A színjáték 87.icrepe az osztályfőnöki munkában.
/egy felesleg0s tantárgy átváltozása/
Képz6rrrJvészP+~:.

k::5::.'aket vezetve. gyakran tapasztal tamj ~ogy a
gyerekek egy .Peszénél nem megy végbe az élményfeldolgozás
a sz9kásos űton, mozgásos-szerepjáték, rajzos feldolgozás,/Mérei Binnet/, kimarad az első elem, ami ugyan nagyobb fűtött
séget biztosi. t a raj ztevékenységnek, de a személyiségfejlődés
folyamatában -b1:;lső gátat képez és később mintegy elveszítjük
a réven ami bej~tt a vámon.
Árkosi Árpáddal megpróbáltunk kissé közelebb férkőzni ehhez a problémár1oz, egy éven át a szolnoki MMIK-ban közösen
vezetett "Szín-kör-játék" csoporttalo
Árkosi prograrr'J 13-nak lényege? "olyan játékvariáctók kipróbálása, amelyek s;-;gítik kifejleszteni a másokra figyelő, önmagát
építő a gyors helyzetfelismerő, gondolkod6-cselekv5 készséget, személyiségjegyeket,"
Ezt a programc;t támogatta egy adektáv képzőművé~zeti program.
Ilyen előz1r1s·:tyek után kaptam egy ideiglenes osztályfőnöki
megbizatást &ltalános iskolámban, ahol egyébként csak rajzot
tanítok. Néháriy előző ösztályfőnökösködés során már kialakult
a szereotip f::rma. A heti egy osztályfőnöki órát kipótolja a
napi h1ísz percnyi együtt tízóraizás' beszélgetés' a havi ersy
kirándulás~ a kétheti egy uszodalátogatás, és a heti "beszél ...
gető óra"~ amslyen az vesz részt aki akar.
Ezek a keretek eleve átírták az osztályfőnöki órák tema"
.
tikáját, formj.,át. Eltűntek az úgynevezett osztályproblémák,
ezek jellegze·>s csapdahelyzete /ti hogy addig szaporod.nak
míg ki nem csengetnek.fa kötelezően előírt temetika feldolgozásáról termés~stesen szó sem lehetett, részben ideológiai
okokból, de s~k!:G::tl inkább szakmai idegenkedés miatt. Erre a
tematikára ÉI, É:t,yes leginkább az intellektualizálás kri tikája./ Ami távolr61 sem azonos az intellektuális közelítéssel./
Ha új csopr T ttal találkozQm,. a legelső: megismerkedni egymással. Mivel játék közben ismerszik meg igazán az ember,
játszani kezd:1nk.
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- 2 Természetese:r_ r:r:,:n ment. Gyerekeim a közeli gyermekvárosból,
illetve a la16~elep g~lambdűcaib61 érkeztek, rengeteg feszültség t.2:.':t-::_-:.;;:o kF.:t.pcsolataikat. /Aronson kritikája .::1. fron ....
tális kérdve :::..f~,jtő rnódszerrői világítja meg j 61 ezek hátteréto/
Fél éven át b";:C:,t:Jtt tehát egy játéksorozat az érzékeléstől a
dramatikus ját~kig 9 amely során nagyrészt mérséklődtek ezek a
feszültségek, komoly változás állt be az osztály s~ociometriai
képében, az e~:.;1máshoz való viszony kulturáltsági fokában, stb.
Ennek tematik t:i ~: ímszavakban:
1. Autogén tréning elemek, illetve ezekből származ""cctqtt játé-'_,_,__.-_;,,_··. ;o··nrn&günk. erze
'
'k e l e' se /
Egyszerű~

-:g;ycsatornás kommunikációs gyakorlatok.
/Egy ille:;t·, t: ké-cirányű, láncszerű, illetve különböző fnodon
rendezet-:2L.Í
Együttműködés· :igé;y"TilŐ játékok társas illetve csoportos helyzetekben.
Ezekb61 kife~lid5 szituációs játékok, rögtönzések.
Konfliktushsl;~-.~c tek feldolgozása szerepjátékokban.
2.

A tematika lt:~:/ .. ntosabb pontjai ismétlőd.tek.Pl: egy késői foglalkozás vázl~'~·
- Koneent:r"áls.e:; s pulzusra 9 tapintás, majd lánccá kapcsolódás.
- Párválasztás <.'..su.kott szemű séta közben, formális szempont
alapján /pl. ~-skolaköpeny vagy Óra/
~ Séta ujjak ~sszeárintésével.
- Harangjáték :5-tös csoportokban.
- Esem~nyjátéK rBgtBnz~se a harangszóra.
- Nonfi.gur'a ti\ kompozíció a játék hangulatáraf
,
~ „, ,
''t o„ szak asz u t an
„ ne k 1· 1 a"tha tt,un k. a h agyoma,
A .f e'l evnyi
~.'...-:-!leeszi
nyos oszt.5.lyf
<i munkához kissé már hasonlító fogalmi tisztázások lef ol::-i__:c.c_tására., de ezeken az órákon is mindig játékb61 indítottu~k.
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,s_k köz~en, mintegy feleslegessé váltal}, az
első hónap~;~;_,_ szabályos ."színházórává" alakultak, a Fülöp
a git9:eos '.: cJ:__ ,.,_,:;.-::::i.zál tuk~ fo}ytoYJ,os rögtö-'1:zések közepette
készi.il t:'.'.. : E.
_ .3 t:tileg f sbru~rra tervezett, d.é aztán májusra /ai.~,ik · :1 1)ja/ csúszott bemutatóra„ ·

A bes

lge.t6

Az új :ra,j tEt ·!-::<··) "'.;:i_!it;, hatása . az osz,tályé.l~tre igen sokrétű volt.

A konfliktu.tvr~ rrér nem mint anonim, .. meg_tartózhatatlan vagy
személyiségj e-~~ k által szigorúan determ,;inál t konfliktusok
jelentki:: meg, 'f.&rLem mint kommunikációs zavarok, ügyetlenségek. Vel'Lj_J<..:
· ~.t:t a. kiút
leh(;)tősége
.i:s_me.~jelent •
. .
.
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Át íródtak ·~ iskola addig
egészen
üres
ünnepei, a farsang,
'„ ··,
az ápr:ilis 1 -:~ ~:p::mti. eleménnyé vál.• amire hetekig lehetett
készülni. S8
s k~zben visszaérkezett az eredetileg az osztály
éllre sz t 1 ~:;.:F=i.kezdő :kolléga, katonai szolgálatából, és
mindkE>tt
.2 ellenállása ellenére „ átvette az osztályt.
,
mű.h::,üyem nagyválla=!.,kozásai · m,iatt sajnos én is
/K epzomc,cV :o.;::o,"t
"
.
csak enyhe f·:-'.J. .,,.18.l+ást fejthettem ki~_/
A jó 1'5 fél f ·· ( 1:1 .~1denesetre megerősítette' azt a véleményem,
hogy s sz
t:gészen kép:telen. mód,o~ hiányzik az iskolából,
de azt ~;_s ·t !:..'jelenlegi iskolai keretekbe csak .újabb tantárgyként lPli - -">si.llesz~fiető. _Ahhoz, hogy ne ez történjék,
nem elég a m~\· ~..:-:ereket. adaptálni.:,:' nem szabad elfogadnunk a j elenlegi. ke:='ct <;:;t /Lásd Buda Béla kritikája/, hanem új iskolamodell t kE;~_::.. Kidolgoznunk, amelyben a drámapedagógia nem
bevitt ~1 mk{·: jslenik meg,
h~n~m természetesen.foglalja el
.••• •
1
t
1
az o"t: ms g LL... ·.d:
· J ni::; ye •
1

,l'F'

l'I'
,,

,,.
' ( .....

~

'7

'

'

1

1

.,

"

,,

Egy tantárgy

belső

tartalékai
•

<:„,

Kétségto-1.:::n -t: · ~, hogy a színház~ a drámapedagógia ennek hiánya az ál-cal ·_, 3 iskolában a legmélyebb j elzój e a mai nevelés za1rsn.~:L:c~ -• 2.1-i:üek ·S'Zoci:ilpszicrrol6g·±a1 szemporil:jairól
nyílván r; t::c J_--sé'.1 itt szó •. Magam általanes iskolai rajztanárként a.z-i; i::. - :'.;te::m legfontosabb feladatomnak, hogy tantárgyam tels~· ;-;;,-i:•talékai t fel tárva olyan munkatematikát alakítsak ki~
· •
1
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- 4 amelytc-:r: sgyI·észt lehetóség ny:(lik komplex feldolgozásokra,
másrészt - az intenzívebb ~é~zés révén tartalékok keletkez-:: ..:
het:t1sk, 6.~nt::lyek hozzájárulhatnak a komplex képzőmúvé sz e ti,
zene:'..~ :~::.' )ÓS~lmi művel ts~get a~6 foglalkozá'si forma, azaz a
szírL.~á:::J 1d.alakítására.
Hog:/ szek milyen válságbEµl v~k, leválasztva a személyiségfej 15dés természetes formájár61, rO$SZ ~deol6giai ~s egy~b
előfeltevések következt~ben, azt l~gtisztábban épp kegünnepel te l:l~ műfajának, a kodá,lyi zene;i.. nevelés:o,ek látványos kúdt;ircával l~hetne bizonyíta:o,i,
A k0pz5művészeti nevel.és J,tritikáját j,gen frappánsan adta
meg Makoldi ~)ándor, kimutatva, hogy f;l.Z általános iskolás gyermekeket olyasmikre akarják m~gt&lfÍtani, amit már amúgy is tuqnak, s)+, magasabb szinten, mint a nevelő, másrészt olyanolcra
amit maga a nevelő sem tiid,
Vinkle:~· Márta ír le ~gyon szépen ~gy olyan csoportindítást;
ahol a 1:aj zolás, festés :tunkcio:p.ál!i.san jelenik meg az órákon~
A husss.dik századi képzőművészeti "forradalomban" tisztán bukkannak fel azok a ~épszervezó elvek, amelyek a gyermek rajz-·
tevékenységének elemein al~pul~ak,/Lukács rekonstrukciója az
esztétikum kE=letkezéséról mintha. ezekről az e~ybeesésekről
,
szo' lne.;.
rr·iz.,_negynéhány éves munkám eredményei jórészt ezeknek az
egybeb ·-:;ésE"knek a kipasznál~sáb61 következnek,
Munkafo:.-::máink:
Látvcíny utáni tanulmányok
Kompozícionális, ~~abad asszoc'iáci6s, történeti jel""'.
legű f ormatanulmány, illetve komplex feldolgozása~
- KülcLi~jö::ő, mesterségbeli, illetve fogalmi problémák f eldol'
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Kézrr,,~íves

vállalkozások,

N~gy ktszéS~

munkák /Ka).evala illuszt-

ráció 0 Kiss An.-ria Bsszes ~~rsének feld:olgozása, stb/.
Ezek l<:özLi.l a [{(1mplex feld.olgo~ások egyik 6ráját emelném ki,
ami nag;y-cn sok ta:r:i.ulság"t jelent~tt s~á~omra.
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- Fa növekszik fel Orff Carmina Buranaja nyitókúrusának hang~
jaira.
'·
"'! A fák
átváltoznak élőlényekké.
- Két gye:,:·ek '.:;lj átssza a pók és lepke karakteresen különböző
mozgását. A pók fonallal befonja a lepkét.
/A "rendezetteb" osztályokban közös játék~ Mindenkinek var,i.
egy gombolyag fonala, rögzítheti bárhová a teremben, de :nem'
érhet más fonalához. Ha valaki elakad, már hozzá is lehet
fonalat rögzíteni./
... Rajozos feldolgozás.
Vagy az akció rajza, vagy olyan nonfiguratív kompozíció alkotása, amelyik kifejezheti a két eltérő
karakterű figurát.
Az~z: a zenév0l és a mozgással előhívjuk a gyermekek mozgásoshangulati élményegyütteseit, ezek energiáit /Mérey Binnet/.
A mozgásos játékkal feldolgozzuk az elsődleges indulatokat.
A maradék felszültségek hőfokot adnak a képzőművészeti munká-,
n.ak.
Egy szakköri foglalkozáson az MMIK-ban azonban egyszer a kö~
vetkező történt:
O~ga néhány hónapja települt át Moszkvából, szép cizellált
rajzstílusában gyártotta bájos kis képeket.
A csoport korábban érkezett a foglalkozásra, egy régi.szakkör
r~s látva a falon lévő vázlatokat, elmondta a többieknek milyen ez a pók lepke játék. Eljátszották, majd betörős játékká alakították. Olga késve érkezett, akkor már a többiek túl
voltak a foglalkozás elejép., megnyugodva' gyártották a kompozíciókat. Olgánál kimaradt a mozgásos-dramatikus feldolgozás.
Teljesen kizökkenve korábbi stílusából elképesztő ho~rortör~
ténetet gyártott, majd. írt hozzá egy szöveget is. Rajztevékenysége visszatalált ered.eti funkciójához.
Az ilyesfajta komplex feldolgozások nem helyettesíthetik
természetesen az elmélyült "hagyományos értelemben vett" rajz'...
6rákat, ahol megtanulunk párbeszédet folytatni a látvánnyal,
~nmagunkkal.
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De ezek nélkül fokozatosan funkc:iójukat vesztik az órák„ . :~·<:i
·:~:.:~
A drámapedagógia véleményem szerint két fontos funkciot kell
ellásson. Egyik a természetes hs,gyományos színjáték~ kommunikáció és beszédtechnika~.----a közösssg életében való részvétel, a komoly és komolytalan ürinepek :r·endezése, stb.
Másrészt át kell járja az iskolai élet minden eseményét, \
ki kell szabadítsa az órákat a merev sablonokból~ az iskolát
á merev-óra, tantárgy-osztály-szentháiomság /Mihály Ott6/
szorításából.
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Tervezett demonstrációk:
/idejük néhány perctől egy óráig terjedhet/

1.

Együttműködési

gyakorlatok tekintettel~ mozgással, rajz~.'""'.
eszközökkelo /Gyermekeknek szánt játékok~ amik különösen
ajá::::lottak pedagógusközösségek részére„/

2. Sablonmentesít6 rajzos játékok, amelyek segítségével mindenki ráébredhet - rajzolni nem lehet "nem tudni"~

Rota:5o/96-lo2/89/BaM/ loo pld

