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MODSZBREK GYAKORLATBAN

Az al6bbi mfihelytanulminyt, melybril r6sdeteket kiiz-
Itink, a Gyermekdramaturgia I. kdtetbril emeltiik ide. Az
olvas6, amikor ezt a bszAmol6t olvassa, ne feledje, a
szerz6, dolgozati4nak megir6si4troz a tapasztalatot csak-
nem 20 6ve szerezte. P6ldamutat6 ez az irils. Nemcsak
az6rt, mert Mezei Eva szinte elsdk6nt fedezett fel valami
fjat 6s frisset, hanem mert 6szinte. A probl6miir6l sem
restell beszimolni.

MEZBI EVA

TOnTENELMI rArEror
1972 tavasza,6ta, az iskola vezet6j6nek j6volt6bol,

m6dom van a XV. keriileti Bog6ncs utcai 6ltal6nos isko-
l6ban kiitdntxizd kisfrleteket, tr6ningeket folytatni an-
nak megillapitis6ra, vajon el6id6znek-e, 6s ha igen, mi-
lyen vfltoz4sokat a gyerek szem6lyis6g6nek formil6d6-
s6ban a dramatikus 6s szocio-jit6kok improvizAci6k,
rendszeres 6nek- 6s mozg6sfoglalkoz6sok, valamint a
mindezekhez kapcsol6d6 egy6b m6dszerek.

Annak idej6n a2 angliai iskol6kban l6tott "drama

teaching" 6s improvizici6s 6r6k sugalltilk a gondolatot:
meg kellene pr6brilni aztngerszeg1ny kdrnyezettxtl jdtt
grerekek fejlesztis6t dramatikus-improviaici6s jdt6kok
segits6g6vel. Ezek egyrlszt nem verbilis kifejez6si lehe-
t6s6get 6s ezzel sikereket ny(r j tha tn6nak szimukra, mis-
r6szt felfokozott 6rzelmi ingereket, gazdag motiv6ci6t
teremthetndnek az iskolai k6rnyezetenbeliil is. Meger6-
sitette ezt azelkipzellst a magyar 6nek-zene-pedag6gia
minden sikere (l6sd Kokas Kl6ra k6pess6gfejleszt6si
eredm6nyeit), valamint a nemzetk6zi pedagogiai iroda-
lomban az ut6bbi 6vekben megndvekedett 6rdeklcil6s a
j6t6kos 6s 6rz6kszeryi-mozgisos formak irint.

Az 6vek sorin a tapasztalatok kiss6 megviltoztatt6k
a kfs6rlet ir6ny6t 6s tartalmit. Ma a tr6ningek az inger-
szeg6ny h6tterii gyerekeken tfl osztiilyok eg6sz6re ter-
jednek ki, 6s nemcsak egyes k6pess6gek @szedk6szs6g,
mozg6s-koordinici6, fell6pesi biztonsilg, fant6zia) fej-
leszt6s6re irfuyulnak, de a gyerek eltaHnos gondolko-
d.isbeli kreativit6sinak felkelt6s6re 6s fokozis.4ra is...

-Az improvizAci6s j6t6kok igen gondos elijk6szitist
ig6nyelnek.A l6tsz6lagos spontaneit6s a merev 6rweze-
t6sn6l rughlmasabb gondolkoz6st, biztosabb anyagisme-
retet kdvetel. Enn6l is nagyobb jelent6s6ge van az elsd
idciszakban a megfelel6 j6t6kt6r megteremr6s6nek. Val6
igaz, hogy j6 hangulatban, j6 el6k6szit6s alapjin, ak4r a
padokban, a padok tetej6nvagy a padkiiz6kben is elj6t-
szadozhatunk, de igazi hat6s - jitsz6kra 6s n6z6kre
eryardnt - csak akkorsziiletik, ha,Jdl6t6s" van, ha van
olyan t6r, ahol ,,valaki ksreszfiilmery, valaki mis pedig
figyeli, mert mindiissze ennyi kell ahhoz, hogy szinh6z
keletkezz6k". (Brook)

Az angol iskol6k 6vtizedes ilyen term6szetszerii tr6-
ain&jeircil sz6l6 szakirodalom igazit a magam gyakorla-
ta is bizonfltotta: gyerekek spont6n mozg6sdhoz a kdr
alak6 vagy az ahhoz hasonl6 t6rforma alkalmazkodik
legiobban. Ennek a t6rnek jelentcis6ge van a gyerek alko-
t6kdz6rzet6nek megteremt6s6ben is. Az alkot6 kozilrzet
az improviz.ilci6s j6t6kok eset6ben 6ltal6ban 6rz6kszer -
vi-mozgfsos cselekv6sre €s 6t6l6sreval6hangolts4got je-

lent, ebben az esetben ez ki kellett eg6sziilj6n aszeL
lemi cselekv6sre, kreativ gondolkodisra val6 k6szenl6t-
tel is. Eppen ez6rt nemcsak a konkr6t j6t6kokat, hanem a
megel6z<i elcik6szitci folyamatokat is a lehet<i legnagrobb
resdetess6ggel kellett megterveznem.

A tank<inyv - mint tanterv - nem egyforma sfillyal
foglalkozik a tiirgyalt anyag minden r6szlet6vel. Sze-
momra is ad6dtakcsom6pontok. Ugy gondoltam, hogy az
rjsember tcirt6nete, a gitrog demokr6cia 6s a magyar 6l-
lamalapit6s (ez ut6bbi csak a kis6rleti integr6ci6 miatt
keriilt az iiliidikes anyagba) kdvetel tdbb idcjt 6s l6nyege-
sen motiv6ltabb jrit6ldormakat. Igen jelent6s az ciskoi 6s
6kor tcirt6net6nek a t6teles valli{sok kialakul6sara vonat-
koz6 r(sze, amelyet a tanterv 6s tank6nyv - v6lem6-
nyem szerint - egyarilnt f6l6nken, 6s nem a k6rd6s aktu-
6lis f on tossig6nak megf elellen tfur gy al.Ezzel a gyerek -
kor6n6l fogva - meses-misztikus vil6gszeml6let6be va-
16 okos 6s hat"4sos beavatkozist mulasztja el, emellett az
6ltal6nos miivelts6g egyik fontos tartoz6ka megy veszen-
dcibe - hisz hogyan lehet majd en6lkiil k6z6pkori irodal-
mat, zen6t tanitani vagy akiir Michelangelo D6vidj6r6l
besz6lni.

..A jit6kgrakorlatok elsd percetdl kezdve rendkiviil
fontosnak tartottam, hogy a munkisgyerekek - az osz-
t6lly 80Vo -a -kult(rrtdrt6netileg olyan m6lysegri 6s jelen-
tds6gii inform6ci6t kapjanak, amellyel majd a gimn6zi-
umban is megdllhatj6k a helyiiket. A klasszikus miivelt-
s6g 6s ezzel egy bizonyos jelrsad52gl fuiinya sok-sok F-es
gyereknek okozott m6r rosszklzfirzetet.M6gsem v6llal-
kozhattam arra, hogy mindazt, amit egy gazdagkdnyv-
tir6, 6rtelmis6gi csal6d gyereke a klasszikus 6korr6l
megtudhat, n6h6ny 6ra alatt potoljam. Minthogy a kor
6pit6szete 6s szobrdszata tank6nyviinkben szerepel, fgy
tiint, adr6ma 6sa szinh6z -e k6t jellegzetesen ath6ni ta-
l6lm6ny - megismertet6se j6rhat a tegnagrobbhaszon-
nal. A m6r eddigre megszokott drdmai szinezetii j6t6kok
ugyanis dsszetal6lkozhattak saj6t 6s saj6tMgos irodatmi
tarta lmukkal, m6sr6szt a demokriicia k6z6letileg mozg6-
sit6 int6zm6nyeit,,beliilrcil ", cselekv6 m6don ismerhet-
tiik meg. A kdz6letis6g, a g6r<ig polgir tirsadalmi aktivi-
t6sa lett igy az6ral6nyege, a,,miisor" eszmei mondani-
val6ja. Ez alkalommal a csficspont, az 6rabfejezor6sze
volt v6.momra meghat6rozott 6s viligos: valamilyen m6-
don, iiriigy<in osztrakizme5zt, cser6pvszavaz6st iartunk,
grakoroljuk a demokr6ci 6t. Ez a szavazAsazonban nem
t6rt6nhet mondvacsin6lt, jelenr6ktelen iigy f6liitt, a sze-
m6lyes d<inteni tudis 6s a tiirsadalmi felel6ss6g tr6ning-
j6r6l, 6s nem szav azisi jiltszadozfusr 6l lesz sz6.-
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Ebbdl a pontb6l kiindulva szinte visszafeld szerkesz-
lod6rt meg 8z 6ra menete. A polg6r felekiss 6,g6riil, azem-
ber 6ntudatiir6l sz6l6 dr6ma kivdnkozott a f(igondolat-
hoz, igrazAntigondlett az improvizici6 alapja-.Ha a mii
irnyalt motiv6ci6j6t,l6lektani m6lys6geit nem is 6rtik
neg viligosan, a konfliktus megragadja 6s elgondolkoz-
talja <iket, feltehetem a k6rd6st: mit tenn6tek Antigon6
hely6ben? Srit, tal6n megszavazhatj6k, ki igenli, ki tagad-
je Antigon6 eszteleniil mer6sz tett6t,6s eimajduut6oi-
gc taitnfmat ad a cser6pszavazfusnak 0gy gondoltam,
nagyobb 6rdeklci<t6st kelthetek Antigon6 szem6lye ir6nt,
ha pontosan 6s r6sdetesen ismertetem az el6zm6nyeket
esa csal6d bonyolult krimihist6ri6j6t - megerrlitve a
m6sik nagy gcir6g mondakiirt is, mellyel a tr6j;i h6borf-
b6l tanulva m6r tal6lkoztunk.

A Labdakiddk t6rt6net6t eSrfolytdban mes6ltem v6_
qtq: v-o! lgJszer Th6bdban egy Laiosz neni kir6ly, a
feleseg6t lokaszt6nak hivt6k. Sokiig nem sziiletett gyere-
iiil, mig egy napon meglett egykisfifi. De jaj, azt j6solt6k
r6la, hogr f-eln6ve megdli apj6t, 6s anyjdtleles6giil veszi.
Ez6rt a kirily rigy hatlrozott,hogr a tiisfiirt az erdei va_
dak martal6lciul adja. Szolgdja azonban... stb. Az Oidi-
posz-tiirt6netet igen nagy 6rdeklcii6ssel hailgatt6k, n6-
h6ny r6sdetre vissza-visszak firdeztek.Elcire megmond_
tam, hogy felemelt k6,zzel jelzem: innen kezdve-erriseb-
ben kell figyetni, mert ezt a r6szletet elj6tsszuk. Sz6mi-
tottam ugyanis arra, hogy a hosszu t<jrt6net k6vet6se krjz_
ben-kif- 6radnak, igy azonban a v6.rt k6zjel izgalomban 6s
aktivit6sban tartja ciket.Az el6gg6 nagyvonalf mes6tAn-
tigon6,,szinre l6pes6vel" r&detezfalapos mri-ismerte_
t6s v6ltotta fel, igyekeztem szinesiteni, dinamikailag
meger6siteni sajit elciadisomat is. Ut6na rdviden besz6i
gettiink a tdrt6netr6l, a rossz tdrv6ny 6s azemberi erkdlcs
titkdz6s6rdl, a zilllamplgitr 6s a rokon jogair6l 6s k6reles-
s6geir6l. A szereposztds ez alkalommil spont6n volt:
azonban akadt Antigon6, Kleon, Haimon, Teiresias,6r,
Ism6n6 6s egy sarokasztal alj6ban mindj6rt berendezt6k
a sziklabarlangot is. Rendkiviil6rdekes ial6lm6nya volt a
szerepl<igird6nak, hog;r az 6r az<isszetolt asztalok tete-
j6n r6tta_ellen6.rz6 fitjit, onnan vette 6szre Antigon6t,
akit azutiln a tr6nsz6ken iil6 6s onnan csak Haimon hal6l-
hir6re fel6ll6 Kreon el6 vezettek. Mielci tt a j6t6l<hozhoz_
zikezdtiink, rijb6l elmondtfkaz esem6nysort (ez igen
fontos momentum: a k6sziikil6s l6z6hnn6n6nv r6szlet
mindig feled6sbe meriil), majd kdriilbeliil2 6s"f6l perc
alatt oldott6k meg az improv iz6ci6t - remekbe sikeriilt,
!{ igeydyid szdvegekkel: ,,K6szen vagyok meghalni az
6n b,6ryim6rt" - mondta Antigon6. ,,ti6t *eg is fogsz.
Vigy6tek" - felelte balladai ttimOrs6ggel Kreon.
- Miel6tt a jit6k megkezd6d6tt, megk6rtem a n6zdk6_

ziinsdget, nagyon figyelj6k, kinek van igaza a vit6ban,
mert err6l yJ6lag szavazdst rendeziink. A megism6telt
improviz{ci6 utdn - a gyermekek maguk k6ri6k, trogy
j6tsszu-k el m6g egyszer a dr6m6t- soitertitt a "rer6!_
szavaz6sra, melyet m6r nagyon v6rtak. Tovibb csig6z_
.taT. a fes:iilts6get azzzl, hogy szerepet villalva es jit6_
ku.kba tlgpyg, iry sz6ltam: -figyetietet polg6rok!igen,
sz6rosztjuk k6ztetek a cserepeket. Egy n6v kertilhet csak
a cser6pre, ugye tudj6tok, polg6rok? Csak egy nevet ir_
hattok 16, azt, amelyikr6l rigy gondolj6tok, h6gy a vit6_
oan_ nekr vott rgaza. Szavazzatokpolgarok! Kinekvolt iga_
za?"

. Sz6losztottam a kis papirszeleteket, igen nagy buzga-
lommal es igen-igen titkosan irt6k ri1 a nJveket]iZ claa_
l6n Antigon6 neve, 5 c6dul6n Kreon6 iillt,6s kettcin ez a
megh<ikkentci sz6: mind a kett6nek. Felolvastam az ered_

m6nyt, majd hirtelen dtlettel megkdrdeztem, nem sza-
u.aznitk-e Teg, igy cser6pzavazissal, titkosan, ki a leg-
jobb tanul6 az osztilyban. Nagy 6r6mmel fogtak fjia
munkihoz - az eredm1ny az eldz6n6l j6val bg/6rtel-
miibb lett, valamennyiben eg;r kisfifira sizvaztai.Meg-
ig6rtett6k, hogy miskor is j6tszunk szavaz6st...
t ..Az 6v v6g6re nagyj6bol kialakultal' az 6ravezet6s
gt{ryerei. Birmilyen tartalma-t6mija volt is a .r{t6kos
foglalkoz6soknak, a szerkezet t6bb6-kevisbe 6ir.rnd6-
sult.

I . A t6rf orm6k megv6l tozt at6sa 6s ezzela naryon er6-
senegy t6rgrhoz rapad6 gyermeki figyelem 6t6liitasa,az
,,iskolai" k6z6rzetkil val6 kilendit6s-.

2. Jit6kos, t6ncos, dalos gyakorlatokkal a testi k6-
szenl|t €s az 6rzelmi felhangoltsdg megteremt6se.

3. Azoszthlyeg6sz6hez sz6l6grors k6rd6sekkel a k6_
zcis szellemi er6feszit6s hangulat6nak megteremt6se.
Ezek a k6rd6sek a teljesen evidenstcjl a csak-fejtdr6ssel
bel6that6 az ismerett6l a kev6sb6 ismert fel6 haladnak
szokatlan eredeti megold6sokat sugallnak. A mozdulat_
ra, gesztusokra lehetcis6get ad6 vfulaszok eset6n meg_
rnegszakadnak, 6s itadjek helyiiket a teljes val6 kifeje_
z6snek. A k6rd6s-vdlaszok dsszanyaga eszk<iziiket nyijt
egy testileg megval6sithat6 nagyobb j6t6k el<j6llit6sihoi.

4. A feldolgozott anyag improviz6ci6s{ramatikus
j6t6kban t6rt6n6 bemutat6sa. Eiek a zimprovizilci6k le-
hetnek szerepj6t6kok mimjellegrien bemutatott miniszi_
tu6ci6k, el6re megbeszillt t6m6jtvagy szabadon v6lasz_
tott szitu6ci6s jdtdkok improviz6li szdveggel, esetleg
drdmar6sdetek sajrit vagy irott szdveggel.

Ev vegen egy pszichol6gusok 6ltal k6szitett felm€r6s
arra igyekezett vdlaszt adni,6rnek-e egyiltaldban vala-
mit ezek a jdt6kos form6k, m6dszerek, id6znek-e eld, 6s
ha igen, milyen vdltozdst a gyerekek szem6lyis6g6ben,
goldolkod6smodjdban. A m6r6s eredm6nyei a.zt mutat_
t6k, hogy b.ir az intelligenciaszint azonos marad, a kis6r_
letben-r6szt vevci gyerekek kreativit6sa igen naglm6rt6k_
ben n6, gondolkozisuk teh6t eredetibb,[dnnviLU. t6ma_
kidolgoz4saik kerekebbek, befejezettebbek . e, igarya_
t6ndvel es az osztdlfcindkkel val6 6vi megbesz6l6Jsoi6n
meg6llapithattuk azt is, hogy a gyerekek tdrt6nelem ir6n_
ti 6rdeklcil6se megndtt. Egy m6siriinyir felm6r6sben en-
ngk 9z oszt6gnak tagiai kdziit 6t-hat gyerek v6lasztorr
td,rt6nelmi rcldak6pet, emberida{lt mig6nak. A jelz6s_
fantr{zia, a k6pl6t6k6pssr6g nagyszerlen kifejlcid6tt,
minden magrar6zat n6lkiil vieltaka kdriildttiink l6v6 t6r_
gyak diszlett6-kell6kk6, az osztilyterem egyszer 6s min_
denkorra berendez6sre v6r6 j6t6kt6n6. Misterek lettek
a vizlatk&zit€sben. A sok pi6b.4lkoa4s sor6n maguk is
Fl11t6!, hog;r csak az a jitlksikeriil, amelynek geiince,
eliik&zitett rendje van, 6s igy az osztdty t66bseg6 mag6_
t6l megtanult szerkeszteni. Szinte mindenki megszerette
az 6neket-tincot, igen nagy kiildnbs6gek mutitkoztak
azonban tovdbbra is a j6t6kb6torsig, feiszabadults6g te_
ren.

. + i4t6k9a els6 perct6l kezdve k6t r6teg kapcsol6dott
a leglelkesebben: a nagyon intelligensek, af ikei vonzott a
szabad cselekv6s, az on6.ll6 gondolati 6pitkez6s lehetcis6_
ge, valamint -a magamutoga t6k - j6 - 6s rosszfajtijf ak
egyardnt. J6fajta magamutogat6 alatt aval6ban szin6szi
kvalit6sokkal rendelkez6 gyerekeket 6rtem, akikbcil min_
den oszt6lyban akad h6rom-n6gy, rik a legiobb felolva=
s6k, szaval6verseny-r6sztvev6k, hires rne#t6t vagy 6p_
pens6ggel vid6man kom6di6z6 bohocok. (Ef 6996 saj;af a_
tos, hogy eza gyermekkori k6pess6g nem -arii -eg ben_
niik, a kamaszkor nagyr6szt ki6li.) Rosszfajtaexhicio_
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nista az, aki ilyen k6pess6gek n6lkiil, az 6nismeret teljes
hiinydval szeret szerepelni, puszta tolakodisbol, hifisig_
b6l -vagy, ami nem ritka -szorong6sb6l, amelyet mi_
gamutogatissal grdzle.Ezeket a gyerekeket azonnal fel-
ismerhetciv6 teszi az 6lland6, minden szerepre val6 je-
lentkez6s mellett a dekoncentr6ltsig, rossz iogalmazis,
gyenge j6$6Knt6nia. Visszaszoritisuk fontoJdolog: az
osztily pontosan tudja, mit 6rnek, 6s eluralkodiisulkal
devalvilnik azigazinj6l j6tsz6kat. Nem lehet cjket sze_
r"p-"9lkiillugryi, vilrigossi kell azonban tenniink, hogy
csak kisebb feladatok megoldiisdra alkalmasak 6s ni
grobb szer6nyse_ggel t6bbre menn6nek a kd,zv6lem6ny
elrjtt is. Az osztiiy,,6rtelmis6gijei" term6szetesen na_
gy-on sotat profitiltak a j6t6kokb6l (a k6r legkiemelke_
dcibb k6pessegii kisfifr k<iziil az egyik t<irt6n6iz, a m6sik
rendezci szeretne lenni), a drintrj k6rd6s azonban az volt,
vajon a lemarad6kkal, a g6tliisos, nehezen sz6lal6kkal
niremegriink?

. .Kdriilbeliil 3-4 olyan ryerek van az osztr{lyban, aki az
elxiiddk t6megeslelkesedese ur6n ki6llt a j6t6tU6t. Nagy
meglepet6semre, a nem tcjrt6nelmi t6m6jf improvizici_
6kban - az 6v folyamiin h6rom ilyen 6ra volt _ cjk is szi_
vesen, tigresen tev6kenykedtek. Minden, ami tantdrgy_
gyal, tanulnival6val 6llt dsszefiigg6sben, minden kon_

ELODN6RA

Ugran ki ne tudni eUftszani, hogyan kiiti meg egy
|ispr.erek 1 c iyniffiz'jilt? Kicsit suta ui;ar*ar fty;tre;-t<e{i.eqf _filtivvagy val6s6gos madzaggil _ nem trit bo-
nyolult feladat. Val6ban: csat<hogy minek elj6tszani egy
kisryereket, amint sut6n k 6ri a cip6ffiz6j6t?'

A drimajit6kot, melynek egr ilyen kis syakorlat 16_
sze lehet, arra ,,taliiltiik f<iI", hogy 6letismeriire, viselke_
d6si m6dokra, konfliktusmegold6si lenetdr6Rekre tanit_
sa a benne r6sztvevciket. S ha ebb6:l indulunkkl, a fentij6_
t6k m6r nem is lesz olyan kd,nnyii. Mert: ki ez a kisgyer&?
Anyuci-apuci kedvence, akit sziilei m6g iskol6skir6ban
is megkip..gllek a cip6pertli megk<it6i6nek bonyolult
miivelet6t6l? Vagy alkoholista aprika otthagrta, hijszolt
an- yuka siirgette, korav6n, zaklatott tig;retl&ke, aki k6t_
s6gbees€tt biintudattal igyekszik megilnni, amit virnak
tole, amit6l csak m6g jobban ri'rszebogozodik az engedet_
len madzag - 6s a szorong6 gyerek idegrendszere? M6r
ezen a ponton is az 6let igazi m6lys6geibe pillant bele a j6_
t6_k vezet6je - a dr6mapedagogusi csetlkvO r6szeseiv6
vrilnak e drriminak a szereptcik - a dr6ma i6t6k r6sztve_
v6i: tdbbnyire gSrerekek, fiatalok

- -A kgll6k6ppen 6tgondolt, megtervezett, el6k6szitett
drimajit6kban ki-ki akarva-akaratlan dnmag6t, tulaj_
don probl6m6it jeleniti meg, de mivel a drfuaj;t6k par;_
nerrel - partnerekkel - folyik, probl6n6 i6r; kiil<inf6le
reakci6kat, megold6si vdltozatokat fog kapni, s ennek
megfelelcien fog maga is tovibbreag6lnl S na a fit6t be_
Iejezt0vel mindegyik vf.ltozatnak _ imm6r kdliisen _
megkeressiik az €rteln6t, iizenet6t, akkor biztos, hogy
valami fontos ismerethez jutunk mindenki tanult vala_
pit 9grygnbol a m6sikb6l: talflkozott egy m6sfajra, az
6u6t6-l- elt6r6 probl6mal6t6ssal, visekedZsi atti tfiddel,
6si alkalmssint meggondolkoztatja, s amellett, hogy el_
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centr6ci6s kdtelezetts6g riasztotta dket. Nekik keveset
segithettem. Hatalmas energialekdt6st jelentettek a
destruktiv-agresszivak, az cj hatiisuk kiegyensirlyozis6t,
az eg6sz 6vi zavartalan elcirehalad6st {z osztilyfcjn<ik
gyakori - bir n6ma - jelenl6te biztositotta. X"azUttit<
nem eglnek viszont val6di felszabadulist, nagyszerii ki_
6l6si lehet6segetnyrijtott a j6t6k, a szerepl6s:imig akol_
lektivmunka tartott, minth ogy j6l6rezt6l magukit, hoz-
z{szel(diiltek a tcibbiekhez. 

-

A legt<ibb gondot tal6n az a n6pes csoport okozta,
amelyik be-beillt ugyan a j6t6kba, de csak nigyon test6_
re szabott vagJi nagyon apr6cska feladatot, eoiaokod,i_
si terhel6st nem jelentci szerepben. Er6ltef6ssel hi6ba
pr 6bilkoztam, csak n agyobb ell eniill6sba kerge r rem
ciket. igy k6nytelen voltam minden alkalommal sz6.muk_
ra ktil<in kispekul6lni azt a kicsi, de nem hamis feladatot.
amit kis kelletciz6s ut6n elviillaltak. K6t_h6rom olyan
gyerek is akadt az osztilyban, akik sz6m6ra a jil6kok
hozt{tkyegaz 6vek 6ta hi6ba v6rt siker6lm6nyt. 6k, az
egy6bk6nti t6rstalanok, az oszt6.l-y kivetettjei, "tr.i p"r"-
tcjl kezdve 6rezhett6k, hogy salmitok r6juk, becstildm
6ket, 6s nem. tett bele egy f6l 6v, szereposzi6si manipul6_
clormmat eltsmertseget szerezhettem nekik t6rsaik k6_
z<itt is.

t6,lti az e_gyiirtj6tszis 6r<im6vel, szinte 6szrev6tleniil gaz_
!^.9r., i9 6lm6nyvil6gri r, em berismere t6t - eg6sz szim6 _
lyis€,96t.

^, 
h -,ly:l a j6ldrgondott, megtervezett dr6maj6t6k?

s hqlyan keil megfelelcien elcjk6sziteni, fel€piteni 6s irri_
nyitani?

F t-Flqtu egr h6ten keresztiit harmincegyn6hriny
gyakorl6 drimatan6r a cimben jelzett kurzuson.

A magyar dr6mapedagogu-sok tavaly ismerkedtek
meg David Davis-szel, a biiminghami'polytechnikai
Egyetemen miik6d6 dr6 mapedalog us_k6pi6 kdzpont
E!4lt6j6v al, a Nemzetk<izi Dninii.d"gog iu i tar*"ag
tirselnrik6vel. A Magyar Dremapedag;g;ai Trirsasii
szem6lyes ismerets6g r6v6n keriit t t<lpcsita-tba vele s hiv_
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-, ",9 hugyominyos szentesi t6boriba, ahol a k6tnapos
rqlnu(ozas csak arra volt el6g, hogr f6lm6rhessiik van
mit tanulnunk t6le, s hogy megsziilessen az idei egyhetes
ny6ri tanfolyam terve.

Miben kiiliinhizikDavid Davis m6dszere _ Dorothy
Heathcotedrimapedagogiai iskol6ja _ att6l, amit ama_
p,gr Onfmlfieaagogia eleddig k6pviselt, amit alapvetcien
(b6r nem kiz6r6tag) angoGz,{sz p6ldr{kb6t szakiro_
dalomb6l, illetve Mezei E_y6nak, a drrimapedagogia ma_
gyarorszigi meghonosit6j 6nak 6s n 6 k<ivet6iiel eh6_
lelia;rakorlati inspir6ci6iMl drimatan Lraink azetmrilt
I 5-20 6vben kialakirottak 6s grakoroltak? Mit<jl 6reztiik
az eg(sz hetet, szinte minden perc6t reveliici6nak? Az
igazi revel6ci6: r6ismer6s_eg;r r6gi igazs6gra valamely fj
iqazsil,gf 6ny6ben. Hiszen Divis jit6lainai sok mo7;rana_
L{t kiikin-kiit6n ismertiik, 6ppei igy vagy hasonl6k6ppen
alkalmaztuk_ gyakorlatunkUan, csahigy: aromiz6.iva,
gyakran <incelk6nr (persze igy is rengeteglfr zitiv6rt6kkel
es.eredrn ennJel ), an6lktil, hogy pontosan elhelyeztiik
volna e mozaikokat a dr6maj6t6i<-iolyamat es6sz6ben _
s itt folyamaton 6rthetiink egy-egylgys6geT (fogtalto_


