
Miihelybeszdlgetds a neveldkdpzdsrdl
n r.,r ..t l( i. . 1992. okt6ber

,.Drimatechnik6k a nevelcik6pz6sben" - cimmel
helrzetelemzci tan6cskoz6st szervczett k6t fels6oktat6si
in t6zmen_r' 1992. okt6ber I 8-6n a Szinh6z- 6s Filmmtiv6-
sz : i Fciiskol6n. A jelzett int6zm6ny mcllett a kaposvfri
(iokonai Vit6z Mihiily Tanit6ktpzo Fciiskola - mint a
Csokonai Program piiyizati rcndszer alaph6l6j6t mii-
kodtctci int6zm6ny - v6llalta a meghiv6 szerep6t.

A tal6lkoz6 megszervezr6s6 t az- 6v ny arin ( I 992. jfini-

us20-21.) Kaposvfron megtartott Csokonai Program III.
Munka6rtekezlet6nek r6sztvevcii is stirgcttck, de meg-
ercisitett6k azokajelz6sek is, amelyck a pedag6guskcp-
z6s- 6s toviibbk6pz6sek tcriilet6rdl 6rkcztek.

A Csokonai Program prily6zati rendszer a pedag6gus-
munka gyakorlati, mesters6gbcli clemcinek min6l telje-
sebb kimunk6l6sdt, a tan6ri hat6konysi{g fejleszt6s6nek
segit6s6t vi{llalta fel. Az eltelt idci, a program keret6ben
az6ta megval6sul6 tal6lkoz6k, szakmai tan6cskozisok
egy szewezflsi-miikod6si rendet is folrajzoltak, s k6pet
adtak a l6trejiitt szakmai eredmr6nyekrcjl, szakirodalom-
fordit6sokr6l, a k6pz6si tapasztalatok dokument6ci6ir6l.
Ap6ly6zat - nem utols6 sorban - anyagi ti{mogat6s.4-
val, rlletk6pes cselekv6si alternativ6k, nevel6si elk6pzel6-
sek val6sulhattak meg. A szakmai tanicskoz6sok - a
szem6lyes ismerked6s lehetcis6g6n tirl - cslekev6si b6-
torsdgot, szabadsigot, a,,tudunk egym6s16l" segitd 6rz6-
s6t adta. Bir a p6ly6z-atra beadott anyagok ,,versenyez-
tek" egymi4ssal, a gondolkod6s, az el6rt eredm6nyek k6-
z6s sz6mbav6tele, a face to face kapcsolatok az egym6s
elfogadrls6t jel6lt6k ki alap6rt6kk6nt. Ennek szellem6-
ben kertlt sor a fent jelzett miihelybesz6lget6sre is. A
r6sztvev6ket az 6v6-tanit6-tanirk'6pz-6.sben, a posztgra-
du6lis k6pz6sben, dr6ma-t6borokban, mrihelyekben ok-
tat6 pedag6gusok alkottdk, - csatlakozva a Szinh6z 6s
filmmiiv6szeti Fcjiskola m6sodrlves dr6maszakos hallga-
t6i 6s ieltali{nos iskolai pedag6gusok is.

A vitaindit6 elciad6sokat (Debreczeni Tibor, Gabnai
Katalin, Tolnai Miiria tartott6k) a r6sztvev6k tapasz-
talat-<isszegz6sei, a megoldatlan, vagy megoldhatatlan-
nak litsz6 probl6m6k felsoroldsa kovette. Sokan 6rintet-
t6k a Magyar Dr6mapedag6giai T6rsas6g l99l-ben be-
adott szakk6pesit6si k6rclm6t, amely dr6maj6t6k-ktir
vezetoi, dr6matan6ri speciril is tud6ssal rend elkezd szak-
emberek k6pz6si rendj6t, tananyagren dszer 6t, vizsg6z5.-
si form6it foglalta 6ssze - k6pz6si helyszink6nt megie-
l6lve a pedag6gusk6pzd intlzmilnyeket. A szakk6pesit6-
si k6relem megoldist keres6 m6don reagiilt a pedag6gus-
k6pz6sben 6rz|kelhet6 azon ig6nyre, amely egyr6szrcil
azt fogalmazta meg, hogy a nevel6s nem tud hat6konyan
segiteni a felnovekvci nemzed6kek szocializSci6jdban. A
dr6ma-nevel6s, dr6matechnik6k, a d16mapedag6gia
mind a szem6lyis6g eg6sz6nek fejleszt6s6ben, mind a kii-
l<inkizci nevel6si helyzetek iriinti fog6konysrig elm6lyit6-
#ben - v6rakoz6sra feljogosit6 kurzusk6nt vehetcj
szlmba. Ezt a felelcis gondolkoddst az az6la eltelt idcjben
(v6rva 6s bizva azigenl6v {rlaszban) ercisitett6k azok a jel-
zesek is, hogy a probl6m6kgyijtciffrkuszriban - amelyek
emberi krizishelyzetek nagysdgrcndii novekcd6s6t re-
gisztr6lt6k - a pedag6gus illl, a gyermekkel val6 int6z-
m6nyes, jobb esetben emberi kapcsolata r6v6n. Azegyrc
sz6lesedci preventiv h6l6zat szakembereivel a pedag6-

18-6n Budapesten -

gusk6pzri int6zm6nyekben szakmai felk6sziilts6ggel'
gyakorlati, esetkezel6si technik6k miikddcik6pes tud6s6-
val  megerc is i te t t  m ege I  < i  z6 -  segi t  o  - f  e  j  I  es z t  < i
szakcmber tudna eredm6nyesen egyiit tmrikodni. A meg-
felelci mrikod6shez elengedhetetlen felt6tel a pedag6giai'
pszichol6giai, szociol6giai -szoci6lpszicho169iai elm6leti
felk6sziilts6gre, m6dszertani biztons6gra, a dr6ma-tech-
nik6k, drilmapedag6gia tudatos alkalmaz6s6ra felk6szi-
tett szakemberek k6pz6se. A v6lem6ny-nyilv6nit6k kdziil
sokan vetett6k fel a dr6mapedag6gia f6lig leg6lis - f6lig
ilf eg6l is h elyze t6bcil ad6d6 klpztsi n eh6zs6geke t, a gya -

korl6 tanirok egyre nagyobb sz6mban jelenlevcj ig6ny6t'
a K6zoktat6sfejleszt6si Alap - eddig anyagi fedezetet
nyrijt6 rendszer6nek neml6t6t, a kiilonbozrj idcitartamfi
€s minris6gri tanfolyamokon meSszerezhetci tud6sok
szintezr6si sziiks6gess6g6t, az dnmag6ban is rengeteg ele-
met tartalmaz6 fn ,,angol 69" pontos megismer6s6nek
ig6ny6t, illetve annak elkeriil6s6t, hogy b6rmit is kiki6lt-
sunk, misztifikdljunk,,a m6dszer"-16.

A felvetett probl6m6kat, a helyzettisztilzils ig6ny6t
nem a dr6manevel6s gazdag6s v6ltozatos eredm6nyei-
nek, sokszinii 6llapotai jelentcis6g6nek,,min6sit6se" in-
ditotta, -hanem az,hogyapraktikum,a mesters6g,san-
nak elm6leti alapjaipontos megfelel6ssel 6s tudatoss6g-
gal miik<idjenek. En itt szem6ly szerint arra gondolok,
hogy a dr6mapedag6gia - mint praxis, praktikum, mes-
ters6g - azt jelenti, hogy tudom:mik6nt kell alkalmaz-
nom egyadott 6letkorban, hogyan kell az ismeretanyagot
6tadnom, ismerem az ehhez sziiks6ges speci6lis techni-
k6kat, m6dszereket. De mindezt vissza kell tudnom ve-
zetni biol6giai, pszichol6giai, szociol6giai ismeretekre,
be kell illesztenem egy elm6let keret6be.

Miben dsszegezhetciek a tan6cskozfson felmertilt
probl6m6k megold6sai'/ Egyr6szt, hogy a pedag6gusk6p-
z6 int6.zm,6nyekben, illetve a gyakorl6 tan6rok k6.pz6s6-
ben r6sztvevok kozos szakmai miihelymunkAt kcll hog/
folytassanak - kiilonbiizci helyszinekkel, amelyek k<iziil
B6k6scsaba, Nagykcir<is, Kaposv6r fogalmaz6dott meg.
P 6ly6zat okkal, a Magyar Dr6mapedag6giai T6rsas6g
anyagi lehetos6geinek felhasznill6siival a leforditott
szakmai anyagok kiad6s6t kell megszervezni, - ez a Bu-
dapesti Drdmapedag6giai Kdzpont (Marczib6nyi t6r) 6s
a T6rsas6g teszi meg. A felscioktat6sban tanit6 pedag6gu-
sok munk6juk elm6leti osszegz6s6t v6llalti4k, mindezt
ftrlvonultatv a az 1993. febru6rj6ban megszervezend6
HOL-MI pedag6giai m6dszerv6s6ron Kaposv6ron.

Term6szetesen sokmindenrcil sz6 volt m6g: elbizony-
talanodiisr6l, a,,ki tanithat drilmapedag6gi6t?" k6rd6s
frjb6li elcikeriil6s6rcil, m6s szakmai teriiletekkel val6
egyiittmrikod6s hasznoss6gilr6l, <inmagukat a bdlcsek
kiive hordoz6jdv6 kiki6lt6kr6l, az egym6ssal szemben is
megnyilv6nul6 tiiremctlens6giinkrcil. Teh6t sok jelenl6-
vci 6s feszitci k6rd6sr<il. A tiszl6z6sravSr6kr6l.

S hogy ki milyen megel6ged6ssel tilvozotta helyszin-
rcil? A vilaszt az is befoly6solja, hogy a szellemi-eszmei
kdz6ss6get vall6knak sikeriilt-e fjb6li munkf kra sz<ivet-
kezni. Ezt pedig a jdvciben megval6sult dolgok fogj6k
f6mjelemi.
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Helyszin:
1. Nagyatddi Miivel<il6si Kiizpont
2. S}ilesKereskedelmi Szakkiiz6piskola koll6giuma.

l

Id6pont: 1992. jirlius 5-l I -ig'

Szerepl<ik I 0 megre 52 pedag6gusa.
Rendez6:

Pauska M6ria - nagyat6di dr6mapedag6gus
Tan6rok

Tolnai M6ria - Csokonai Vit6z Mihily Tanit6kapz6 F6iskola adjunktusa ,
Keserii Imre - Szentesi Horvith Mih6ly Dr6matagozatos Gimn6zium tan6ra

M6ka J6nos - csurg6i gy6gypedag6gus.
A rendezv6ny t6mogat6i:

Somogy tn"gy"i6t nagyatedi mtivel6d6si kiizpont
So-dy me[yei Pedag6giai lnt6,z'et
Magyar Dr6mapedag6giai T6rsas6g.

Jflius 5-6n f6radtan, ae ffitottan 6rke"ztiink meg Nagyat6dra, a Koll6giumba. Vajon milyen lesz? Erdemes volt ennft

utami? Senkit nem ismerei, mihez kezdek itt? Miis aii dr6mapedagogia? Mit v6rok ttile. Ilyen 6s ehhez hasonl6 gondo'

latok kavarogtak a fejekben.
Azt6n elj6tt az este 6s a g6tlilsaink szinte 6szrev6tleniil elillantak.
M6ka J6nosgyerryekat;yujtott, amikk6r6 elhelyezkedtiink, s m6rkezdcjdhetett a bevezet6-kiisziint6s ut6n az ismerke-

d6s. Mindenfi annyi iOcii t<apott sajilt bemutat6s6ra, amig a kezdben 68ti hosszri gru_fasz6l el nem aludt.

Ennek az est6nek a hangutata, cte.iile elinditott benniink valamit, s m6r akkor 6reztiik j6 helyre keriiltiink.

V6gxi elhat6roz6s:
Keserii Imre mellett dontdttem, b6r soha nem voltam szinjatsz6kiiri tag, de im6dok j6tszani, s Ratk6 J6zsef szavai mint-

ha nekem sz6ltak volan:
,,Mindenhez van jogom, hit j6tszom.
F 6 n t r c i l g y e r m e k n e k , l e n t r c j l e m b e r n e k l 6 t s z o m . ' ' � �

igy;A;i ;;;'6;"ri"- tip.oualharom dnmagamat is, s a kivincsisigt6l hajwa a szinjiltsz6 csoportot v6lasztottam I 3 tir-

sammal egyitt.
e Uii"ir.ijai6kok, a p6rosgyakorlatok egyarint lehet6s6get nyfjmtrak egrmAs irnnt! kapcsolatunk elm6lyit6s6ben.

Neh6z lenne mind felsorolil amiket j6tszottunk, de n6h6nyat izelit6il megpr6b6lok felidezni:

a/ Egyik kedvenc j6t6kunk vott i H6feh6rke 6s a h6t itirpe. A trirpeken keresztiil kiilonbxiz6 emberi tipusok meg-

jelenit6ie, majd kiilonboz.6 ltethetyzetek kialakit6sa mis-mis H6feh6rk6vel,6s ugyancsak elt6rci tipusfi tiirpEkkel.

t/ Artikuleci6s gyakorlatokat is v6geztiink.
cl Ritmusj6t6ko-k: nagy figyelmet ig6nyeltck, de nagyon j6l 6reztiik magunkat, ha ilyeneket jitszottunk.

d/ Szoborj6t6kok sz6mtalan fajtdj6val ismerkedtiink meg.
e/ Legke<lveltebbek voltak a szitudci6s j6t6kok. Legink66b azokgt a darabokat kedveltiik, ahol a szereplcik sze-

m6ly6re"vonatkoz6 utasitasokat cgym6st6liiiggetleniil-kaptuk.a.j6t6kvezet6t6l. s az eg,r'mis kozti kapcsolatok' szi-

tuaii6t megielenit6se igazi szinlszi feladatot, komoly improviz6ci6t jelentett.

Igaz6n siker6s darabokaihozrunk igy l6tre, csakazt f6jl;ltu(_hogy lemvblt egrvideokamerink, amellyel megdriikithet-

tfik volna, mivel a j6t6kokat est6nkEnt megbesz6l6sek kovett6k, s a felv6telekkil sokat tanulhattunk volna'

f/ Az irn. fikci6s j6r6kok kiiziil keriili ki a misik legsikeresebb, leg6lm€nydrisabb tortenetiink.
K6t csoporrban dolgoztunk, majd a k6t csoport 6ttat titatitt tort6netekei osszevontuk, s egr frjabb lehetris6g kihaszn6l6-

s6val j6tt l6tre a darab,,csfcsa".

Ami mindannyiunknak a legfelemelcibb 6rz6st jelentette, az az dltalunk S6m6n-tincnak elnevezett j6t6k volt.

Ez6rt kiildn kiiszdnet Keserii Imr6nek!
A csoportfoglalkoz6sok mellctt nagyszerii el6ad6sok szinesitett6k a programjainkat.
Debreczeni libor egy elciad6i estte-i megaji4nd6kozott m6g benniinket, melynek cime:

,,MOST A HARANG EGEN LOG'"..
Felejthetetlen volt a jrit6ka.
v. tviotner J6zsef figyelemrem6lt6,6rdekes el6adSst tartott a n6pi iinnepekrcil6s a gyermek6br6zol6s ijsszefiigg6seircil.

Gabnai Katalin a dr6maj6t6kok pedag6giai 6rt6k6rcil.
A programjaink koz6tt szerepelt a hir6s nagyat6tli miiv6sztelep megtekint6se is, ahol k6ziis szalonnasiit6sen, besz6lget6-

sen, j6t6kban vettiink r6szt.
e napi fogtalkoz6saink k6sci est6be nytl6 besz6lget6sekkel zir6dtak, de m6g a szob6kban is folytattuk az eszmecser6t. Az

eg6sz tibor 6let6nek jellemz6je a vid6msig, a humor' j6kedv volt.
Elyszer minden v6gei 6r, s".hi r"rn tart 6rokk6, igy amivarizstatos tibori 6letiinknek is a v6g6re 6rtiink.
A"isoport nev6ben?n is ezt kiv6nom, de ncm csak Neki, hanem mindenkinek, aki lehetriv6 tette szdmunkta ezt a felejt-

hetetlcn, csodi{latos hetet.
igy koszontiink el egym6st6l: ,,Jovcire Veled, ugyanitt"!
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