hat6svadisz elemek ta megosztaniveliink, eg;r szek6rbenutaz6kkal, mint szin, f6ny, csillog6s,hars6nys"ig,helyzetkomikum,batudis6t, tapasztalatait.
n6lis aktualizillils - 6s a tiszta, minden r6szlet6ben
Amikor melegitciben a gyerekek ktiz6 telepszik a izl6ses,arinyosan komponi4lt,dtletdfs szinpadi telitafdldre, amikor tr6ninget vezetvagy tovdbbk6pz6sen
6n- lilatok kdzdtt, (6s csak nagyon ritkin csfiszik rossz
feledten, minden szerepet6s feladatot v6llalva j6tszik, ir6nyba arr6l a borowa6lrril), aki a szigoru szakmai
neh6z elhinni r6la, hogy biiszke nagymama,aki m6r kritik6t6l kap olykor elmarasztalistis, de a k6,z6ns6gkisunokrij6t is l6thatta szinpadon!
tcjl csak tapsokat 6s iinnepl6st (nem egy ftjukon kiAzI6n Rozika, a l6peli>d6.A sohasem el6gedett. s6rtem ciket, 6s magam l6ttam-ha[ottam!)
,,Mit csineltam rosszul?" ,,hog;r csinilhatndm jobRozika teh6t int6zm6ny. Egr eg6sz 6let - szinkban?" Es ehhez term6szetestilik6nt az 6r6k kiv6n- ron 6s diakron 6rtelembenegyar6nt.
csisdg:,,ti hog/ csinilj6tok?" ,,hogy csineh6tok?,'
Rozika misszi6.Egy r6szbenm6r beteljesitett,r6szRozika, a f6radhatatlan (a sz6 fizikai 6rtelm6ben ben folyamatosan 6s sziinteleniil 6piild misszi6. Amiis). Szinte 6rthetetlen,hogy gyciziid<jvel6s f6leg ener- be beletartozik, hogy kinevelte a maga ut6dait.
Ligi{val, hiszen iskol6jinak egyetlen - Or6mij6t6k- nyai, vejei 6s most mdr unok{i is mellette n6ttek
fel
m6dszerreldolgoz6 - magyartan6ra,aki minden fel- a szinpadon,s m6ra a szini nevel6sbenis t6rs.iul
szes6tagozatos oszt6lyban kiildn dr6maszakk<irt ir6nvit gddtek.Mint ahogy t6rsa volt f6rje is, akit a j6szf6ny- igaz, ma mir az illtala kinevelt ,,cireg" dr6maj6i6- szarui
szinjiitsz6s t6rt6nete 6pprigy szimon tart 6s szikosok segits6g6vel;innen kapja ut6np6thi&it a Nap- v6tlr-n 6riz, mint a Roziklval egyiitt indult r6gi
dr6sugilr_Gyermekszinpad,s aki abb6l kin6tt, az ugyan- mapedagogus-bar6tok.
csak Rozika n6ni vezet6s6veldolgozhattovdbb iForL.ehet,hogy tirl iinnep6lyesre,tal6n kiss6 patetikustunilban; a Jilszber6nyi Tanit6k6pzcibendr6maj6t6kot ra sikeriilt ez a bemutat6s. Biztos, hogy Rozik4nak
oktat @6ny, de h6ny 6vi kitart6 kiizdelm6bekeriilt, 6p\tey megvannaka maga gy6ng6i - izakmailag
is,
hogy.ezt a megtiirt ,,speckollt" tant6rgyk6nt elismer- emberilegis -, mint b6rmelyikiinknek.De
t6bbekk6tessel) szervezmegyei 6s region6lis szinj6tsz6-tal6l- zott t6le tanultam, hogr a dolgokr6l az ember
a hozkoz6kat, juniilis n6ptinnepelyt az eg6szfaiu szimiira: zijuk ill6 stilusban 6s form6ban igyekezzilk
sz6lni. Es
egrkori tanitv6nyok 6s sziilcjk a ,,sponzorok" 6s a ko- Kov6cs Rozikir6l - akivel egr6bk6nt
olyan j6kat lecsisok, a vend6gek 6s a fcjzciasszonyok,s olykor m6g het hiily6skedni! - itt 6s most ezeket
tartotiam fonery-egy nosztalgia-fell6pesre
is sikeriil 6sszetrombit6l- tosnak elmondani.
nia- a csal6danyiv6-ap6ldcseperedetthajdani sznj6tAmrigy pedig: Kedves Dr{matan6rok! Ig;rekezzetek
sz6kat.
megismerni 6t, jirjatok el foglalkozisaira, n6zz6tek
fu itt r<;gtOnazzal kell folytatnunk, hogy Rozika, meg min6l_tdbbj6szfenyszaruiprodukci6t
6s it6ljetek
a pedagogus.@61 6ppenseggeleddig is egrfolytriban magatok. Csak 6piil6setekre lesz!
err6l volt sz6). Akinek keze al6l imm6r IOUU,ni mOdon, rij szellembennevelt tanit6-gener6ci6teriitt ki.
El6d N6ra
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MIT6L VAN HANYTNGEREM?

Itettesdre, dC mitrdketti! ufilaszt v6rva bimul:,:r6m. Vir
laszolok hft riividen:
:, :r.- Mert majd neryedszizadig (behsdoviki6hoz
tartoztak
,.. ,,,,,,,,,,:.,,,,,
, ,,,,,
, ,,,,,,,,,,:.,
,,,,,,,,,
. :::::::::- Hovi? *tt6to1 ""..'...'.'.'.:.:i
'r:':::::: :::r.=::
: Cse[szloviki6hoi!.....f,s
frianon 6ta! .:ii
.,.,.,.,..
mOStmar mgenUten, ,,,,
....,,,., ii, ,,,
::::
.-,.*t
van p6ldful BerCg,merye! Nagy,obhik::fele
mo6i e Szovjetuni6hoz tartozik, es m€g a telepiil6snevetet is eloroszositott6k Dobroszele@ne), Zmllevke (t-{igy66), C*lnrdlJevc (Szentrniklos)$tb,l Gyiirffy
kdtet€benmeg lehet talilni p4rhuzamosanaz 6si magyar neveket,scit mfg:g sdovfkokat is,.. .::..l....:.. ,.,.,,.
,
v6g,,aszrtaub[ direc, 1:,:+,,$216"6pot?
Alt' mi6t:t?',,,.*
tor Hayfey 6rtetlenkedve.

_ HeL.-h6
r... * tilsfi;:,:,\eb6gqi,ir,
diruCtofr:Hayfey

€n mindig azt hittem, hqgy Kirp6talj6t a trianoni szer
zdd6sselkapcsoltdk a Szovjefuni6hoz, , ,.,
Nem birtam tbt6bb, kifo$ultar,rr a:, folyos6ra.
gyomromba meg,,y4[36i belecsavarodott. Direc
Hayfey ugyanis nemcsak igazgat6ja iskolinknak, ha
nem eglretlen ttirt6nelem szakoo tandra is,
:: ] :: ::::::::::::::|:::::.::::::::::..::
szambsszegi:,,Balggh

:l:llli:,l.lll: ilab;cid*'6d6Set...a'ok:afr6ayaueiaeg2dde.:.Nonirmosian....ha..,.;..:.fi
sek.J6, ha volt, kev6sb6j6, ha van. Vagy ki tudja. Az tags{gi kthyvet cser6l, s azt hirdeti, hogy ri egy r6gi
viszont't6ny, hogy igen sok energi6j6bakeriilt a for- polgir, tovibb6, hory reforrner 6s reformkommunista
dulat 6ve kdriili embernek,mig k6szsegg6
merevitette es ellenz6ki es ehlez hasonlokat, sz6.mithatunk16,
az addig szokatlant. Az ut6nuk kovetkezcjkneklett hogy tovibbra is meg6l a r6gi elvekb6!, pedagogiai
kiinnycbb. Belesztilettek a beidegz6d6sekbe.
m6dszerekbril,a poroaz-szovjetgrakoilatb6l,, ha, tdrt6Az,,6tvenes6vek elej6neka vicce.Kovics reggelen- netesen tanit valamelyik magyar iskoldban. Bemegy,
te, mieldtt elindulna otthonr6l, keresztetvet, s hango- mint eddig is az oszt6lyba.Az osztid.yfel6ll, a hetes
ryn ezt mondja; Tagsfgi kdnyv, p6rtjelv6ny,slicc, rend- jelent, d .eg, hogy tekintElyt mutasson,elrikkantja
mag6t;Hogy 6llsz fiam! Hfzd ki magad,egyenesenott
ben.,.,.,Indulhatok,
Kov6cs ezekkel a k6szs1g6,alakitott elvfr6sokkal, --hitul!
Uuey ha besz6lgeta ryerelc Majd idefigyelsz, ha
s a mtig6 €ptilt 6lewezetC..fft"."tiii
"iefn"Gtt "r-Jmfilt negrven esztendciben,
meg vezetdpozfciokbanis ,iltni ketl. 6ra r'eg€igfiiggolegesenmaradsz!-6lhetett, an6lktil, hogy kdzben brirmit is kellett volna
A mi pedagogusunk,
Kovics vagy m6s mfr bel6p*
m6dwitania, biirqi::-lbnyegeset, cselekedcteiben,gon. hetett mindenl6ie egyesUletbe,szirvezetbe, ,egyhiii:
dolataiban.(A jeMny, azt a hajt6kin beliilre is tiiz- k6pzci<tm6nybe,
de nyelv6kil nem kellett kikoptatnia a
hette.)
regi beidegzdd6seket,
mint tan6ri tekint6ly, j6 magapeld6s
viselet,
s
a
fegyelem,
sorakoz6,rcnd C lelke;,,dn-.
y{agogus,
., Yl l,yiccttrli:.:f€rfin.tSrt€nete.s-e1
fentiek helyett vary mellett azt rdgziti magiba,hogy dennek...
,,- .,,,,,,' , , i,
Marx, [,enin, Makarenk6,s mindig ezeketemlegeti,Evnyit6n fi16k.Enektan6rn6iiv6lt,'a'mmotonta.
hfuatkozni sem sziikseges- mind az eg&z negyven : - A Himnuszt pedig mindenki 6nekli! Meg6rteti
6Vp,get bizton$tosan 6l a magrai oktat6s teriiletd,n tiikt Ne liissam, hogy nem mozog a sziltokl
filndeniitL iskoldban, intdzetben,tandcson,megkapja
Elk6pzelekegr okt6ber 23-i Gkolai iinnepelyt.Vaa isoron l6vd fizet6semel6st,jutalmat 6s kitiintetest. lamennti oszt6lf-ofi sorakozika tornateremU"o.e *i
Hl l.*'cgt ti ferfif semmifdle fogalom 6s semmifEle pedagogusunk,
Kovdcsvagy mds, m6ltatja 1956 tiirt6nev kiizl6s€t nem automatuAlja magiban, csak fgr ta: nekni jeleotd#g6t, a pesti kamaszo!,haliltmegvet6 b6nit, ahogr 6t tanltottrtk a rci naUiru k6zdtt, ortw*tor$g6t, ahogiszembe szi[tak u ,r*3"t t*ior.f."f, t
nes::.f,pkben6s k6*6tb, a j6 porosz 6s a j6 komszomol akkor az egyik 6retlen ovtily mocorogni kezd. Nem
m6drver szerint, biaosak lehetiink benne, hogr az6rt birja az icsorgist. Odawiszeg a tan"4t;ki az udvarra!
n6li senti rossz sz6t nem sz6l 6s senki nem-figyel- Oti azt"in; tO'rUenfut6s egy--kettd,fekvrjtimasz egg/mezteti, hogy kis# avas a m6dszeredKov6cs eti"6rs. kett6...
Tekint6lyelwe 6piilci metodika divik a Tisza, Duna tlNo igen, a beidegzddftk. :,::,,::::::::::::r:
rtigziil- ,,,,,r,
Sq,,,,i6sot 6vtizde imm6r. Volt idd k6szs6gg6
[6.'..a....katon6s
drillie, az alirendelts6gre,az iskolai hi- ]:::r::::!:r::i::::r:r:::rrrrr:::i::riririr:ir.
, :
eiarchi{ra 6piilci modszernek nlnd, a pedagogu$ban...:.;,,.,.,,,
.ll,l.'..,...:..''l:,.'.,ll:;..:.'.''........,
,,,,, ,,,,,,i:
mind az 6iketvezet6:kben.
Viri B6la
:: ::::::|:::::::i:::]:i::::::: .
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,APAM LETT AZ A BIzoNIYosl0 rexAn"
Minden iddk egyik legnagyobb twrgyar gondolkodija, pedag6giai gondolkod6ja is, eredmdnyes
gyakorl6 tandr volt. Tantndnyai vallottak errdl, akiket Mdrnezdvdsdrhelyiemigrdci6jdban gimndziumbantanftott. A tantdrgyi integrdcii s mds reformpedag6giai elkdpzeldsekelmdlai alapoz6ja pontosan tudta, hidba a professzori szint{l tudds, ha nincs rtt Mlektdl ldlekig, az egyes
pedag6gust6l az egyestantndnyig. Apjdra, Ndneth J6zsefre, a kdzdpiskolai tandrra emldkezik
,A jd tand.r" ctmii esszdjd.ben,abMl az aprop6b6l, hogy Tersdnszky J6zsi Jend iddsebb lardban mdr, megjelentetettegy cikket, amelybenNdmethldzsefrdl tr, az egyetlentandrrdl, aki benne, a rossz tarulfiban felfedezte az 6rtdket.
- : ..
l

.

apim lett az a bizonyosj6 tan6r, aki tanftvdnyalt egy6,,Ters6nszkyJ6zsi Jenri rossz tanul6i eml6kez6s6ben
ntleg kezell, s a rossz Jegy0 dedkban ls megldtJaa J6t, sdt el6 ls csalJabeldle."
(A j6 tan6r)
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SZEMELGET6
a hazai pedag6giai szakirodalomb6l
T6th Albert A pedagogiaivezet6sstilusa @szichologiaa gyakorlatban45. sz. 1985.
Zsotnai J6zxf-7-nlnai Liszl6: Mi a baj a pedag6gi6val?
Zsolnai J6zsef: Nyelvi, irodalmi 6s kommunikiici5s nevel6s (Iankonyvkiad6 198617)
Kiizelm,iltunk ndMny pedagfigiai vonatkozdsi kdnyvdre,dolgozatdra htvja fel a figyelma a recenzens.A neveldsben,oktatdsbanzajl6 kill\nfdle mai vdllalkozdsok, kfsdrletek,kiderill az isnertetdsekbdl,a 80-as dvek hazai reformtdrekvdseibdlndttek ki. J6, ha ez a felismerd,s tudatosodik benniink.
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A Pszichologia a ryakorlatban cimii sorozat eryik, x 45. uima 6rdeklci<l6siinkkdr6be tartozhat. Benne
T6th Albert A pedagdglil vezetfls stflusa cfm0 tanulm6nydban (Akad6miai Kiad6, Bp., 1985) egy kiv6lasztott pedag6giaicsoportban azt vizsgilja, milyen nevekii magatart6sokkal,vezet6sistilusjegyekkeljellemezvannak munkijuk eredm6ny6vel,esethetrik a pedagogusok,6s hogy ezek a saj6tossigok milyen <isszefiigg6sben
leges kudarcaikkal, tev6kenys6giikiskolai, illetve t6rsadalmi 6rt6kel6#vel. T6th Albert munkiij6hoz a K. Lewin, illetve Lippit 6s White 6ltal kis6rletilegmegalapozottdemokrata,autokrata, laissezfaire stilust velte sz6mit6sba. Vizsgrilod6sinakel6feltev6seibenszerepelnekaz emlitett kutat6k 6ltal megfogalmazottk<ivetkeztet6sek mint peld6ul az, hogy a ,,demokratikusvezet6sn6ljobb a l6gkdr, nagyobbfokf az egyiittmtik<id6s,t<ibb a
bar6ti megnyilv6nul6s,erdsebba csoporttalval6 t6rd16s,nagyobbm6rt6kri a munka ir6nti 6rdekl<it6s6s a munk6val kapcsolatos alkot6 gondolkod6s.Autokratikus vezet6sn6lrossz a l6gkdr, tdbb az ellens6gesmegnyilv6nul6s, az el6gedetlens6g,nagyobb a fiiggris6g, cs6kken a csoport stabilit6sa, jelentcis a vlgzett munka, de minim6lis a munka ir6nti spont6n 6rdeklcid6s.A laissezfaire vezet6sistilus anarchi6t, fegyelmezetlens6geteredm6nyez, a csoport tagiai elbizonytalanodnak,keveset 6s rosszul dolgoznak." A szemrev6telezett pedagogusok
kd,r6benezek a tipusok nem jelentkeztektiszt6n. T6th Albert a kdvetkezcinevel6i magatart6smodellekettudta eliil6niteni egymist6l: kirajzol6dott egy olyan csoport, amelyik a konstruktiv demokratikus tipusf vezet6si
stilust mondhatja mag66nak,egy m6sik, amelyikbenaz ekjbbi tirsul bizonyos tekint6lyelvris6greutal6 von6er6lytelens6greutal6 von6sokkalp6rositott6k, 6s szesokkal, egy harmadik tagjai ugyanazt enged6kenys6gre,
repelt neg;redikk6nt egy olyan csoport, amelyben a r6sztvevcjka tekintelyelvii vezet6si stilust konstruktiv von6sokkal vegyitett6k, az <itddikbe azok tartoztak, akikre a nem konstruktiv, enged6keny,er6nytelen tipusfi vezet6si stilus jellemz6 bizonyos demokratikusvondsokkal,s hatodikk6nt kiildniilt el azok kdzege,akik az 6n.
nem konstruktiv, tekint6lyelvii-enged6keny,
er6lytelen tipusba sorolhat6k.
T6th Albert elemz6s6t azzal a megillapit6ssal zirja, hoglr az oktat6si-nevel6si tev6keny#g szinvonalfnak
emel6s6heznagyobb figyelmet kell forditani a leend6 pedagogusokkiv6laszt6sira, a k6pz6siikre 6s tov6bbk6pz6siikre. Javasolja, hogy a felv6teli vizsg6konkeriiljdn sor azon szemd$is6gjegyekvizsg6lat6ra is, amelyek megform6l6sa,kialakit6saszempontjib6lmeghat6roz6.Fontosnaktartja, hogy ezenl6te a j6 pedagogus-szem6lyis6g
tirl a tan6r- 6s tanit6k6pz6sbenne csak ismeretekkdwetit6s6r6l gondoskodjanak,hanem tigyeljenek a szem6lyis6gfejleszt6,a nevel6v6,a vezet6v6v6l6s folyamataira is. Fejlessz6kazokat a k6pess6geket,
amelyek sziiks6gesekaz eredm6nyespedag6giaimunkiban, igy peld6ul gondoljanak a kommunikativ, metakommunikativ, az
emp6tiiira val6 k6pess6gkialakit6s{ra, a konfliktusos nevel6siszitu6ci6k megold6*ira val6 alkalmass6gra,az
interperszon6liskapcsolatokki6pit6s6nekelsaj6tit6s4ra,segits6khozzt a leendcjnevelciketalapos rinismerethez, iin6rt6kel6si, 6rt6kel6si rendszerhez.
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Zsolnal J6zsef 6s Zsolnal Lfszl6 az antik dialogikus formdt felelevenit6 munkijiban, a Ml a bal a pedegdglfvel cimijben komplex m6don, mindh6rom szempontot felvetve kozelit korunk pedagogiai probl6m6ihoz. Mikdzben megfogalmazzik mxi nevel6siinknekis - s benne az elmflt lvtizedek oktat6spolitikij6nak 6s
pedag6giai gyakorlat6nak - kritikij6t, felvizolj6k egr olyan diszciplina kdrvonalait, amely hozz.ajirulhatna
eg;r jdv6beli pedagogiaeln6leti, szaktudomiinyosmegalapozAsihoz,ugranakkor a pedagogiai grakorlati elj6r6sokra vonatkoz6lag is bris6gesjavaslatokkal szolg6lnaka megujulni szind6koz6 iskol6nak 6s a pedagogusoknak.
A szerz6kfelismerv6n, hogr a pedagogianem k6peskell6 m6rt6kben befoly6solni, helyes fitmutatisokkal ell6tni a nevel6sgyakorlati{t, s l6tv6n, hogy a szakirodalom,miut6n frjk6nt elavult szeml6letii,dogmatikus elveket
kiluetitett 6vtizedeken keresztiil, a m6g oly 6rdeklcil6 pedagogusokatis leszoktatta arr6l, hogr munkijukat az
elrn6lettel is megUimogass6k,s a nevel6s folyamatiban a tudatoss6grat6rekedjenek, hangsflyozzilk, hogr miel6bb sztiks6g volna egy olyan pedagogia (pedagogiai axiologia, ontol6gia, 6s episztemologia) kidolgozisira,
Emely az eddigiekn6l jobban megfelelne a tudom6nyossig kiiveteLn6ny6nek.A kdzgazdas6gtudominyra 6s a
jogra utalnak, irgy gondoljilk, ezek azok a teriiletek, amelyektcil ig6nyess6get6s egzaktaigra val6 tiirekv6st tanulhatna a pedagogia.Fontosnak tartj6k a pedagogiamegfjulisa szempontjib6l a pszichol6gi6nak 6s a szociologienak tz eredm6nyeit, segits6g6relehetn6nek - mondj6k - a pedagogiaiakci6kutat6snak.A szerz6k a tovibbiakban szeml6letviiltist kdvetelnek, mind az oktatispolitikai c6lok megfogalmaz6it6l, mind a grakorlati
munkit v6gzci nevekiktcil. Heller ,lgnes valamint Tordai Zidor nyom6n arra 6szton6znek,hogy szalcitsunka
pedagogia sz6ls6s6gesenkollektivista gyakorlat6val, a kiildnf6le reformpedagogi6kkal6s humanisztikus nevel6si m6dszerekkelegrbehangz6an6rvelnek amellett, hogy kriz6ppontbakell 6llitani az egy6n szempontjait. A nevelcinek tiszteletben kell tartania a gyermek emberi m6ltos6git. ,,Olyan pedag6gi6ravan sziiks6g, amely az
egyedre, a szem6lyre 6s az emberi nemre, az emberis6greegrarint figyel." M6s, mir az elcibbiekbenis bemutatott szerz6khdz hasonl6an 7-srl,lnai6kis d,sszekapcsolj6k
e szeml6leti m6dosul6st a pedag6gusszem6lyis6g
6tA j6 pedagogus- szerintiik - nemcsak tanitani, hanem mrivelni is tudja tiralakutfsinak sztks6gess6g6vel.
gy6t, neveltjlt a tafitils folyamat6ban nem tirgykfin.t kezeli, hanem pa.rtner6nektekinti. S ahogran van orvosi
etika, 69r kellene ery pedagogiaietikai k6dex is, amely a pedagoguseszk6ztir4ftitl kiiktatn6 a biintet6st. Zsolnai6k felfogisa szerint egr6nis6geket,szabad, eg6szseges
lelkiiletti embereket csak olyan felncitt nevelhet, aki
maga is szabad egy6ni#g, 6s taniwinyaival kapcsolatm magatartisit az ciszinte#g, a hiteless6gjellemzi, akinek ddnt6seit az 6rt6kek irinti elkiitelezetts6gehatiirozza meg.
A szerz6k ki#rletet tesznek a tanul6s l6nyeg6neka meghat6rozAsirais. ,,A napi pedag6giai tanul6sf6lfo'lri6f( gis a mindennapis"igszintj6n mozog." Arra hivj6k f6l a figyelmet (ennek ellensirlyozis.ira), hogr
a tanul6s egy#ges, az egilszszem6lyt, nem csupin l6ny6nek resdeteit 6rint<i folyamat. A pedagogiai tev6kenys6g legl6nyeg6neka fejleszt6st tartj6k, a pedagogusnak
az a feladata, hogy feltirja az egylnek olyan attributumait, amelyek befoly.isolhat6k, amelyek 6ltal u egy6n villtoztathat6, mozgisba hozhat6. S mindezt figy kell
megszerveznie,
hog;r a folyamatbanbeavat6dj6ka grermek is a kiil6nf6le - egy6nreszabott - technikik 6tadils6val,a c6lok f6,lmutat6s.{val.
A fejlcil6st elcimozdithatjaaz 6nellen6rz6s<in6rt6kel6s
megtanitilsais. A szem6lyis6gfejlcil1stazzal a fajta tanitissal lehet el6rni, amely a ryermek sz6'nLraaz alkot6s 6kn6ny6t adja,
amelyben konfliktushelyzeteket is 6t61, megismer, 6s megtanulja a konfliktusok kezel6set.
Milyen kultfrjavakat kdzvetitsenaz iskola? - teszik fel a k6rd6st.A reprezentativ6rt6kobjektiv6ci6k elsajitit6sa 6gy lehet eredm6nyes,ha azokat szembesitikaz tn. W6zi6rt6kobjektiv6ci6kkal,
peld6ul a giccsel,6ltudom6nnyal. Szakitania kell az oktatisnak az Eur6pa-centrikus vil6gk6ppel. Kedvezden m6dosithatja a fejl6dci szeml6letet a t6vol-keleti gondolkod6sbekapcsol6slval,a term6szetetlegyrizni akar6, 6talakit6 eur6pai ember egrre vesz6lyesebbbaillitottsigit ellensflyozhatjaa t6vol-keletinek6kologiai orient6ci6ja. A szerzdk igen
hi6nyosnak tartj6k a gyerekek term6szetismeret6t,6ppen ez6rt hangsflyozzik az 616term6szettel val6 kdryetlen kapcsolat fontossigdt. Helytelenitik a humani6rik hittlrbe szorul6s6t,a term6szettudom6nyos6s a hum6n
ismeretekkdzotti helyes ariny megtal{lasilt siirgetik. A miiv6szeti,a szomatikusnevel6snek,valamint a manu6lis k6szs6gekfejleszt6s6t c6lz6 prqramok bevezet6s6tis szorgalmazzik.
Az ugyancsakZsolnal Jdzsef 6ltal szerkesztettNyelvl, lrodalml 6s kommunlkdcl6s nevelds I. 6s 2. ogztflyoak sz6l6 tanit6si programja (Tank6nyvkiad6,Bp., 1986/1987)az el<ibbiekszellem6benismertet meg olyan
m6dszereket,amelyekkela nyelvi-irodalmi-kommunikici6snevel6sta szem6lyis6gfejkil6s6nek szolg6lat6balehet illitani. A Besz6dmiivel6s,
komnuniklci6, illem cimri fejezet peldiul l6gzestechnikai,artikul6ci6, ritmus,
hangsfily, hanglejt6s hangerciv6ltisi gyakorlatokat ajdnl, s ezekkel a versmond6srakiv6nja felk6sziteni e gyermeket. A Zsolnai-f6le program versmond6stanitest is tartalmaz, elemz6ssel,6rtelmez6sselegybek6tve,egy bizonyos szal<sz6-6s fogalomincs alkalmazis.ival. Az irodalmi miielemz6st c6lz6 ismeretek tanit6sa, begyakoroltatrisa mellett a befogad6sramimetikus j6t6kokkal, nonverb6lis komnunikici6s grakorlatokkal k&ziti fdl m6r
az els6 oszt6lyt6l kezdve a gyerekeket.A j6t6knak, szerepjit6koknak,szitu6ci6sj6t6koknak, a b6bnak a besz6dfejleszt6sben,a kommunikici6s valamint bizonyos szokisok, illemszab6lyok (a kapcsolatfelv6tel, a k6sz<jn6s, a bemutatkoz6s, a megsz6lit6s,a szind6k nyilviinitiis, a tudakoz6d6s, xz ttzenetkdzvetit6s,a szdvegalkotry, ,7 6lm6nyelbesz6l6s,v6lem6nyalkotis, szem6lyek, miiveletsorok leir6cinak) tanitis.iban is nagr szerepet
sz6n. 11
Dobozi Eszter
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KIEMELES C. G. ROGE

I

,AMI LEGSZENffLYESEBB,AZ A LEGALTATANOSABB."
.

Rogers rcvdt - 6s rrem az trdsait - felkapta nnstandban a szakmai divu. Ha felkapta, i6l
tette. Fontos szerz6.Halljuk nevdt ilyen \sszefilggdsben:Rogerspedag6gia, Rogers szisztdma,
Rogers6s a szendlyi kdzpontrttanttds, Rogers 6s az amerikai iskola, RogersCs a Gordon-rends7er, Rogers a tandri szemdlyisdgdtalakttdsdnak hirdetdje. Rogerspedag6giai szemldlae rokon a drdmapedagigidt nllvelflkdvel is; A tantndny partner; a tandr legyen 6nmaga. Maszk
ndlkill.

,,.{mi legszem6lyesebb,az a legiltal6nosabb. Eldfordult, hory mik6zben di6kokkal vagr munkat6rsakkal besz6lgettem, iugy 6reztem, ezt ugyan senki sem 6rtheti meg, mert ez, amit mondok annyira saj6tom; m6gis azt keltiint, besz6lget<iti{rsainban az vert legi"ttibb visszlett tapasztalnom, hogy ami n6kem a legszem6lyesebbnek
hangot. De nem volt ez m6sk6nt ir6saim tanulm6nyoz6i k<ir6bensem. Igr jutottam el ahhoz a megg;rdzci<16s6s azt nem 6taU.lukelmondani m6soknak, taniw6nyainloak g6ldihez, hory ami benniink a legszem6lyesebb,
az a leg6ltal6nosabb."
ul, az a legelevenebbhat6sf. A szem6lyesteh6t 6ltal6nos.Ami legszem6lyesebb
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Rogers: Ilyen vagyok Clhis is me) 1961.

SZEMELGET6
a ktilfiildi szakirodalombdl
C.G. Rogers:Ilyen varyok Q.I6pmiivel6siltt6zet 1982.) v6keny#ge folyamin val6s szem6lyk6ntmfikddni, s ezC.G. Rogers: A tanulis szabadriga a 80-as 6vekben zel egyiitt alkalmas-e arra, hogy tanitv6nyait is a maguk val6s.igoss6g6ban,szem6lyk6nt tudja szerrl6lni.
(A Magrar PszichologiaiT6rsas6gkiadv6nya 1986.)
Viszonyuk egn6szt akkor lesz val6di, ha a tanir, mint
A nyolcvanas6vek m6sodik fel6re n6lunk is ismert- fuja, ,,akar 6s tud is mindenek felett 6nmaga lenni",
t6 v6,lt C.G. Rogersnek egy korai riivid dolgozata an- m6sr6szt,ha k6pes olyan ,,csatorn6katnyitni", amenak a folyamatnak a tanulsig6val szolgilhat, hogy mi- lyeknek segits6g6vela m6sik ember mag6nvil6ga felk6nt jutott el a kutat6, a pedagogiaimetodika szer- tfrulkozhat el6tte, s igr lehetciv6vilik a m6sik 6sdemeg6rt6se,ennek 6r6n pedig a m6z6ie u intuici6t6l a felismer6sig,elm6lett6 munkil6- l6seinek,6rz6seinek
siig. Ilyen vagyok cimii tanrrlminyiban (Ihis is Me. sik szem6ly elfogaddsa.Rogers olyan tapasztalatokr6l
szimol itt be, amelyek szerint a pedagoguspozitiv beOn Becoming a Person, Boston: Houghton Miffin,
1961) ugyanis nem a kidolgozott 6s tdbbsz6r6senel- 6llit6d6sa, a taniw6ny egr6nis6g6nekteljes elfogad6len6rz6tt m6dszert, csupin a sziilet6ben levci gondo- sin alapul6 magatartisa hat legkedvez6bbena tanitlatokat rdgziti. Sorainak olvasojiban tal6n €ppen ez- v6ny fejldd6s6re, 6s az eg6sztanul6si folyamatra.
A Magyar Pszichol6giai T6rsas"ig a Kultirakiizi
zel 6breszti a legelevenebb6lm6nyeket m6g gondolat
el6tti dllapotban levd, rendszerr6nem form6lt gondo- kommunikici6 kreativ megk6zelit6sei cimii munka6rlatainak ciszinte v6llal6slval t6rja fel elcittiink a peda- tekedet seg6danyagak6ntjelentette meg 1986-ban
g6giai kutat6munka rejt6lyeit.
Szegedenmagiar nyelven Carl R. R.ogersnek A taRogers nem prekoncepci6valdolgozik, ellenkezrileg: nultls szabrds{ga a 80-as €vekben cimii kiinyv6t.
a lehet6 legteljesebb nyitottsiggal fordul a kdzvetlen Rogers a maga kipr6bilta sziszt6milt mutatja be saj6t
tapasztalatok fel6, xit mindenn6l nagrobb jelentrls6- tapasztalatait 6s a taniW6nyok feljegrz6seit, iresbeli
get tulajdonit a v6letlenszeriien felmeriil6 6tleteknek, vallomisait, v6lem6ny6tfeldolgozva. A magyar kiad6s
r6&z6skaek ,,.\hog;r egne inkibb 6s m6lyebben hi- elciszavdbanKlein Silndor igy vezeti be Rogers munszek a tot6lis reakci6imnak,r6jtivdk, hogi ezeketgon- kiljiI: ,,Ez a kiinyv nem egrszeriien csak egy kdnyv a
sz6momra,sokkal ink6bb a k6nyv: az a k6nyv, amelydolkodisom ir6nyitis6ra is felhaszni4lhatom."- i.ja.
,,Eljutottam oda, hogr kiirvonalazatlangondolataimat, nek eredetij6t olvasva n6h6ny 6wel ezel6tt r6ddbbenmelyek idrjrrjl idcire feliitlenek bennem, s anelyek va- tem arra, hogy valami alapvet6en rossz 6ltaliban a
lahogr l6nyegesnektiinnek, jobban megbecsiil6m.Haj- mai iskolai gyakorlatban,6s amit6l egyszersmindaz
lok arra, hog;r ezek a halov6ny gondolatok 6s sejt6sek tz er6s k6nyszerit6 lrz€;sr:mtimadt, hogy szer6ny k6pess6gemmel
fontos teriiletekre vezethetnekmajd el."
6s lehet6s6geimmel
valamit nekem is tenMindezeknek szellem6ben dnmegfigyel6seire,a nem kell a jobbitis 6rdek6ben."Klein szavaib6lkitetmunkij6val, picienseivel, tanitvinyaival kapcsolatos szik, vajon mi is a magrar6zataannaft, hogy Rogers
interakci6s jelens6gek 6sdel6seire hagyatkozvafontos m6dszer6nekegne tiibb hive timad a vil6gnak ebben
6szrev6telekettesz k6zz6 a szem6lly6vil6s mik6ntj6- a t6rs6g6benis, ahol mi 6liink. Az dnndn hiinyossircil. S Rogers itt fogalmazza.meg a k6sribbiekbenki- gaira, t6ved6sire r6d6bben6 magyar pedagogia megteljesed6 pedagogiai koncepci6jfnak alapj6ul szolg6l6 6jul6si keszsege6s ery n6r megval6sult, 6ltal6nos 6s
elveit. Szerinte ug;ranis a pedagogiaimunka sikeress6- k6z6piskol6ban,egyetemekenkipr6bi{lt pelda tal6lkog6nek legfontosabb felt6tele, hogr a tan6r k6pes-e te- zik itt. Rogers olyan szeml6lew6ltilst, olyan fj peda-
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gogusi magatart6st javasol, s a hozzi segit6 m6dszerek gazdag tirhiz|t adja kcizre, amely valamennyi 6nmag6t megfjitani akar6 pedagogusszAmira hasznos
lehet. Rogersneka 40-es 6vekbenkidolgozott rin. klienskiizpontf pszichoter6pi6jaadta tapasztalatokt6lsikeriilt eljutnia a tanit6s szem6lykdzpontfmegk6zelit6s6hez.Mindenekel6tt a taniiri szem6lyis6g 6talakit6si{t kezdemOnyezi,
a tan6r vegye le a tan6ri maszkot magiir6l, legyen 6nmaga,legyen a lehet6 legciszint6bb a tanitv6nyaivalkialakul6 interakci6kban.Rogers
megmutatja azokat az utakat-m6dokat,ahogyana feln6tt ember,a tan6r eljuthat iinmag6hoz,ahogyanmegtalilhatja szerepeineklevedl6s6veldnazonoss6gilt,
valodiv6 v6lhat. A tanir attitiidj6ben ehheza hiteless6ghez tirsitja mint fontos kdvetelm6nyt,a diilkjaival va16 kapcsolatit ne a birtokl6 gondoskod6sjellemezze,
a di6kot kiil6nill6 emberk6ntfogadja el, megl6v66rt6keihez bizalommal,hittel forduljon oda. Elengedhetetlen tartoz6kinak tartja a tan6ri szem6lyis6gben
az
empiti6ra val6 k6pess6get.
A tanul6si folyamatbanjavasolja - ne a tanfir, az el6ad6 szem6lye6lljon a
kdz6ppontban,hanem a neveltje. Nem is tartja ebben
igy
az esetbena tan6r elnevez6sta legmegfelelcibbnek,

fogalmaz: ,,kataliz6torok rjk, facilit6torok, akik szabadsiigot,6letet 6s lehetcis6getadnak a di6knak a tanul6sra."
Rogers amellett, hogy megrajzol egy sziiks6gestan6rmodellt,hasmos tanicsokkal szolg6l ahhoz is, hogyan lehet kialakitani a gyerekeknekaz <inmagukrat6maszkod6tanul6sfelt6teleit, hogyan lehet szabads6got
adni a di6koknak.Mindenekelcitta tan6rnak afelcilkell
t6j6koz6dnia. mik azok a probl6mik, amelyek fontosak az adott t6rggyal kapcsolatban.Esetleg teremteni
kell olyan helyzeteket,amelyekbenkonfront6l6dhatnak a tanul6k, s az igy adod6 k6rd6sekval6s probl6mdjukki vdlhatnak.Gondoskodnikell ezek utin megfelel<i forrisokr6l a kis6rletez6 jellegii tanulilshoz. Rogers mint 6tmeneti form6t javasolja:a tan6r fn. szerzcil6sben6llapodjon meg tanitv6nyaival a krivetelm6nyekkel, az 6rt6kel6sselkapcsolatban,de (rgy, hogy a
di6k is r6szt vehessenaz 6rt6kel6sben.,,A szerz6d6,sek arra is j6k - mondja Rogers -, hogy motiv6ci6t keltsenekkiil6ntxiz6 tev6kenys6gekre,
6s megercisit6st nyfjtanak a kognitiv teljesitm6nyekel6r6seutin."
Dobozi Eszter

rNT TOLLRAJZ
,,Melyik p6lyizatb6l mennyi rtnzt lehet facsarni'
Kaposi Liszl6 ^z ODB eln6ke mondja
6vatoa.; azokt6l, akiknek nincs humoruk - nem tu- pe olyankor kisfiusra szelidiil. Sz6val, mert bekdvetkedom, olvastam-e vagy hallottam eme b<ilcsess6get,zik n6la a metemorf6zis.
mindazon6ltal megiegyeztem,mert magam is ekk6nt
Egr6bk6nt kim6letlen, ha munkir6l van sz6, mag6v6lekedtem,igaz a mond6s.A savanyrikdpri,
mosolyta- val szembenis az, meg mrisokkal szembenis. Pontoslan emberek,a megsz4llottsavanarolik nekem semmi s6gra k6nyszeriti a mindenkori zsririt, a mindenkori
j6t nem hoztak. Qgtz, a vicces pof6k se sokat.)Mi6rt vezet6s6get,a mindenkori munkatilrsat, s a mindenis irom ez|? Mert Kaposi Liszl6r6l, mig alaposabban kori 6nn6n szem6ly6t.
meg nem ismertem,gondoltam,hogy ilyesf6le.Humor- Kaposi I-aci eminens mezigazdiszb6l lett ,,magacsitalan pr6f6ta.
n6lta" n6pmiivel6,rendezcj6s dr6matanir, hogr id6
Az alaposabbmegismer6sakkor ,,k6vetkezettbe", mrilt6val megforduljona sorrend,s maga csin6lta meamikor egyszerDunaszerdahelyen
majdnem egy h6tig zdgazdisztii eminens n6pmiivel6v6 6s dr6matan6rr6
egr szob,ibanlaktunk. Azelijtt ugyanis csak akkor l6t- v6ljgn.
tam, hallottam, amikor t6rgralt, int6zkedett, szeryeEs eln6kk6.Merthogy most az6rt e rajz, mert Kazett, imulatra m6lt6 pontossiiggal,logik{val, mell6be- posi Liszl6 az Orszilgos Di6kszinj6tsz6 Egyestilet elsz6l6stnem tiir6 tiirgyszenis6ggel.
Fiamkori, 6m ben- n<ike.Az elnokdt mindig is egyesiilet6nekilyen-olyan
ne semmi fifi eln6z6s.Tiszteltemh6t, 6s tartottam tci- munk6ia mincjsiti, Ot is" U6glidig az ODE eredm6le. Ha felhivott telefonon, s ez m6g ma is igy van, nyes munklja vary ha igy jobban tetszik, a di6ksziniisszer6ndula lelkiismeretem;csak nem felejtettem el jitszis eredm6nye.Eme mfiv6szeti agazatonbeliil a
valamit megcsiniilni.Mert idcik<izben
munkakapcsolat- diilksznjiltszhs mutatja fel a legtdbb eredm6nyt. A
ba is kertiltem vele.
csoportok l6tszilma is peldisan magas, 6s a szakmai
Pedig ekkorra m6r tudtam r6la, hogy nevetni is k6- szinvonalis. Az egyesiiletmindig kital6l valami gerpes, meg humor6rz6keis van. Ez ut6bbir6l akkor gy6- jesztrit, ne lohadjon a di6kok 6s vezetfik kedve, tal6lzciriik meg az ember, ha a n6,z6t6reniil, 6s Kaposi-ren- koz6t, kiilfdldi utat, tiboroalst eztm azt. S ami fondezte miivet n6z, szeml6z.Hogy a has.6tfogn6, az tril- tos, mindehhezftnzt is.
z6s, de fanyar mosoly, ir6nikus fintor az arcon, intelMondom Kaposi Lisd6nak, besz6lgetcitirsamnak,
lektuilis heher6sz6s,az igen. Kaposi Lacit, aki egy6b- hogy errril sz6ljon, mik6nt sikeriilt a folyamatosrigot
k6nt hibamentesen rendezi az orsz6gos gyermek 6s megtartani,fjabb-irjabb elixirt szerezni.Mire ci:
di6ksznj6tsz6 felsztiv6lokat Grid6lkjn, mindig taps fo- - A v6letlen 6s a szerencse(rgy hozta, hogr hilrom
gadja, ha megjelenik fiatal kdz6ns6gedldtt, 6s nem- n6pmiivel6keriilt az egyesiilet6l6re,s mindh6rom n6pcsak az6rt, mert valamenyik kedves meglepet6s6tte- miivelci mog6
-akiegy-egy mtivel6d6si int6zm6ny. H6rom
szi hirr6, hanem, mert szigorri, szemiivegesfilosz k6- n6pmiivelci, Jzereti a diltksznjiltsz6.st,meg ezt a
nyiizsg6st.- Es tudnak szervezni - teszem hozz1..
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- Meg pilyilzztokat irni, mert, hogr azon mtlik, melytk p6ly6zztb6l mennyi p6nzt lehet facsarni. En6lkiil
ugyanis nem megy. Mi szerencs6sk6zzel facsarunk.
Ez a Kaposi-f6le elidegenit6 effektus.
De tett6l m6g a t6ny t6ny, a, diillcszinjitsz6 v6llalkoaisok val6ban figyelemre 6s irigrl6sre m6lt6ak. Megrendezte G6?l6ll6n az orszigx di6kszinj6tsz6 fes4ti-

v6lt, megrendezte az orszf,gos di6kszinj6rsz6 tibtrt
Ir6sos kapcsolatot is t^rt tz emberekkel. Es utat tdll
a hatiron tfili magyar diikcsoportolfioz is. Szem6lyes
6let6ril semmit nem tudok m6g azt se, h6nyadik esztendej6t l6pdeli.

D6t6,

A SzfNTATSzAT SoHSEENGEDTEMEL MAGAMT6L,,
- BeszdlgetdsBoros Bdl6n6val , a l)ebreceni K6lcsey
Megyei Mfivel6d6si Kdzpont szini6tsz6 el6ad6j6val -

Most, hogy irom e sorokat, jiiviik 16, meg se k6rdeztem,mi is a titulusa. Annyira megszoktam,hogr 6
Boros Anni, megyei szinj6tsz6s, mindenkinek Anika.
Besz6lget6stinkk6zepe t6jin teszi a cimbeli kijelent6st. A mondat maga arra utal, hogy 6 Boros Anni,
aki 1967-t6l kezdve - alig, hogy megsziradt a tinta
tiilcs6sz ollevel6n - dolgozik a jelenlegi munkahely6n, 6s mindig amat6r miiv6szeti mozgalmakat,csoportokat, gyereket, di6kot 6s felncittet istdpolt, tdbb€t
is egyszerre - most p6ldiul a szinj6tsz6kon kiviil a
b6bosokat is meg az 6nekkarosokatis - nos 6, Boros
Anni egyhez, t sztnjilszirshoz 6s xz ehhezkapcsol6d6
teriiletekhez mindig is ragaszkodott,24 6ve folyamatosan.
Boros Anni naivan csodilkozik ri a vil6gra. 6pp"n
ez6rt optimista.
- Lesz-e sziiks6g amat6r csolnrtokra, kell-e m6g valakinek? - k6rdezem t6le.
- Az embereknekkell - mondja -. Hiszem, hory a
kdzdss6geketjobban ig6nyli majd a gyermek 6s az ifjf, mint valaha. Az emberek tudj6k, hogy sziik#giik
van egrmisra. Kiscsoportos egytittl6tre van sziiks6gtik.
Az amat6r6k meg igencsak kiizdeni fognak lehetcls6geik6rt, mert 6ket m6g az adott mtiv6szeti69 szeretete 6s a kdzds alkot6s ambici6ja is eg5rm6sk<izel6be
hajtja.
Boros Anni filigr6n, gyorsbesz6dii.J6risa is gyors.
S mintha ott is volna mindeniitt, ahol kell. Szer6nyen.
Az ember azt gondolo6,hogy aki mozgalmakat,fesztiv6lokat szervez,csoportok iigreit int6zi, az sanggesztiv szem6lyis6g,de legal6bb harsiny. Boros Anni egyik
sem. O mindig a h6tt6rbril van jelen, mik6nt ery sziirke eminenci6s asszony.Es igy 6rzi j6l magiit.
Faggat6zisomra, hog;r mik6nt viseli ezt a nyiizsg6
l6tez6st annyi 6ve m6r, mi 6r6met tal6l benne, - eltiin6dik, aztiln ezt mondja.
- Az amatcjrdk 6ltal6ban szeretettel honoriljik a segitci szind6komat,s ez j6. Meg azt6n kdzdss6gben
dolgozom. Olyan munkakdz<iss6gben,amely majdnem
mindig bareti kit?tiss6g is. Ez nekem r6gen is fontos
volt, s ma is. - Es bardti munkat6rsaikdziil megemliti Thur6czy Gydrgy6t, akinek a szinjiltsz6 csoportj6ban j6tszott is hajdanen,VArhidi Attilet, Arany Er-

zs6betet,a kor6n elhunyt tirsak k6zfil Harangoz6 Attil6t 6s Bicskei G6bort.
- fu tuOoA- mondja - 6n igencsak itriildk annak
is, hogy alkalmamnyilik, itt jobban, mint m6sutt, 6rdekes emberekkel tal6lkomi, a legkiil6ntxiz6bb t6rsadalmi r6tegkil. En v6letleniil lettem n6pmiivel6- teszi hozzA -. Amikor v6geztem,nem jutottam tan6ri
6ll6shoz.Azt6n itt maradtam.
Az amat6r szinj6tsz6k szerencs6j6re- mondom
6n - 6s irom 6n felekiss6ggel.Negyven 6ven 6t tan6csos volt tagadni a szem6lyis6gmeghat6roz6 szere1rtt.
Ma mi4r tagadhat6a tagadis is, s 6n vallom; mik6nt alakul egr mozgalom sorsa itt vagy ott, orszigban, megy6ben,kisk<izs6gben,
fiigg att6l, hogy az adott
ir6nyit6, bef,olyrisol6poszton mif6le szem6lyi#g tev6kenykedik. Es tev6kenykedik-e?
Hajdir-Biharral szomsz6dosmegy6ket hodatn6k
ellenpdlda granint.
BorossAnni volt 6s van. S mert van, &z id6n is volt
gyermekszinjdtsz6 tal6lkoz6 Debrecenben. Mi4sutt, a
szomsz6dmegy6kbenmeg nem.
Boross Anni optimimusiban erd rejlik. Napjainkban kiildn6sen, amikor 6rtelmis6gi kdriikben vil6gv6ge
hangulatot illik 6rasztani.
- A miivel<i16sikdzpontunk miikddik - mondja a
besz6lget6siinkveg6n a maga gyors tempojiban -. A
v6rost6l is, meg a mery6t<il is kaptuak t6mogat^ist.Janu6rig teh6t dolgozhatunk.Hogr ut6na? Azt nem tudom elk6pzelni,hogr az illan kit6rne a mtivekil6s timogatilsa el6l. Az egyszertiennem lehets6ges.
Boross Anninak nemcsak nagy, de kis csal6dja is
van. F6rje jq6sz 6s futballbir6, fia mag6nyt kedvel6
matematikus hallgat6, l6nya szociologiair6nt 6rdekl6d6 bblcs6sz.
6 meg Boross Anni, tovibbra sem engedi el mag6t6l a szinjitszist.
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M6KA JANos

fcy RENDEzTBMKrsEcfrd lsrorAmN
M6ka Jdnos gydgypedag6gus.Csurg6n tanft. Nevelhi munkdjdban 6tek 6ta alkalmazza a drdmapedagdgidt, mdgpedig oly m6don, hogy az dsszedrjen a sztnjdtszdssal. A szerkesztdnekszerencsdie volt ldtni kdt elfiaddsdt is, a Csal6ka Pdtert ds a htdas Matyit, s igencsak hitetlenkedett, hogy valfiban elmaradott gyerekekkelmfivelte-ea csoddt? Az atdbbiakban a szerzd letrja rendezdsdnekfontosabb mozzanatait. Mi kdt t6nyez6rehyvjuk fel olvasflink figyelmdt, az
egyik, hogy M6ka Jdnos tudja, csak olyan sztnjdtikot jdtszhat el a gyerekeivel,ametyik kieldgtti azok igazsdgdrzetdt,6s hogy helyzetgyakorlatokkalkell el\k4sztteni a sztnjdtdkot,a mdsik,
hogy neki, magdnak is testkrizelbenkell lennie, ha szi)ksdges,
jdtszani is vdlilk, ds hogy a mozgdsb6l kell kiindttani a megdldstds megdrtdst.(Figyelemre mdlt6 felismerdskdntMeyeihotd biomechanikai mddszerdrehivatkozik.)
Hogyan, mllyen elkdpzeldsek alapJttn k€szilltek el a Csal6ka Pdter 6s a Ludas Matyl c. eldadrlsok.
Amikor elkezdtem alkalmami a kiil6nbdz6 drimajdt6kokat, nem trag;ronvolt szind6komban gyerekeimmel
szinjit6kot bemutatni, hogy m6gis figr ddnt<ittem,az annak k6sz<inhet6,
hogy 6ket ezzel lehetett-nagyszelien
motiviitni a. drimaiilr6kos tev6kenys6gre,amit kiildnben szivesencsindltak, de akkor m6g nem ismeri6k, teh6t
n6mi ellenilllissal is tal6lkoztam.
Elsd dolgom a szinjit6khoz sziiks6_ges
felt6telek kdriilm6nyek sz{mbav6televolt, majd ennek megfelelciena
koncepci6 kidolgozisa 6s megval6sitisa.
Tudom6sulkellett vennem,hogr szinjdtsz6im6rtelmi fogyatdkosok,s akik majd megn6zikaz eldad6sunkat
-- akkor m6g nem gondoltam, hogy az iskola falain kivril is bemutatkozunk - ugyancsat ityen gyerekek
lesz1! -A szint6r !ed1S v1lamelyik osztrily terme lehet csak, ahol a tirlzsufoltsig miiit szinte re--ire sincs hely.
Ezel<heza k6riilm6nyekhez kellett alkalmazkodnom.
Mivel a rrim bizott gyerekeknevel6setaz el6adisn6l is fontosabbnaktartottam, ezert minden elk6pzel6semF-l S'-szem6lyis6giik saj6tossigaidomin6ltak.Tudtam, hogy nehezenr6gzitenekszdveget,hogy az iluont erkdlcsi peldizatokat nem 6rtik, szeretik a mes6t, ha a mes6bena j6 gy6z, s a rossz veJzit. Aiial is tisztilban
voltam, hogy a dr6mai sztivegtxilis csak a konkr6t, elscijelent6st, elxj r6teget tudj6k felfogni, a konkr6t cse(railszituiici6t), a sziiveg m<igdtti tartalmat nem, vagy csak r6szben. Ismertem teherbir6 k6pess6giil"k-*yt
ket is.
Ennek megfelelcienkellett megv6lasztanomaz eljftszand6 miivet, anit We6res S6ndor: Csal6ka p6ter6ben
6s FazekasMih6lynak Schwajda6tdolgoztaLudas Matyijiban meg is taliltam.
A Csal6ka P6terben meg volt a lehet6s6g,hogy jelenetenk6nt - a gyerekeknek,,becsapisonk6nt" - m6s-m6s
szereposzt6sbanj6tszassam el, s, igy ig6nybevehetris6giiknekmegfelelel6enmutassuk Ue. XietCgiti a gyerekek
igazsiglrzetfit is, ami az azonosulistsegiti, s a_motiv6ci6szempontj6b6lnem mell6kes.A Ludal MatyTugyancsak izgalrnas, 6rdekes volt a gyerekeknek is. De hogyan osszak szirepet? Ki jdtssza el Matyi szeregrtt?*V6ilalkoz6 lett volna, de_ekkora szdvegmegtanul6sit,m6sr6sztaz ekiaddshozsztiks6gesilyen tart6st, koncentr6lt
figyelmet egyikdjiikt6l sem virhattam el. Megolddst a Ludas Matyi szerep6UenGttiti irerepcse.e adta. V6gig
ery Matyit j6tszattam,csak amikor 6pit&mek, majd orvosnakcsap fel, eieket a ,,m6sodlagos,,
szerepeketa"dtam mils gyerekeknek.Ezutin min azt a dramatikus pontot kelleti megtaliilnom, amikor slerepet cser6lnek, s
ez sikeriilt is.
Az eljitszand6 darabok megtaldllsa utin a j6t6k szinter6t kellett kital6lnom, valamint a form6j6t.
Sok tdpreng6s utin r6jdttem, hogy legalkalmasabbjit1kt6r az ar6na szinpad lehet. Ennek elinyei iz 6n szempontomb6l a kdvetkezo:kvoltak:
- A j6t6k saj6toss.ig6tmegdrizhettem,teh6t ebbena t6rben t6nylegesenjitszhattak
a gyerekek.pontosabban akkor l6phettek ki-be a ,,mintha"-szituici6n6l (i6tdknril),amikor iz kivinatos volt, ilGwe amikor a sz6jelentkezett.En is nyugodtanbel6phettem,vagy a gyerekek a szereF
ye-g_n9Tjutott esziikbe,_
Yagy-m6,sgond
MJ -kil6pvesegits6getk6rhettek, kaphattak t6lem. A n6zcjket-semzavartaiz ilyen kitA6, h-iszentestk6zeldn
voltak g szgrep_lci
ryerekekkel, mivel az arfina sz6l6re,kdrben a k6z<ins6gel6 iiltettem azokat, akiknek 6ppen
jelen6siik. Amikor sorra keriiltek, felilltak, s ezzelm6r szerepiiket is alakitott6k, indulh atott a, jZi6k,
vo_lt
1em
99 gapigiiltek, dk is n6zcik_lehettek,vagy 6tdlt6zhettekaz fjabb szerepre.Ez6rt szinte az -igazi,, nCiAVts
j6tszlattak a darabban, a j6t6ktapasztalataikat6lhett6k meg, olyan 6rz3st sugallt a dolog, ^ltitnu of maguk
mentek volna be a j6t6kt6rbe.
- Az ar6na szinpadon nem kell disdet, s ha m6gis, azt a testiikkel is eljitszhatj6k,
ugyan rigy, mint amikor az iskola udvar6n j6tszanak.
- A jelmezek is csak jelzettek lehetnek egr sapka,kalap, szoknya,vagy kendci
el6g ahhoz, hogy elindulion a n6z6 k6pzelete.Ezt csak elrontani lehet, ha nem j6,tszik a gye.e[, naneiir viselkedik. Akkor aroilbao aki.milyen naturrilis jelmez sem 6r semmit.
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- Ahhoz azonban, hogy beinduljon a n6z6 gyerekek kflpzelete,elci kellett k6sziteni, megfelel6 atmosd6r6t
kellett teremteni. Ez6rt az elciadristtzzzl kezdtem,hogy jitszotram veliik k6t kdrt rajzoltam a padl6ra kr6tival, a, n6z6k kdziil k6t vdllalkoz6t kivilasztottam, ismertettem a szahilyt, bekdtiittem a szemiiket, s v6gtil k6t
r6szre osztottam a k6z6ns6get,egyik fele az egyik, m6sik fele a mdsik gyereketbiztathatta. A szahily e&yszerii volt, be kellett s6t6lni a saj6t kdr6be bekdtdtt szemmel,a kdzdns6gtrilvirhattak segits6get,amik csak eryszerii vez6nyszavaklehettek. A j6t6k term6szetesen
igen aktiw6 tette a grerekeket.Ezut6n jdttek be a szfujitsz6l< Ismertettem a szerepeket6s bemutatkoztak a szereplSk.Majd ott a j6tsz6 t6rben 6ltdztek fel a szerepnek megfelelcien.Igr t6rt6nt a Csal6kaP6ter eset6ben.A Ludas Matyi tiirt6net6t mindenki ismeri, a szerepeket is, ebkil kdvetkezett, hogy n6hiny aktivizil6 k6rd6s ut6n, a n6z6 gyerekekkel osztattam ki azokat,
majd ismertettem az eredeti szereposzt6st.
Arnikor is tfil voltunk, j6hetett az 6lt6z1s,6ltoztet6s.
Amig azonbanid6ig eljutottunk, el6bb be kellett tanitani a darabot, s ehhez a megfelel6 m6dszert kellett
kitalilni, ami a mi gyerekeinkkiir6ben is hat6sos.
Sztanyisdavszkijpszichodeinamikuselj6r6sa sajnos nem j6rhat6 6t, ugyanis az 6rtelmi fogyat6kosokismeretszerz(xiszintj6t a konkr6t cselekv6sbe
6grazottsig jellemzi, ami nem alkalmasaz ,,6tfog6 cselekm6ny"ok-okozati iisszefiigg6s6nalapul6 fe1,1.aresira,
m6g segits6ggelsem. Engem azonban szolg6lhat egyik-m6sik szercp 6rtelmez6s6ben.
Sztanyisdavszkijnakvolt egy olyan gondolatais, hogy a sz6t a cselekm6nyhezkell illeszteni.Ez
inditott el a helyes ir6nyba. Mi lenne - gondoltam- , ha 6n minden szerepetfel6piten6kmagamban,elk6pzeln6m,s ennek megfelelciencselekm6nysortalkotn6k,koreogrilfiit, amit betanitan6ka gyerekeknek.Ennek vesz6lye abban van, hogy kdnnyen b.4bokk6,marionett figuriklci viltoztatom a jiltsz6kat. Itt jott segits6gemre
Mejerhold biomechanikus m6dszere. O ugyanis azt vallotta, hogy a sztnilsz j6t6ka ,,csupin ingerl6kenys6ge
megnyilv6nul6sinakkoordin6ci6ja". I. V. Iljinszkij irja: ,,ha f6lelmet 6brizol, nem azzal kell kezdeni,hogy megijed (it6li a f6lelmet), majd fut6snak ered, hanem elcibbkell fut6snak eredni (reflex) 6s csak anttin megijedni, miut6n futni l6tja mag6t. Mai szinhizi nyelven ez azt jelenti - mondja Mejerhold: ,,a f6lelmet nem 6t6lni kell, hanem fizikai cselekv6sselkifejezni a szinpadon".
M6sr6szt a pantomim Johann Jakov Engel 6ltal kidolgozott anal6giai elve igazolta elk6pzel6semefi,,a kiilsdleg
6sdelhet6 mozg6sbelsri mozg6soknakfelel meg - a test megfelela l6leknek".
Debrecezeni - Rencz: ,A p6diumi szinjitlk tipusok dramaturgiija" cimii kdnyvkil pedig aa tanultam meg,
hogy annak a koreogr6fidnak,amit ki fogok tal6lni, 6nmag6ntflmutat6nak, a darab ,,6tfog6 cselekm6ny6t",
mondanival6j6t szolg6l6nakkell lenni. Ezzel m6r nemcsaka mese megval6sul6sit,a tdrt6net kibontakozlMt,
hanem felndtteknek sz6l6 gondolataimatis kifejthettem an6lkiil, hogy a n6z6 grerekek 6lm6ny6trontan6m.
A feladat tehilt a kdvetkez6volt:
1. Tdk6letesenelemezni a szerepeket.
2. Ennek megfelel6 mozg6ssortkomponilni, koreografiilni, nmlask funkci6ja:
- az eg'6szdarab mondanival6j6tszolg6lja,
- jitsz6kat bioemchanikus(tton hozzisegitsea szerepmeg6l6s6hez,
t j6t6ldtoz,
- a n6z6ket asszoci6ci6ra serkentse.
3. Felk6szit6 munka: improvizici6k, szitu6ci6sj6t6kok, amik a szerepeketel1kilszitettlk, s egyben a szereposztisban is segitenek.
4. Kitalilt mozg6ssorbetanitdsa.M6g mindig nem tudtik a gyerekek,melyik darabot is j6tssz6k majd, csak
a be6litott mozg6ssorb6lsejthett6k,ki milyen pzitiv vagy negativ figur6t alakit, hogy egymissal szerepenbelfil milyen viszonyban lesznek.
5. A darab ismertet6se,ha a koreografdlt mozg6smir rdgzrildtt 6s idcjre tdrt6nt a lej6r6sa. Megleprien
gyorsan tanultak ezek ut6n szdveget.
6. Mozg6ssor - szdvegegymdshozilleszt6se.Ez igen nehezenment, mert a gyerekeknek t6bb fel6 kellett
figyelniiik. Ilyenkor fjabb szitu6ciosj6t6kokkal segitettem6ket. Pontosit6sok,igazit6sok ideje volt az, a he$es ritmus kialakit6s66.
7. On6n6 6letet kezdett 6lni a darab, a ryerekek kezdtek elszakadnia mozg6ssort6l,sz6vegtcil,sokszor hozzerefiek,elvettek bekile. Ez volt legf6nyesebbbizonyit6kaannak,hogy jitszottak 6s nem b,6bk6ntlej6rt6k, amit
kellett.
8. V6gs6 ritmus be6llit6sa.

A GYERMEKSZfNTATSZAS Ar,L,q.POTAN6I
A grermekst'njiltszAs a nevel6s eszk6ze.Com6nius 6ta tudjuk. Szem6lyis6gfejlesztd,
kdzdss6gihovatartozlst er6sitcj, kommunik6ci6sk6szs6getalakit6.
A gyermekszitjitszis ezen tflmenixn szinhiz6rt6st segitci tev6kenys6gis. A korszerii dr6matanitds
eszkdze, amennyiben riirinyitja a figyelmet n fuott
dr6m6n tfl az el6adott alkotisra, azok komplexfolyamat6ra.
A gyermekszinjiltszits a humin 6rt6kek megtartls.in 6s kialakitisin munkilkod6 tev6kenys6g,6letszeml6letet form6lhat, r6ir6nyithatja az 6rdeh(fi6st orsz6-
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gos 6s vildgm6retfi gondokra. A nemzetkiizi szdvets6g
pl. pilyilzatot hirdetett Hollandi6ban; Mentsiik meg a
term6szetet! cimmel.
A gyermeksznjitszils 6rt6kteremt6 tev6kenys6g is,
s mint ilyen maga is l6trehozhat eszt6tikai min6s6get, de kozvetitheti is azt.
A gyermekszinjitszils, mint minden mis miiv6szet,
a diktat6rikus rendszerekben az ideol6giai hatalom
manipul6ci6s eszkriz6v6 is villhat. Demokr6ci6ban
azonban - sziiks6gszeriien - kiildnhiz<i felncitt szeml6letek hordoz6ja, kiild,ntxizci nevel6si sz4nd6kok k6z-

vetit6je. Epp"tt ez6rt alkalmas n6zetek ttkiiztet6s6re
is - vitik el6zetesek6nt.

egy-€gy grermekszinjitsz6 tal6lkoz6t 6s tanfolyamot'
ae a 1-egtitbUhelyen merkantilista szervezdd6ss6vilik
a miivelcil6si int6zm6nY.
S ne feledjiik, imm6r kiad6ja sincs az amatcirdknek
Szakk6nyv,mrisorftizet,nem kifizet6d6 a v6llalkoz6knak. Szakmaisegits6gn6lkiil pedig semmif6leszinj6tsz6snincs. nemhogYkorszerf.

Haz6nkban a grermekszinjitsz6 csoportokat, iskol6kban 6s mtivel6d6si h6zakban els6sorban az6rt m6tirsadalmi 6s
k6dtett6k, hogy szolg6ltalilstYegezzenek
politikai iinnep#geken. Ehhez m6g a mtifajt is kialakitott6k, az orat6riumot, Alig volt iskola,ahol legal6bb
a cimszakkdr form6j6ban nem miikiid6tt volna ilyen cso- A Magrar DrimapedagogiaiT6rsasigfelvillalta
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K6t 6vente,kor6bban,hirdettek orsz6gosversenyeket. sz6 rendezcik6pz6s
A rendszervilt6ssal ez megsziint. A g<iddllciimiivelcj- - A Tirsasiignak, szdvets6geseksegits6g6velel kell
d6si kdzpont Soros p6nzkil a T6rsasig segits6g6velezt 6rnie, hogy korszerii forgat6kdnyek, miisorfiizelek iem6g megrendezhette1990-ben,de ez a p6nz is kime- lenjenek meg, s az improviz6ci6s technikit6l sz6l6
riilt. Mir pedig a csoportok szimira a p{ly6zati rend- konyvek 6ppirgyk6zbe vehetcieklegyenek,mint a j6szer nagy hftz&r6 volt. Presztizs 6rt6lctth6z6erci.Ad- fajta versgnijtem6nyek.
- Sziiks6gvolna a gyermeksziniatsz6 talalkoz6k tee valaki grtnzt m6g hasonl6 orsz6gosgyiilekez6sre?
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az
l6,lkoz6k
megsziinta p6nzoszt6szerepe,a misik meg lemondott
nyek
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kiviiaz
6r6kon
6rdekelte
r6la. Az OPit meg sohasem
li mriv6szeti tev6kenys6g.A r6gi gazdfk teh6t elfogy- - Az l99l-92-es tan6vbenorsz6gosgyermekszinj6ttak, elkoptak. A k6zpontokban is meg a megy6kbenis' sz6 pillyfnat kiir6s4ra volna sziiks6g, esetleg a televiEgy-egy mtivelcil6si kiizpont, ahol m6g miikbdnek a zi6val koz6sen.Ehhez t6mogat6stkell k6rni a k6zmiir6gi funkci6k, s a r6gi emberek, nos ott m6g tal6lni velcid6si6s m6s alapokb6l.
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Ebben az esztenddbena szinj6tsz6 ryerekeket sem a
k6zpont, sem a pedagogiai int6zet,
meg;reimtivelci<16si
egr6ltal6ban senki nem hivta jftszani Szabolcs, Borsod, Nogrid, Csongr6d,Szolnok, Blcs, Fej6r, Kom6rom, Tolna, Baranya 6s Vas megy6ben. K6rd6stinkre
mi ennek az oku, ilyen v6lasz 6rkezptti maguk sem
tudjik, mi van, mi lesz veliik, mif6le funkci6val ruh6zza, fel 6ket az 6nkorm6nyzat, egy6bk6nt sincs a szinj6tszisra ;rtn2. Az emlitett mery6k k6ztil irtben m6r
szewezf szakembersincs. B6k6sbental6n volt tal6lko26, de nem tudunk r6la, Talittlnn meg ezut6n lesz
Volt talllkozd Budapesten, Gy6r, Somogy, HeA gyermekszinjillsz6 munka c6lja, szinkronban a dr6HaJd0, Pest 6s Veszprdm megydben. 8O gyerm6s,
ves,
nem
halad6knil
mapedagogi6val,kezdcikn6l6s
mint a harm6nikus,kommunikativ,kreativ ryermek, a mekcsoportnak v6giilis sikeriilt bemutatkomia, 6s
demokr6ci6banes a demokr6ci6val6lni tud6 k6s6bbe- egrmissal tal6lkoznia.
A tal6lkoz6k tapasztalatair6l a kiivetkezd szimunkni 6llampolg6r.
ban szimolunk be.
1991, mfJus

- A T6rsas{gnakszorgalmazniakell a hatrirontfli maryar iskol6kkal, pedag6gusokkala kapcsoaltfelv6telt.
Fontosak a k6z6s t6borok 6s m6s k6pz6si form6k. Ehhez szdvetkemikell a nemzetis6gikoll6giummal,a Magyarok Vil6gszdvets6g6velis.
- A gyermekszinjiltszAskitermel olyan miiv6szeti ve'
zetoket, akik maradand6 eszkt6tikai 6rt6ket k6pesek
produkitni ryermekszinj6tsz6kkal.Az ci munkijukat'
fell6p6stiket, itthon 6s kiilf<ildiin egrform6n segiteni
kell, hiszen cik lehetnek a m6rce a t6bbiek szim6ra is.

Szerkesztd

Gyermekszinj6tsz6 bemutat6k felo:l 6rdeklciltiink hol
volt, van, vagy lesz Ial6ikoz6.Amit megtudtunk:
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ILYEN SE VOLT MEG!
Nem bizony. Marosvtlsdrhelyl, nagpz6ll6st 6s pdrkdnyl magyar gyerekekj6tszottak hazai maglrargyerekeknek a budapesti gyermekszinj6tsz6f*ztiviilon.
Ezt is meg6rtiik. GyermekszfnJdtsz6k Szdkelyfiild16l, a 169l Ugocsa megydMl, KdrptttalJdr6l, s az
Esztergommal szemkiiztl Szlov6kl6b6l, Pfrkdnyrdl. A h6rom csoport, a SZIN-FOLT vend6ge,egyiitt
l6pett fel a 30 budapestieg/iittessel.Mi most csak 16luk sz6lunk,a hat6rontfliakr6l. Ok a n6vum.
A sdov6kiai mag;rarok k6r6ben nagy hagrominya
van a CSEMADOK szerveztegyermekszinjitsz6tal6lkoz6knak.A dunaszerdahelyiDunamenti Tavaszelnevezlsii tal6ikoz6n l6pnek fel a legjobbak. Az elmflt 6v
csoportja jdtt 6t Budapestre,
eg;rik legeredm6nyesebb
Mir<il is
s igen 6rett jdt6kkal lepte meg a k6zd,ns6get.
sz6lt a mes6jiik? Mik6nt veszejtheti6sszea felscihatalom az egrm6shoztartoz6kat, ha 6rdekefry kiv6nja. Allatmeseketj6tszottak, 6m 6rtettiik, mi az a tdbb,
anirdl sz6ltak. A t6ncos, muzikelesszinj6t6kot Batta
Jol6n rendezte.
KdrpdtalJfn v6gre lazulnaka kdtel6kek,s mert lazulnak, az iskol6k is mernek m6lyebb l6legzetetvenni.
Ennek jele, hogy az 6r5:nkivtili mriv6szetinevel6sreis,
a gyermekszrnjiltszisra is futja a mer6szs6gbril.Nem
oly 169 m6g nem j6 szemmeln6zett kedvtel6snektetszett a gerekjiltlk S a pedagogusis rigy gondolta, ,,ne
3. sz. iskosz6lj sz6m,nem f6j fejem". A nagrszcilcisi

la grermeksznjiltsz6 csoportja elso?6nt haszn6lta ki
Es j6l. Kereszty€n Bol6zsa szabadabblehetcis6get.
nak 6s taniW6nyainaknem kellett restellkednid,k.Sikeriik volt.
fu a marosvtlsdrhelylek. A 20-as szimfi 6nloJi6nos iskola Siit6 Andr6s irodatmi k6r6nek ryermekszinjitsz6i. Azt hittiik, ha m6r a nag)/ erd6lyi ir6 neve
f6mjelzi munkiilkodasukat, erd6lyi ir6 miiv6t is mutatj,6k be Budapesten.De nem, cik Janikovszky Eva: Kire iitdtt ez a grerck? cimii irasinak dramatizilt v6ltozatilt hoztik. Gondoljuk, az6rl, mert ezt bemutatva
val6szinri nem feddte meg ciket senki - mondv6n, nono, ezt az6rt m6gse.Kedvesenj6tszottak 6s brilcsen.
Sods Katalln 6s Szdkely Emese pedagogiaiokossiggal ir6nyitotta a szinpadi t6rben a gyerekeket.
A magyar nyelv megmarad6sas a magyarsigtudat
fipit6x;e6rdek6ben a szinj{fiszits minden vuz6lyeztetett korszakban sokat villalt. A ryermekszniiltszis'
nak is van, lehet tiirt6nelmi kiildet6se.
Gyermekszinj6tsz6 csoportok, hazaiak 6s hat.iron
triliak keress6k egym6ssal a kapcsolatot! Taliikozzznak egrmissal min6l tdbbet! Folytat6dj6k a szin-foltosok kezdem6nvez6re!
V6ri B6la
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volt, mindenekel<ittazon alapelwe 6piwe, hory a szinh6z elemeinek a nevel6s 6s oktat6s kiildnbiizd teriiletein val6 alkalmazlsa - az emberi magatart6sok szimul6l6sival 6s szimbolizil6s.{val - k6pes a tiirsadalom alakitAiira 6s a j6v6 sz6m6ra is haszonosithat6
modellek megteremt6s6re.
A r6sztvev6k tiibbs6g6t e c6lkittiz6snek megfelel6A kongresszusc6lkitiiz6sea j6t6k, a dr6ma t6rsa- en olyan pedag6gusokalkott6k, akik a dr6majit6l&al
dalmi katalizitork6nt val6 miikod6s6nek vizsg6lata mint pedagogiai m6dszerrel elm6leti 6s ryakorlati

rendeztemeg id6n
A fenti cimen 8. vil6gkongresszus6t
m6rciusban az AITA (Association lnternationale du
v6lt 6venTheitre Amateur). 42 imm6r rendszeress6
k6nti tal6lkozilsnak ezfittal az Innsbruck kdzel6ben16v6 festcii sz6@gri Igls iidiilcihely kongresszusikozpontja adott otthont.
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szinten foglalkoznak, 6s - eglretemeken,f6iskol6kon
valamint egy6b pedagogiai6s kultur6lis int6zrn6nyekben - a tanirk6pz6s6rt felel<isek.
A kongresszuseLn6leti sirlypontjai (1. a kiizOssdg
* a szociokulturilis grdkerek keres6se;2. a kultfr6k sokf6les6ge - kiildnb<izcjkultririk interakci6ja
a mai t6rsadalomban:3. az lndlvlduum - minden
inegyesembernekmint egyedi6s megism6telhetetlen
dividuumnak helye van kora t6rsadalmiban) a kisebb
l6tsz6mir (kb. 12 fris) csoportokban v6gzett gyakorlati
munka soriin kertiltek alaposabbmegvitatisra, feldolgozilsra' Az el6zetes elk6pzel6sektcilelt6r<ien ebbe a
"performance"-teremt6 folyamatba a kiildnb<izcjkultfrk6rdket k6pviselcih6romtagf referensteamkev6ss6
kapcsol6dott be. A csoportok ktilsci beavatkoais n6lkiil is - vagr t6n 6pp az6rt(?) - iintdrv6nyfien 6s alkot6 m6don miik6iltek.
A meghivott elciad6k kdziil sajnos csak kett6nek
@er Fllnk Basse- Dinia; Deme Tamtls - Magrarorsz6g)biztositottak igazilr.teret 6s lehetcis6get
a szervez6k nlzeteik plen6ris iil6sen tdrt6n<j,r6sdeteskifejt6s6re.A d6niai rendezci,szcenogrifus6s ,,multimiiv6sz" "Theatre of Images" cimii videofilmekkelkis6rt
el<iad6sibank6t saj6tos koppenh6gaikis6rletrril szimolt be, melyek a szinhilz 6s az ,6let,a miiv6szet6s a
realit6s, a megtervezett-szind6kos
6s a v6letlen 6W6z6s6t, egym6srahatisuk, asszoci6ci6slehet6s6geik
vizsg6latit cbloztilk A konferencia elxi napjin szerzett benyom6sokPer Flink Bassevitathat6 megold6sai 6s n6zetei ellen6re is inspir6ci6s anyagul szolg6ltak az uglrancsakaznap d6lutin kezd6d6 csoportmunkilhoz.
L6nyeg6benugyanezt mondhatjuk a m6sodik napon latottakr6l-hallottakr6l is. Deme Tamfs, az Or
saigos K<izoktat6si lntezet munkat5.rsa"The future is
now" cimii,,dramatiziilt" vitaindit6k6banmegkis6relte a drdmatanilr, az 6rtelmis6gi6s az iskola szerepOt
6s feladat6t a (megvdltozott)k6z6p-eur6paiviszonyok
dsszefiigg6srendszer6ben
v6zolni. Ezt kiivetrjen az 6lland6 csoportokt6l elt6rcj dsszet6telii - spont6n m6don szervez6d6- kiscsoportok jdttek l6tre az el6ad6s ery-egr t6tel6nek, k6rd6skdr6nek alaposabbmeg-

J

vitat6sira. D6lut6n - r6szbena d6lel6tti refer6tumhoz kapcsol6d6an- Mark6 Iv6n virieofilmj6nek (J6keztrs,Lz ember fia) bemutat6s"4ra6s megbesz6l6s6re
riilt sor. A filmre a r6sztvevcikt<ibbs6gemegleprien6rtetleniil 6s elutasit6anreagillt.
A harmadik referens - a Zimbabwe-tii szhrmaz6
Stephen Chlfunyse, szinhilzigazgat66s koreogr6fus,
az Union of African Performing Artists igazgat6helyettese - a konferencia zfir6napj6n joggal s6relmezte, hogy munkija - talin szewezflsihib6bol adod6tr - tz egr6bk6ntlelkes 6s fog6kony r6sztvev6kreggeli bemelegit6s6rekorliitoz6dott. Val6ban sajn6latos,
hogy az afrikai dr6matan6rb6l ,,csak ennyi jutott",
hisz e zen6s-t6ncos,,matin6k" is sejtett6k, hogy Stephen Chifunysenaklenne m6g mit itadnia szakmaituddsa 6s emberi &I6kei gazdagt6rhizib6l eur6pai kolleg6inak.
A szervez6kaz emlitetteken kiviil m6g ery6b inspir6ci6kr6l is gondoskodtak,melyek egybena legmeghat6roz6bbkiindul6pontok voltak valamennyi csoport
munk6j6ban.Hirom, a r6sztvev6k6ltal nem ismert,
,Iiils6" szem6lymondta el mindannyiunk elcjtt az 6let6t - term6szetesen<ink6ntesalapon 6s a feltrirt esemdnyeket,6lm6nyeket,lrzelmeket a legteljesebbszuver6nit6ssalkezelve.Elisabeth,Hans 6s Safrye szem6lyisege, konfliktushelyzeleiaz azonosul6s6Jvagy elutasitis legkiil<inf6l6bblehet6s6geit klnalI4tk, melyeket
a csoport tagiai v6giggondolhattak,- 6lhettek, j6tszhattak
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A bfcsriest alkalmdval sorra keriil6 - igen kiil6nb<izrifelfog6sri,stilusir, m6gis egyk6nt szinvonalas,,prezettici6k" igazolt6k,hogy a kongresszus- vitathat6 tailalmi ill. m6dszertanimozzanataiellen6re is
- eredm6nyesvolt: bebizonyosodott,hogy a kiildnhizci kultririk, tirsadakni*zoci6lis berendezked6sek
6rt6kei, tapasztalataiegy a jrit6kra, kreativitisra 6pitd
nyitottabb, rugalmasabbpedagogiai szeml6letbenaz
oktatils, nevel6s- 6s trigabb6rtelembena kultfra minden tertilet6n k6zelithetcik.
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3o pontos pedagdgiaialapelveibdl: ,,,.,:,,,,',.,.:.,:,,,.
......:...'..',..:,.,...........,,,Ff€inet
1..,6,,gyermek.6s a felndtt term€szeteegyforma, kdvetkez6sk€ppenugyanolyaa elvek szerint cs€lekszilq
[ 6s €1,,;m111
On, Csak fokozati 6s nem term6szetia kiil6nbs6g.
2,::Nagrobbnaklenni nem jelenti felt6tleniil azt, hog/ m6sok f6l6be kell helyezkedni,Sziintess€kmbg,;;6,
f,gpqzikmeg, a tekint6ly€tril a tan6ri asztalt, 6s alakitsik 6t ki6llitrisi eszkdzzl!
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10, slrr:rMinden
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25. A tfilnagy osztilyl6tsz6m is pedagogiaihiba. 25 tanul6n fetiil minden csoport n6vtelen tdmegg6vdlik.
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FREINET -

NAGYKOVACSIBAN
IVTdOSZER

K6ra T,suzsatanft6n6 6rdin

Narykovicsi a f6v6ros kiizel6ben l6vd kis falu. Iskolija aff6le siv6r, panelkombin6t,mint a tiibbi, hasonl6. Hallottam, hogy az 6jra val6 t<irekv6sbef6szkelte mag6t. Porkol6bn6 K6ra Zsuzsa immir n6h6ny
6ve sikeresen allcalmazzziskolijukban Freinet pedagogiai m6dszer6t. lme a tapasztElEtom.
Elxi oszt6lyos gyerekek lerakj6k kab6tjukat, s kis
tiskijukkal besetehak a terembe, amelynek ait$6n xz
6ltaluk k(szitett rajzokb6l tapiltt vid6mit. En is bemegyek Erdekl<ilnek, honnan 6rkeztem.L6tszik, hozziszoktak a l6togat6khoz. Mire becsengetnek,tirlesiink
az ismerked6sen,s a gyerekek a ,,besz6lget6"sarokba
leiilnek a laticel pirnikra, kis sz6kekre,szcinyegre,hokedlire, kinek hol tetszik.
fogad. LeA tanit6 n6ni hasonl6 term6szetess6ggel
iilt d is a g;rerekek k626. Kdszpnt mindenkit, megk6rdezi, ki l6togatta meg beteg Lirsukat. (Se jelent6s,se
hogy 6llsz. Semmi, ami a porosz iskolira eml6keztet.)
Akin6l a ,,nyuszi" van, elnondja, mi volt szlmira. az
elmrilt d6lut6n legfontosabb esem6nye.A gyerekek j6l
fogalmazott,kerek mondatokbansz6moltakbe: pl. segitett anyuk4jinak vetem6nyezni a kertbeq felv6telizett a r6di6 gyermekk6rusiban, de nem szeretn6, ha
felvenn6k, mert akkor korin reggel kell felkelnie. Van,
ki a bahij6r6l, kulyijir6l besz6l,s a nevel6otthoniak
arr6l, h6nyat kell aludniuk, mig jdnnek hozzijuk l6togat6ba. Csupa olyan szem6lyest6ma keriil sz6ba,amit
a t6bbiek is meghallgathatnak.Aztin megbesz6lik,
hogy matematika, olvas6s6s ir6s 6rijuk lesz. A sorrendet cjk d<intik el. Alig 15 percet szinnak a besz6lget6sre. K6rdezhetnek is egym6st6l.Azut6n elhagyj6k
a besz6lgetcisarkot, s az asztalaikhoz indulnak Mindenkinek saj6t kis asztala van, de ezeket6sszeis tolhatj6k, k6t-hiirom-n6gr fcis csoportot is alkothatnak.
Van, aki jobban szeret egyediil tanulni. Ekjveszik a fi6kb6l, polcr6l a matematikit, s a tdbl6ra felirt feladatot minden ktil6n6sebb magyar6zatn6lkiil kezdik megoldani. Zsuzsan6ni kdztiik jirva figreli munk6jukat,
mell6-mell6iil egy-egyg/erekhez, segiti az elindulist,
magyarilz neki. Egyszeni szavakkal, k6z6rthetrjen ad
ir6nymutat6st, nem emeli fel a hangi6L Aki elk6sztil
a feladat megoldisival, hozzflmegy,egriitt javitanak,
ha van hiba. Az egyik gyerek fiilem hallat6ra mondja,
hogy ci most nem szeretnetdbb peld6t megoldani,mert
tegnap kapott egy k6uyvet, s inkibb azt olvasn6,mert
el szeretn6 mondani az osilelylilrsainak.
J6l van, sz6l a tanit6nd. A kisfif elvonul a sarokba,
lehasal a szcinyegre,olvas cs6nget6sig.Akkor elmes6li a t6rt6netet a tdbbieknek,m6r akit 6rdekel,s mutogatja a k6peket is.
Megtudtam, hogy h6rom h6nap alatt mind a 25
grerek megtanult olvasni. December v6g6reirni is. De
nem p6rhuzamosan.El6bb olvastakes szimokat irtak,
azt6n tanultik u irist. Az olvas6s6rdn ism6t elvonul
Tsuzsa n6ni a sarokba, s egy6nileg olvas neki minden
egyes ryerek, a tdbbi addig egyediil olvassaa kijel6lt
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aznapi r6szt. A teremben igen sok a kdnyv, sz6tfr, album, s kiild,n egy uzsonn6z6asztalka. Mindenki abban
a sziinetben eszik, amelyikben akar. Sziinetben nem
kdtelezcikimenni, de tz iit6 6llandoan nyitva van. fr6s
6rdn is egy6nileg 6s 6n6lloan tanulnak, ki-ki a sajit
ritmusi{ban.
Ezek utin elcivette K6ra Zsuzsa a gyerekek 6ltal
kdszitett MORZSAK cimii fjsig Z. sziminau levonat6t. 1991.[V. 8. Nem csal6s,nem 6mit6s, hiszen minden gyerek r6irta saj6t munkiljira a nev6t, boldogan
'trilsfit.
A f6nym6solt peld6ismerte fel a maga rajz6t,
nyokat iisszefiizt6k, s ki-ki hazaviheti. A sziikik megn6zhetik az eg6szosztiily munk{j6t, viszonyithatnak
Hangulatosmunka. ,,Riigyezneka f6k. Nyilnak a vir6gok. Jd,nnekaz itllatok".Ilyen sorok. S egy misik ,"\
vizben meghajolnak a fiiszilak. N6ztem a patakot.
Folyt 6s csobogott a viz" - irja Sur6nyi Sanyi, 6s le
is rajzolta.
- Kisebb l6tszimri oszt6ly kellene, nondja a tanit6n6, mert a tehets6ggondozisra,
s a lemarad6kkalval6
kiiliin foglalkozilsra nincs id6.
A Freinet m6dszerneknem 6riil mndenki az iskol6ban, mert mindig van valamennyi term6szetesmunkazaj, jirkiiiJils, hangos nevet6s.Az 5. cr;ztitlyban ,Jajz,
miiv6szet" 6rin is tanit K6ra 7suzs.. 4. 5. 6.6riban.
T6ma: A mozaik 6br6zol6s,r6mai kori mozaikok haz6nk teriilet6n. El6k8zitve sok-sok konyv, bejel6lgetve a lexikonokban,k6zik6nyvekben,hogy a tanul6k olvashassanak.C6lja, hogy az dtbdikes linyok-fifk pr6b6ljanak mozaikot alkotni papir 6s ragaszt6segits6g6vel. Maguk ddntik el, hogy mit 6br6zotnaka mozaikkal, milyen szinekethaszn{lnak;ery6nilegvagy kis csoportban,s6t a m6ret is lehet m6s,mint amit ajinl Zsuzsa n6ni. 0116,t6p6s, f6nyes papir, k6peslap, xit textilanyag, b.irmi lehet eszkiiz. Es ott is egy6ni ir,6nlt6s folyik, sajit ritmusukban dolgoznak. Folyton n6zik
a kdnyveket,k6rdeznek,de nem m6solnak.A sziineteket is kihaszniljik, s harmadik 6rira elk6sziilnek a
mtivek. Leteritik a padl6ra, nlzegetik, ki-ki magrarizza a maga alkotrls"lt, a t<ibbiek elemzik, bftiLljil<. V6giil leporell6t 6llitanak 6sszeaz elxjs<ik sz6m6ra,s mes6t is tal6lnak ki hozz6.
- Hogy fogod ezt osztiilyozni? - k6rdeztem.
- Mire a grerekek kitakaritj6k a termet, megkapjfk
az 6rI6kel6st.Szovegeselemz6st.Az elm6leti ismereteket f6l6venk6nt6rt6kelem.Beszimolnak,vizsgimak.
Nem is tudom pontosan,melyrk a helyesebbkifejez6s.
Hat 6r6n 6t figieltem e t6,r6kenytanit6n6 munkiijit. Intenzitis, halkszavusig,szer6ny#g -.tal6n ez a
legiellemz<ibb- K6ra Tsuzsa tanit6n6re. Es eredm6nyess6g.
K6sziini a litogatiist, 6s siet, mert hir p6ntek van
m6g,napk6zizik,sok ahi6nyz6 a tantestiiletben,s most
6 a soros.
Szegi Vilma

A SZBRETET MESTERS6C6T GYAKOROLII.JK
- Ihdmaj6t6k-kor Nagyat6don Olyan nevel6i kiirt szeretn6nk kialakitani 6s hosszu tivon fenntartani, amelynek mfikod6se vonz6 a nevel6sbenr6szwev6k sz6mira. Valljuk, hogy a felndv6 embernektanulni 6s tapasztalnikell a demokr6ci6t,a csal6dban vagy az iskol6ban; ehhez hum6nusangondolkod6 nevelcikrevan mindenekel6tt sziiks6g. Generrici6k n6nek fel demokratizil6d6 orszigunkban an6lkiil, hogy modjukban volna gyakorolni a demokrici6t.
V6rosunkban szakmunkistanul6kb6l 6116drimaj6t6k csoport mtik<idik. Kettci is. Beilleszked6si zavarok lekiizd6s6respecializilj6k magukat. Az 6vonrjk is csoportjaikbanazt tapasztaltek,hogy segit a dr6mapedagogia
a kicsik kommunikici6s k6szs6g6nekfejleszt6s6ben.(Alkotmdny riti 6voda, Aradi utcai 6voda.) A m6dszer
eredm6nyess6g6ttapasztalvavillalta fel a miiveki<16sih6zban Kov6cs G6za 6s m6g n6hiny pedag6gus,hogy segiti munkinkat.
Alapelviink az elfogadds. Nehezenvagrunk k6pesekelfogadni a m6sikat, a missigot toler6lni. F,ppn ez6rt
mtik6d6 csoportjainkbanmegpr6b6ljukgrakorolni a ,,szeretetmesters6g6t".Szeretndnk,ha a kall6d6 fiatalok
szi'nl'in is szervez6dhetnevalamif6le szolg6lat,tirsadalmi beilleszked6siiksegit6s6re.
Havonta 2-3 6rils 6sszejbvetelekettartunk, l7 ember talilkozik rendszeresen.Napkiizis nevel6k, tanit6k,
tan6rok, 6von6k 6s n6pmrivelcikgnilnek 6sszeNagyatddr6l, Berzenclrol, Csurg6r6l, Taranyr6l. Mfjusban az onismeret jit6kait j6tsszuk, jfniusban improvizAci6shelyzetgrakorlatokat.
A munka t6rgri felt6teleit biztositja a mrivelcillsi hilz, a szem6lyikiad6soka tagokat terhelik. Most p6ly6zatot kiildtiink a Miivekid6si Miniszt6riumnak.Csatlakozisunkatjelentetttik be a Csokonaiprogramhoz.Anyagi t4mogat6stis v6rn6nk.
Es rem6nykediink:
Pauska Lajosn6
Naglratid, 7500. Aradi v 6/c.

PROGRAMJAINKI. UCTWT6NfS TOZPONTfHOZ
KAPCSOL6ON,IX
l99O (kz6n a F6ti Gyermekvirosban megalakult a Pest Megyei Dr6mapedag6gusokKtizdss6ge.C6lja, hogr
a drimapedagogiit mint m6dszert,valamint a gyermekszinj|tszAsta megyetertilet6n 6letben tartsa. Programjainkat a Pest megyei Mrivel6d6siKdzponttal k6z6senszemezziikJelenlege8y "C" kateg6ri6s rendez6i tanfolyamra 6piil a munkink. Ez figy 6rtend5,hogy a tanfolyam elciad6sai,foglalkozisai mellett bemutat6 6r6kat,
grermekszinjetsz6tahlkoz6kat szerveziink.A kiizdss6gnekF6t a k6zpontja. Az 6rdekkil6k pontos inform6ci6t a k6vetkez6 cimen kaphatnak.
Kiss Tibor, F6t, Gyermelcvdros,2153

HOL - MI
M6dszervisi{r Veszprdmben
A Veszpr6m Megyei Gyermekszinjritsz66s Dr6mapedagogiaiEgresiilet fl/EGYEDE) az eliSzetesterveknek megfelel6en 1991. mircius 2-iln rendeztemeg elscim6dszerv6s6rita Veszpr6mMegrei Gyermekek Hilzi,l,an.
A m6dszervis{rra 6rkezdk mindegyike kapott eW j6t6:kgrfijtem6nyt,ajdnl6 bibliogrifidt, lehet6s6giik nyilt dr6mapedagogiai kiadv6nyok rendel6s6re 6s ismerkedhettek a Gyermekek H6z6-b6l kikdlcsdn6zheto, e t6mihoz
kapcsolod6 kdnyvekkel is.
- Ismerked6, lazit6 6s 6l6nkit6 j6t6kokat tanitott a jelenl6v6knek Vigv6rin6 Nagy lldik6 veszpr6mi 6von6. A
r6sztvevcikpillanatok alatt felold6dtak, egyiitt nevettek,izgultak a j6t6kok siker66rt.
- Iliwey Lilla veszpr6mi 6ltal6nos iskolai tanir felxitagozatos gyerekekkel firkezett. Ok olyan jit6kokat j6tszottak, amelyek el6segitik a k<izdss6gek6sszekov6csol6dis.it,egym6s6s dnmaguk megismer6#t, a nehezen alkalmazkod6, gitl6sos gyerekek feloldod6srit.
- N6meth Rita siimegi szinjitsz6csoport-vezet6a tavaly ny6ri drimapedagogiai tiborbol hozott rendkiviil j6,
fart6zia megmozgat6dtleteket.
- ,,Hogyantanitom a dr6m6t 8. oszt6lyban?"cimmel Kertayn6 K6rtisi Zsuzsaszentg6lipedag6gust6lkaphattunk kidolgozott 6raterveket6s 6tleteket arra, hogy a t6mak6r feldolgozisa sor6n mik6nt tudja a kreativ dr6maj6t6kokat be6piteni a magyar6r6kba.
- En pr6b.iltam jitlkra invitilni a jelenl6vciket kfipztimiivflszeti alkot6sok segits6g6vel.Igyekeztem tigy v6logatni a k6szs6gfejleszt6-jilt1kokat,
hogr azokat hasznositanitudj6k a nyelvtanit6sban,szabadidcjben6s tanit6si (magyar, rajz, kornyezetismeret)6r6kon is.
i :
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- Befejez6sk6ppen a marcalt6i szinj6tsz6csoport bemutat6ja kiivetkezett N6meth Ervin vezet6s6vel. A rendkiviil j6 fuangulatri foglalkozison 6k arra adtak iitleteket, milyen r6hangol6 jellegu improvizativ jit6kok j6tszhat6k a szinjitsz6 pr6b6kon egy-egy adott feladathoz kapcsol6dva.
Szticsn6 Pint6r Rozilia
tanit6nd
a VEGYEDE elndke

A MAGYAR DRAMAPEDAGdGIAI TANSASAC
ajdnlata
K6rjiik, tanulm6nyozzaLt a javaslatainkat,
- mert olyan pedagogiai m6dszer elsaj6tit6sit kiniljuk, amelyet a nyugati vil6g iskoliiban miir 70 6v 6ta alkalmamak eredm6nyesen,s amelynek 20 6ves hazai mril6tja is van, hozz6f6rhet6 szakirodalma, s felk6sztlt
oktatog6rd6ja,
- mert szem6lyi#gkdzpontf pedagogiaim6dszer,olyan, amely alternativ met6dusk6ntv6rhatoan szerepela
tantervek k6,zdtt is.
- mert nem kotcilik iskolarendszerekhez,azaz minden iskolatipusban hasm6lhat6,
- mert jelen lehet az 6vodilt6l a kiiz6piskol6ig, a gy6grpedagogi6t6la min6s6gi iskol6ig,
- mert oszt6lfrinoki 6rfun,irodalom, nyelv 6s tiirt6nelem 6r6n 6pprigr helye van, mint a szabadid6sk6zdss6gi alkalmakon,
- mert olyan rendez6i pr6bam6dszer,amely a jitsz6 szem6lyis6g6refigyel<ienmtikodik a gyermeksznjitszAsban.

;

l.
Javasoljuk, hogTrtewezz6k olyan drimapedagogiaitanfolyam indit6sit, 6ndll6an vagy partnerek segits6g6vel,
amely:
a/ havi egy alkalommal egy tan6ven 6t tart,
:
U egy f6l6ven 6t k6t hetente zajlik,
cJ nyfui bentlakisos kurzust is hozzakapcsolaz ilvkdzihez,
d/ csak ny6ri tanfolyamot ajinl,
gyakoroljik a
el ryfui tanfolyamot ajinl napkdzis L{borban, g;/ermekotthonban,ahol gyermekk6z<iss6gben
pedagogusoka tanultakat.
A programokhoztanmenetet,szakirodalrnat6s elcjad6tajinlunk.
2.
sz6l6 elciaJavasoljuk, hogy iskolaiga4at6k tovibbk6pz6si programjiba 6pitsenek be egy dr5mapedag6gi6Lr6l
e m6dszertaz rnt6nn6nyd6st, akir gyakorlati bemutat6valegybekiit6ttenis, hogy k6zelebbr6lmegismerhess6k
val6 r6sar6telt.
vezet6k,s maguk is tudjrik aj6nlani tantestiiletiik tagjainak a drimapedag6giaik6pz6.sen
3.
Javasoljuk, hogy ajinljik a dr6mapedagogiilt az iskolai tantestiileteknek, 6pits6k azt k1pz6silft programjiba,
akir ldil6n-kiil6n oszt6lyfcinokdk, irodalom 6s nyelvtaniirok r6sz6re.
4.
Javasoljuk, hory szervezzenekszakmai tov6bbk6pz6st,6vkdzit, egyet vagy sorozatosat,
a/ als6s pedag6gusok,
t/ oszt6lyfrinokdk,
d magyar szakos tan6rok,
d/ nyelvtani{rok
a nevel6siprobl6mik megold6s{ban,az irodalom- 6s a
rCsz6re,arr6l, mik6nt miik6dtethet6 a dr6mapedag6gia
nyelvtanul6s eredm6nyesebbet6tel6ben.
5.
Javasoljuk, hogy szervezzenekszakmai tov6bbk6pz6st
a/ szabadiddsfoglalkozisokat vezet6 tanit6k, tandrok,
ty' gyermekszinj6tsz6 csoportvezetcik
r6:sz6re:mik6nt alaklamzhat6 a dr6mapedagogiaa k6z6ss6gir6nyit6sban6s a gyermekszinjitszisban.
FordulJanak hozzink, szakembereket dppfgy aJdnlunk, mlnt szaklrodalmat.
Hissziik, hogy 6rdekeink k6zdsek!
Megtisztelt, hogr elolvasta ajinlatunkat
Levdlcfm: Magyar Dr6mapedagdglal TdrsaMg, Budapest, Corvln t6r 8. 1O11
Telefon: 2Ol-52O7, ZOI-7324,
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Tfmogatfst vdr6 alapitvfny drfmapedagdgiai ktizpontok l€trehozfsfra
A Kiizoktat6sfeiteszt6si Atap segits6g6veldrimapedagogiai miihely j6tt l€tre a budapesti b6kismegreri llkG
telepen eais oezsrj Atal6nos Islola t6zponttal); hogy L6tr6nyos helyzeti gyerekek a. jilt6k motiv6l6 erej6ne_k
felhaszn6l6$val saj6tits6k el az emberi kapcsolatot- t<6zti eligazodis 6s az egrm6s irinti tolerancia k6pess6g6t. A miihely t6bdek k6z6tt egy Angliiban m6r j6l bevilt m6dszermagrarorsz6gi adapt6l6sira is v6llalkozotl'.
k6rjiik az on t6mogat6isegit#g6t. Sz6mlaszim:MNB 314-11255
i metodika bs a strukt(pa elt6rjeszt-6s6hez
V., Sz6pu. 1/b.
A ,,Gyermekek van aki v6r" Forrai Gyiirgy Alapiwiny Kurat6riuma.

HfnEK
A dr6mairis alapjai cimmel k6t 6ves gyakorlati dramaturgiai tanfolyamot inditott Krist6f P6ter 1990 _janu6r_j6ban misodikos gimnazist6kszimira.-,tz et*ftt m6sf6l 6v bemutathat6gyakorlatait, tapasztalataitl4!h1tje-k
iz 6rdekJ6d6kdemonstr6ci6sfoglalkozis keret6n beliil 1991. jirnius l24n esteT 6rakor a Virinyosi Kdzds#gi Hizban. @udapestXII., SzarvasG6bor u. 8.) A foglalkozist szakmai megbesz6l6skiiveti.

Olvassa a Magrar Napl6t! Miiv6szetpedagogiairovata nekfink dl,
z6knek

dr6mapedagogusoknak,sziniillsz6 rende-

Drimapedagogia a ryermek 6s ifjfsigv6delemben cimmel k6t napos konferencia lesz okt6berben a Tehets6ggondoi6 Tirsasig 6s a Dr6mapedagogiaiT6rsas6grendez6s6ben.

#
Sziik6cs B6lia szerkesn6i kinytAs6val grermekek 6ltal irott lap jelenik meg Moh6cson.

#
A Csokonai program p6lyitz6it 6rtekezletre invit6lja az Mtivelcirl6si 6s Oktat6si Miniszt6rium, jfinius l7-18-ra
Kaposvirra.

sZDF

figyelmdbe!
Pedagdgusok
Az alfbbl szekkbnlweket aJttnlJuk:
Gabnal Katalln: Dr6maJ6t6tfr
Tolnal Katalln: Drdmatcnftfs az 6lt. lsk. 8. osztdlydban
Kaposl Lfszl6: Jit€kkdnyv l-ll
A fentlek megrendelhetdek a g0d6ll6l M0vel6d6sl K0zpontban.
Debreczenl Tlbor: Egy amatdr eml6kez6se
Megrendelhet6: a MDT-nfl, Budapest, 1011. Corvln t6r 8.
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A szerkesztcis6gcime:
Budapest,Corvin t6r 8.
1011. Tel.: 201-5207vagy 20-7324
Megielenik 6vente k1tszer,
mijusban 6s novemberben
A Magyar Dr6mapedagogiaiTirsasig
lapja
Megjelenik a KMM Kdzmtiveldd6si Alap
t6mogat6sival
KAszfilt a Diafilm hizinyomdijiban
- l2OO peld6nyban
912-4213 'Werderits
Tam6s
F. v.:
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Munka k6zben Josef Holl6ssal
Beszimol6 David Davis mesterkurzusir6l
Mi is az a drimapedagogia? (2. 14-sz)
D. Heatchote m6dszere
Egy fontos tankdnyv - Structuring Drama Work Lltogat6s egy Waldorf iskol6ban
Drimapedagogiaa gimnf2ium6an
Drimapedag6gia a pedagogusk6pz6fciiskoldkon
Ovodai drimaj6t6kok
Mitcjl van h6nyingerem?
Tollrajzok
Szemelget6

annotiflt ismertet6se

frpt< egyntt! Terjessziik eg ltt!
V6rom a koll6g6k k6ziral.ait.

Akar-e On a Magyar lHmapedag6glal T{rsadg tagJa lcnnl?
Ha igen, tdltse ki az al6bbi jelentkez6silapot, s kiildje el a Tirsaslg cim6re; Budapest, 1011. Corvin t6r 8.
@Iegiegyezziik,hogy a T6rsas"4gta&iai kedveTm6nyesenjutnak hozz6 szolgiitat6saiknkhoz.)

\1
"*rj*;-;*

I

JELBNTKEZfSTT,,IP
pirtol6 tapak
K6rem felv6telemet a Magrar Drimapedag6giai Tirsasigba rendes ill.
d6!)

foglalkozas:

N6M

Munkahely neve 6s cime:

I-akcim:

Ditum:

l

I

i

I

I

ti
i:
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(A kivint sz6 alihfzan-

