
ez l6that6an meghaladja aszenrczet adminisztrativ ka-
pacitds6t.

Magyarorsz6g 1992 6sz6ttyert felv6telt a tagok kd-
z6 Ghan|v al, Fiil6p-szigetekkel, Lengyelorsz6ggal, Bur-
kina Faso-val 6s Jord6ni6val egy idciben. Mint a sz6vet-
s6g alkotm6nya irja, a sz<ivets6gnek lehetnek rendes 6s
t6rsult tagjai, valamint egy6ni tagjai. Altal6ban az ahely-
zet, hogy egy orszigot egy nemzeti szervezet k6pvisel, de
van olyan is, hogy a nemzetet illet6 szavazati pontok (ez
most.12) megosdanak a honi t6rsas6gok k6pvisel6i k6-
zdtt. Igy p6ldiul Angli6t, vagyis az Egyesiilt Kirflysegot
3 fci k6pviseli 4-4-4 ponttal, Kanada szavazatairn6gy
helyb6li t6rsas6g irja, akiket most egy fci k6pviselt dssze-
sen, a spanyolokn6l kiildn kell gondolni a spanyolokkal 6s
a katal6nokkal 6s igy tov6bb.

Ennek a szervezetnek az a c6lja, hogy f6rumot, tal6l-
koz6si lehetcisdget 6s vitatkoz6si alkalmakat nyrijtson
mindazon szem6lyeknek, csoportoknak 6s int6zm6nyek-
nek sz6les e vil6gon, akik a mriv6szeti nevel6snek, s ezen
beliil is a szinivagydramatikusnevel6sneka jogai6rtdol-
goznak. Nemzetkdzi kommunik6ci6 lehetcis6g6t kiv6nja
nyfijtani publikici6kon, szemin6riumokon, workshopo-
kon, szimpoziumokon 6s konferenci6kon keresztiil a vi-
169 dr6matanirai szimira. Kutat6si eredm6nyek, gya-

korlati 6s elm6leti tapasztalatok, tanft6k 6s taniw6nyok,
csoportok 6s tagszewezetekcser6it, belsd szervezcjd6s6t
segiti. Elscisorban a nemzeti szervezetekre 6pit, de nyi-
tott region6lis szervez6d6sek elcitt is, bekapcsol6dhatnak
egyetemek, csoportok 6s mag6nszem6lyek is a tev6keny-
s6gbe.

Mindehhezpersze tudnunkkell, mennyi az 6ves tag-
dij. Nos, ezaz, amitnem sikeriilt kimondanunk v6gleges
megnyugvissal. Mi magyarok azl rem6ljiik, hogr nem
lesz tdbb, vagynem lesz sokkal tdbb, mint az egy h6napra
es6 minim6lis fizet6s egy orsz6gnak, "gy 6vre. Mivel
azonban a minim6lb€r fogalm6t hivatalosan nem minden
orszdg ismeri el, meg kell v6rnunk a probl6m6n dolgoz6
munkacsoport v6gscl javaslatait, hogy azt6n szv av azhas-
sunk.

Ez a p6r sor most csak gyors-jelent6s. A Dr6mapeda-
g6giai Magazin sz6m6ra r6szletes remzelkdzi ismerte-
t6st k6szitiink, mely egymagdban is kitolti tal6n a DPM
tavaszi szimit 1994-ben K6rjiik minden kiilfoldet j6rt
dr6matan6r-inform6ci6t Szauder Erik vagy Gabnai Ka-
talin nev6re!

Gabnai Katalin

Ami viliigossd v6lt a sziimomra

Birmingham utdn

14 magyar drdmatandr egy angol tanfolyamon 1992. jrtnius 9-2 1 .

I .

- Mindig mindenhez pozitiv alapilllsb6l kell kozelite-
nem az6rt, hogr a drima formija 6s tartahna elvezessen
a probl6ma l6nyeg6hez, az igazsighoz.
- A probl6m6t meg kell kis6relni megoldani.
'_Adr6matan6rnakkdteless6ge tudni, hogymit mi6rt6s
hogyan tesz.Ez6rtvan sziiks6ge a nagyfokfi elm6leti 6s
grakorlati tud6.sra, a tapasztalat rendszerbe foglalis.ira
- erre kell 6pitenie.
- Megercis6d<itt az eddigi hitem 6s meggydzrid6sem:
Adr6matan6.r:
- kreativ szem6lyis6g, kreativ szeml6leti m6ddal,
- szugesszivegy6nis6g,
- hum6nus6selfogad6,
- folyton taul,
'- tehets6ges, aki k6pes a kiildnboz6 mtiv6szeti teriilete-

ket komplex-m6don kezelni 6s kcizvetiteni,
- fontos: legyen egy6ni stflusa.
- Meg6ltem 6s meg6rtettem a metaf6ra fontoss6g6t 6s
igazi lehetcis6geit a tanit6sban.
- A D.I.E. rendszerbe foglalhat6 6s 6sszelpithet1ama-
gyarorszigi gyakorlattal.
- Tovrlbbra is sziiks6ges a ,,Magyarorszdgon eddig j6rt
rit", amit dtviizni kell az rij tapasztalatokkal.
- Ha a dr6ma hatisa fcik6nt intellektuilis, ha fcik6nt fo-
galmi szinten hat, akkor sz6momra le6rt6kelcidik.
-A gyermek saj6t probl6m6j6t kell felt6rni 6s 6rzelmi-
leg is 6rinteni.
- Ha rosszul ,,csin6lj6k" a T.I.E.-t, az nagyobb hiba,
mint egy szokv6nyosan rossz gyermekszinhizi el6adds.

- A drrimatanS.rnak mriv6sznek kell lenni, de tan6rnak
is egyidejiileg. (Van az eg6szben, atanirk6pzlsbrcn vala-
mi tanithatatlan.)
- Nem az elvek, nem 6n - a gyereka fontos.
-A,,felt6r6" folyamat (tal6n) hosszabb id6tveszig6ny-
be, de nagyobb,,val6di megr6rt6st" hoz l6tre.
- L6tom, hogy ak6r D.I.E. ak6r T.I.E. form6ban a j6l
(szak6rtelemmel 6s tehets6ggel) megval6sult 6lm6ny a
benne r6sztvevcik mindegrik6nek korldtlan lehet6s6get
ny(rjt a megismer6sre.
- Nagyon j6, hogy vil6gos rendszerben tudom l6.tni a
dr6ma folyamat6nak elemeit is a tavaly kapott sz6les 6t-
tekint6s ut6n. 2
-Anegativp6lda is tapasztal6s, hatalmast6r a tanul6s-
ra.
- Meg kell tanulni k6rdezni. Tudni kell k6rdezni.
-Adrima j6,,eszkdz" ..., csak annak akez6ben miik6dik
(indul miikod6sbe) aki igaziin kiviincsi arra: MIT AKAR
AMASIK.
- Lehet6s6get adhatok misnak, hogy ismeretek,6rz6-
sek, felfedez6sekvil6g6ba keriiljon... O a meghat6roz6.
Nem aztkell megval6sitani, elji4tszani, kifejteni, amit 6n
(tan6r) akarok, szeretn6k, ami nekem fontos. Bele6lni
magamat a j6tsz6k hely6be ,6t6remi,6szrevenni: mi fon-
tos nekik, mit szeretn6nek 6kmegval6sitani, eljitszani 6s
mi6rt.
- Ha tudom, mire szeretn6k kilyukadni, szintelen lesz.
-Hanem tudom, milyen sokirdnybalehethaladni -la-
pos lesz.
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- Nem kell mindig mindent megoldani, sokszor jobb el-
keriilni a tdrt6net lekerekit6set. (Story)
- A dr6m6ban szabad 6s kell a vil6g eg6sz6vel sz6mol-
nunk. (Nincs tabu)
- Mindenkinek a tapasztalata lehet 6rt6kes, ami elve-
zethet egy tanul6si teriilethez.
- A szavaknak sflya van - a sziiletett helyzet6rt 6n,
mint tani4r, felelcis vagyok.
- A dr4ma vezet6s6hezb6tors6g 6s komoly felk6sztil6s
(felk6sziilts6g) kell.

- Avezet6 lan6r folyamatosan aktivr6szv6tele d6nt6se-
inek fontoss6ga a hat6konys6g 6rdek6ben. Menet kdzbe-
ni 6llv6nyoz6s.
-A szem6lyis6g (tanir) milyens6g6nek d6nt5 szerepe.
- Sztiks6ges, hogy a dr6m6ban a szerkezet ,,scafolding"
mellett mrikddjenek a k6szs6gfejlesztci driima j6l6kok,
amelyek
- a ktf ejezlst pontosabb 6 teszik
- a dr6maj6tsz6 csoportot,,kondicioniljek.
- A drrima 6ltal sugalmazott szeml6letm6dot 6s tan6ri
hozz66ll6st minden pedag6gusnak kdzvetiteni 6s elsaj 6-
titanikellene.;s'

t
I
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- Szabad-e feladni egy 6tgondolt, m6s esetben m6r be-
v6lt elgondolfst, tervet, ha nem akar mrikddni, 6s nem 16-
tom az olcit? Szabad (lehet)-e m6skorvisszat6rni 16 (egy-
szer? t6bbszor?). Szabad-e megk6rdemi a j6tsz6kt6l,
(14- 18 6vesek), hogy mi6rt nem akar j6k?
- Megval6sithat6-e (6s sztiks6ges-e?): a j6t6k ilyen apr6-
l6kos el6k6szit6se, ilyen gyakori le6llit6sa (,,megt6.rgya-
lils") a magyar felt6telek k6zdtt?
- Az egyedi szitu6ci6kban nindig megtaliilhat6-e az
egretemes,,tanul6si tertlet".
- K6pesek vagrunk-e arra, hogy ne csak 6lm6nyt, de
rendszert is hazavigyiink?

I I .
Amiben bizonyitvfny vagyok

TIE tanfolyam

- Minden tan6rnak meg kell-e ismernie ezt 6s igy? (Al-
kalmas mindenki - elvben - ennek mrikddtet6s6re?)
- Hogyan 6piil be egy iskola teh6t gyerek, tan6r 1let6be
a ,,dr6ma" fgy, hogy szeml6letform6l6legyen? Be6piil-
het-e egr6ltal6n? Ak6rmilyen csod6latos, egyszeri dr6-
ma6lm6nyek mik6nt v6lnak egy nagyobb folyamat r6sz6-
v6.?l
- A j 6l szerve zettklpz1s eredm6nye-e a j6 dr6matan6r?
- A gyermeket meg kell 6vni a ,,bele6l6st6l"?
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A TIE aTheatre in Educationegyre ismertebb haz6nk-
ban (ebben a Kerekasztal Szinhdzi-Nevel4si Kdzpont
munklja me.llett a DPM-ben megjelent cikkeknek is sze-
repiikvan). Or6mmel sz6molunk be arr6l, hogy a Kerek-
asztal T6rsul6s (a jelenlegm6g egyetlen hazai TIE-t5.rsu-
lat 6s egr alternativ szinh6zi csoport fenntart6 egyesiile-
te) szervez6s6ben l6trejott az els6 magyarorsz6.gi TIE-
tanfolyam. A tanfolyam a TlE-t6rsulatokmunk6ja sorrln
(vagyis a nevel6sben) alkalm azotlszinhizi 6s dr6mai esz-
kdzok tanulm 6ny ozisa ir6nt 6rdekl6 d6k k6pz6s6tv6llal -

ta fel.
Kozel harminc f 5 vettrflszta tanfolyam munk6j6ban.

Az elcizetes,,hirek" szerint n6gy t6rsulat volt (van?) ala-
kul6ban. Kdziiliik kettci k6pviseltette magdt - mindk6t
csoport budapesti. Az Orig6 diikszinpadnak sz6mit m6g,
a tags6g a dr6m6n n6tt fel (nem v6letlen, hiszen vezet6-
jiik, Szakall Judit egyike legismertebb dr6mapedag6gu-
sainknak). Sz6mukra, akik eddig r6sztvevcjk6nt t al6ikoz-
tak a dr6mapedag6gi6val, a vezet"o-irinyit6 pozici6ja 6s
munkija nagyr6szt fj volt (gyermekszinj6tsz6 t6borok-
ban asszisztensk6nt foglalkoz6sr6 szeket vezeltek mdr).
A m6sik csoport tags6grinak tobbs6ge frissen v6gzett pe-
dag6gus: a budapesti tanilrk6pzosokszinpada Pap G6bor
vezetesevel iott l6tre, s dolgozott. szimukra a dr6ma volt
az tj eszkdz - a csoportban v6gzett eddigi munkiijuk
szinhdzi ir6nyults6gf volt. A tanfolyamnak akadt egr-
k6t csoporthoz, t6rsulathoz nem kdtcid6 (ilyenek alapitr4-
s6t nem terve z6) r dsn ev 6 is, olyanok, akik - mivel m6s-
hol nem akadt erre m6djuk - ,,csak" tanulni szerettek
volna.

A pecsiek alakul6 TIE t6rsulata ,,id6k6zben" eltiint,
uryanig;rnem tudjuk, hogy az ajkaiak csapat6b6l mi6rt
nem vett r6szt senki sem a tanfolyam munk6j6ban (ez
ut6bbi csapatr6l igyv6ltiik, hogytalan leghamarabbv6l-
hatnak a Kerekasztal munk6j6nak folytat6iv6). Hirtink
az6ta sincsr6luk...

A tanfolyam programj6nak dsszeillit6sit nehezitet-
te - tudtukeztel6re-aza t6ny, hogya jelentkez6kszi-
n6sz-dr6mapedag6gusk6nt,t6rsulatvezet6-retdez6k€nt
is6rdeklcidhetnek a TIE ir6nt. M6gsem szerettiinkvolna
senkit sem kizirfi ak6pz6sbi5l - tudtuk, hogy jelenleg
(it thon ) md su tt nem kaph a t jik meg az alapk6pz1sl

Ugy trint egy6bk6nt, hogy az6rdekJ6d6km5.r a tanfo-
lyami munka ekjtt tudt6k azt, amit feliiletesebb dr6ma-
pedag6gus koll6g6ink m6g esetenk6nt ma sem: a TIE-t6r-
sulatokban v6gzett munk6ra nem lehet felk6sziilni kiildn
dr6mai 6s ktilon szinhilzi k6pz6ssel. A m6dszer l6nyege
6ppen a k6t - egym6ssal r6szben fed6sben l6v6 ,,rend-
szer" (szinh6z 6s dr6ma) egyiittes alkalmaz6siiban rejlik.

Kaposl L6szl6

Rovidhirekben a Kerekasztail Szfnhdzi Nevetdsi Kdz-
pontmunk6jdr6l:
1. A t6rsulat 3-4. oszt6lyosoknaksz6l6, Sdrkdnyok ellen
cimri komplex foglalkoz6s6ban szerepl6 el6ad6st, amely
aFeh6rl6fia n6pmesetipusra 6piil, eddig I 17 alkalommal
l6thattAk a gyerekek (tdbbnyire itthon, de n6h6ny alka-
lommal Rom6ni6ban, Sdov6ki6ban 6s N6metorszdgban
is). A teljes h6rom 6ra id6tartamban megtartott komplex
foglalkoz6sok sz6ma is t<ibb sz6zn6l
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2. Az 5-6. osztiilyoknak sz6l6 program a M del dun c sodd-
I at o s ut azds acimet viseli. Eddig 36 alkalommalvehettek
r6szt a gyerekek azir-kelta mond6t feldolgoz6 el5ad6-
son, valamint az aztkovelci foglalkoz6son.

s'

3. Elk6sziilt a tdrsulat 7-8. osztillyosoknak sz6nt prog-
ramja is.Cime: Mdr megint ittvana...T6m6ja akamasz-
kori szerelem, a partnerkapcsolatok.
A t6rsulat cime:2100 Gddoll6, Szabads6g irt 6. (telefon:
28 | 32097 7 . f ax: 28 / 32097 8\

Ovdndk tiibora tiszasason

Ahogymondaniszokds-nagyizgalommalk6sziiltiinkany6rit6borozilsra,azazakdt eves drdmapedag6giaitanf olyarn
airdsdra.

Terveink szerint: n6gy napon 6t m6g 6sszegziink, rendszereziink, s az dtddik napon a vizsga.
A csoport tagiai 6vodapedag6gusok, akik a gyakorlatbanm6r bizonyitottak. Tiezn mutatt6kbe,hogyan alkalmazzifl<

am6dszert a saj6t csoportjukban. A foglalkozilsokaz6vod6kban voltak, ahol a vezet6 6v6n6, j6magam mint a tanfolyam
vezet6je6sacsoportt6rsak 10-14-enn6zdk6ntvettiinkr6szt,svalamennyibemutat6tszakmaimegbesz6l6skovette.Sz6p,
j6, 6rdekes 6s szakszeni foglalkoz6sokat l6ttunk.

Ezek ut6n bizony nagyvolt a csal6d6s, hogy a vizsga elmarad Tiszasason. Majd Ssszel, mondLaazoktatilsi bizotts6g.
A t6borba, Tiszasasra az6rt elutaztunk. Tizenkilencen. M6dositottunk a programon. A drimapedag6gia t 6rgyainI6,-

telek szerint haladtunk v6gig, s a vizsga helyett - 6v6n<jknek kedves 6s fontos n6phagyom6ny - ismerettel gazdagitot-
tuk magunkat. Id6s emberek besz6ltek hajdani n6pszok6sokr6l. De fiiztiink gydngydt is, nemezeltiink, 6s sok-sok n6pi
gyermekj6t6kot tanultunk.

Ezat6bornyitoltaazlvadotaPitypang-hizban.l993. jrinius l4-20-igtarlott,h6ziasszonyunk6sjitsz6t6rsunkBo-
dogldri Ilona volt.

D. K6sa Vilma

A ,,Bakancsosok" III. Tfbora

1993. jfilius6ban 50 pedag6gus kapott lehet6s6get arra, hogr 10 napon 6t r6sztvegyen J6szf6nyszarun a Kreativ N6pf6-
iskol6n 6s..OSKOLAN".

Orvendetes a zateny,hogy a visszat6rcik mell6 berepiiltek az elsd fecsk6k is.
Ar6gi tan6ri g6rda mell6 az id6n fjak csatlakoztak. Sokszinriv6 v6lt a program a n6phagyom6ny, n6pismeret6s j6t6k-

kultrira kdr6ben.
A k6rnyezci megy6kbcil 6s a hat6ron tfft6l6rkez6 pedagogusok 6s n6pmiivelcik kdszdnt6k a f6nyszaruiaknak ami6rt

feltoltcjdve kezdhetik az irj Lan6vet.
A tiibori anyag t6mogatiisrih ozhozzS.jirdt a:
- Miivel6d6si Miniszt6rium Krizoktatds Fejleszt6si Fcioszt6lya
- a Szabadmtivel<jd6si Alapiw6ny Kurat6riuma
- az Egri Miivelcid6si K<izpont.
A szakmai tanilcsadilst vdllalta a J6szber6nyi Tanit6k6pz6 F6iskola 6s a J6sz-Nagykun-Szolnok Megyei Pedag6giai Int6-
zet, s a,,Bakancsosok" nevrlben:

Nagynd Farag6 Mdria
miiv.hdzigazgat6

al6borhdziasszonya

Szinjdtszr5k Pest megy6ben

Mint oly r6g6ta, Pest megye ma is ,,nagyhatalom" az
amatcirszinj6tsz6s 6s b6boz6s ter6n. Ebben mflhatatlan
6rdemiik van azoknak az el6d6knek, akik az orsz6gban
elscjk kozott fedezt6k fe a dr6mapedag6gi6nak, mint kor-
szeni pedag6giai m6dszernek a p6tolhatatlan szerepr6t a
gyermekek demokr6.ci6ra, kreativit6sra 6s kommunik6-
ci6s k6szs6gre val6 nevel6s6ben,lsezzel megalapozt6k a
gyermekszin j|tszis reneszinsz|t, akik felfedezt6k a
szinj 6tsz6s utol6rhetetlen kdzoss6gf ormil6 6s urbanizi-
ci6s jelent6s6g6t, akik hittek a szinh6zcsin6l6s hatalmas
szerep6ben, egy falu onbecsiil6s6nek f'elt6maszt6s6ban,
6letben tart6s6ban. Ma is mrikddci 6s nagy hat6st gyakor-
16miihelyt hozottl6tre Ker6ny G6borMikl6s, Ga6l Er-

zs6bet, majd Kaposi Liszl6 G6d6ll6n, Bicskei G6bor,
majd M6ty6s Ir6n Zs6mb6kon, Uray Gy6rgy Dunake-
szin, Fodor Mih6ly Bagon. Ma m6r a taniw6nyok - N6-
meth P6ter Mikols 6s Per6nyi Balilzs V6cott, Kis Tibor
F6ton, Lukics L6sd6 Budakeszin, Kov6csnr6 Lapu Mi-
ria In6rcson, Sz6kely Istv6n Cegl6den 6s m6sok - ver-
sengenek,,mestereikkel" a kiilonbbzrj fesztivilokon.

Oktatds
A folyamatossAg biztosit6kai a rendszeresen megszerve-
zett rendez6i tanfolyamok, melyeknek helyszine az
ut6bbi 6vekben Goddllcj, Szentendre, F6t,majda jelenle-
gi h6zigazda Dabas.
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A hatalmas 6rdekkid6s m6g 1993-ban ,,kik6nyszeri-
ti" az fjabb tanfolyamot, melynek tetvezett helyszine
Ver6ce.

A b6bosok sz6m6ra Tdr6kbilinton vezetett, majd je-

lenleg Biatorb6gyon vezet tanfolyamot N6nisi Istv6nn6,
a Proipero egyiittes rende zoje.Ezekerta tanfolyamokon
hagyom6nyosan az orszdg legjobb szakemberei adnak
elcj-, akik koz6 - legnagyobb iirtimiinkre - egyre na-
gyobb szAmban tartoznak Pest megyei alkot6k is' A to-
ihuti t"3tOOCs z6loga lehet, hogy Zs6mb6kon Gabnai Ka-
talin, Nagykcjrson Debreczeni Tibor, a szakma ,,na8Y
dregjei" dr6mapedag6giai speci6lis koll6giumot vezel-
nek-i jdvendci- 6J fettenetcien nagysz6mban P-est megy6-
ben munk6t v6llal6 - pedag6gusok 6s n6pmrivelcik sz6-
m6ra. Az oktat6s speciilis szinhelyei a ny6ri szakmai t6-
borok. Pest megye ad otthont 6vek6taazOrsz6gosDi6k-
szrr�jirsz6 Tibornak, az ORDIT-nak 6s a gyermekszin-
jets;6k nyiri t6borainak (Szentendre, F6t, Nagykov6-
lsi). A tanfolyamok 6s tiborok egy r6sz6t maga a Pest
Megyei Ktizmiivel<id6si Inform6ci6s Kd zpont szerv ezte,
majot megszew ez6s6hez m6dszertani, adminisztrativ
6s anyagi segits6get nyfjtott.

GyermekszfnJdtsz6s
A dr6mapedag6gia talajir6l a gyerekszinj6tsz6 egyiitte-
sek soha nem fapasztalt.ennyisEge 6s mintis6ge sarjadt
ki. Divat ma Peit megy6ben a gyermekszinj6tsz6s! (Ter-

m6szetesen csak azokr6l a csoportokr6l vannak adata-
ink, ismereteink, amelyek rlsztkivfuntak venni a feszti-
v6lok,,elcjverseng6sein" 6s a szakmai napokon. Ki tudja'
hogy rajtuk kivtil hol, mennyi egyiittes miikodik - eset-
leg a sikeresekn6l is magasabb szinvonalon?) -

1992-ben 43 gy erekszinjilsz6 produkci6 mutatko-
zott be a Wedres Sindor Gyermekszinh6tsz6 Szemle me-

sVei v6losat6in, illetve k6rt saj6t j6tsz6hely6n zsitizlst'
KOrtiliit lO nyer meghiv6st a megyei tal6lkoz6ra, ahon-
nan 4 egyiittes 6 proaukci6ja keriilta - szint6n a Pest

MegyeiKOzmiiveltid6si Inform6ci6s Ktizpont 6ltal meg-
renilzett - Kamaraerdei Regionilis Tal6lkoz6ra' Leg-

nagyobb 6r6miinkre valamennyi produkci6t meghivt6k a

Tis=iasas-Lakitelken megrendezett orsz6gos,,dtintcire"'
(Csak az dsszehasonlit6s kedv66rt: 6 megy6bcil 6s Buda-
pestrcil egy egyiittes sem szerepelt ott.)^ 

Addid;f6ti, in6rcsi 6s abagi csoportokazelsdka-
teg6ri6ba nyertek besorol6st, mig a budakesziek elnyer-
t6kaSzemlef6diiat.

Sikeriikben b {zony it aszerepet jitszott az Informdci-
6sK6zpont 6ltal Cegl6den megrendezett tavaszi felk6szi-
t6 tebor is.

Folyamatosan miikddik a Pest Megyei Dr6mapeda-
g6gusot< Kdzdss6ge, b6r eddig - ney6ve! ellent6tben -

elscisorban a gyermekszinj6tsz6 rendezv6nyek megszer-
vez6s6ben oy-,i3tott nagy segits6get. Jelenleg a Pest Me-
gyei pedag6giii Szolg6lta t6 lntlzet kozremtiktrd6s6vel
iluOojf Oti6n6 szewezia drimapedag6gus,,tagozatot",
mely a tervek szerint els6 szakmai t6bor6t az6v nyarin
Szigetszentmikl6son rendezi meg. Megfelel6 sz6m[ je-

lenikez6 eset6n Hernecebar6tiban ny6ri gyermekszin-
j6tsz6 t6bort szerveziink.

Saj6ts6gos v6llalkoz6s a cegl6di Jdtszg .J61' melyli-
vat6sos szihizi szakemberek kiizremriktid6s6vel, szini-
tanodai k6pz1sre alapoma nem fesztiv6lokon szereplci,
hanemnagyszinhizielSadilsk6ntbemutatottprodukci6-
kat hoz l6tre.

_NA_
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Jdszf6nYszarun

1993. decemb er 2g-29-6na!6szf€nyszarui Szinj6tsz6k Bar6tiKdre tal6lkoz6ra hivja mindazokat,ak*a20 6v alatt b6r-

."tyit "roportnak tagjaivoltak,vagybarmilyen kapcsolatban illltaka k6t csoporttal'

Szines programot terveznek a ritka esem6nyre.
- Uj miisorral kdsziintik az elcideiket'
- Vend6gszerepki csoportok meghiv6s6l is tervezik
- ri"g6r?itit aiouu cutizedes foi6anyagukat, amely nemcsak a f6nyszarui szinj6tszds t6rt6net6nek k6pes dokumenta-

ci6ii tartalm azza,hanem a falusi amat 6r sziniilIszis tiikre is lehetne.
- ii;;"pt k;a;.yi arrta.tat ossze, amelyben izok mondj6k el gondolataikat a k6zdss6gben.eltdltdtt napjaikr6l' akik

mind a k6t egyiiitesben dolgoztak, vagy egy6b 6lland6 munkakipcsolat frizte 6ket a Fortunihoz 6s a Napsuglrhoz'
- Aszakmasemfoghi6nyoriiut6tnufprdgramj6b6l,mertakiirnyezcimegyekbSlvirji,lazo,kat'akikvisszat6r'5ven-

d6gei voltak a f6nyszarui rendezv6nyei<net. Tanacstoz6suk t6m6ja ar ut tftEp sterepe a miiv6szeti csoport ok6let6'-

bei, az iinnepek kialakit6s6ban, az iinnepi szok6sok 6pol6s6ban, 6-s.a koz6ss6g felelciss6ge az iinnepekkel szemben'

C6l:N'zzinkszembeaziinnepeinkkel, aszolasokeltorzui6s6val, cirizziikami 6rt6kes, tanitsunkfigyiinnepelni'-hogyazo-

nosulni tudjon a bels6 tartalommal mindaz, aki r6szese egy-egy iinneps6gnek, legyen az kis- vagy nagy koziiss6gben'

T6thndBasaEva
volt naPsugaras 6s fortun6s

2O 6ves a Napsugrir Gyermekszinpad 6s a Fortuna Egyiittes

*

-+--$q€:
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SZAKKONYVEK
melyek megrendelhetdek 6s megviisiirolhat6ak

Trencsdnyl Liszl6z Reformpedag6giai olvasdkdnyv. A hidnypdtl6 kiitet 6ra: 480,- Ft.
Gabnai Katal in: Dr6maJ6t€kol6s. A 7 O otdalas j6tdkgyfi jtem 6ny 6ra: 7 O,- Ft.
Tolnai Katalin: Drdmatanftds az 6ltal6nos iskola 8. osztdlydban. Ara: 7Or- Ft.
Debreczeni Tibor: Kreatfv jftdkok. A 2 4O drfmajdt6kot tartalmaz6 kiitet a naglniker{l szfn-kiir-Jtttdk utdny-
nyomdsa. Ara: 7 5,- Ft.
Debreczeni Tibor: Egyamatdr eml€kez€se, szubjektfv hangv€telfi tiirtdnete a magyar gyermekszfni6tszdsnak
€s dr6mapedag6gi6nak. A I 7 8 oldalas kiinyv 6ra: 5 5,- Ft.
Drdmapedag6giai Magazin 3 ., 4., 5., 6. szima. A fenti m{lvek megrendelhetdek 6s megvfs6rolhat6ak a Magyar
Drdmapedag6giai Tdrsasfgn6l 6s a Magyar Miivel6ddsi lnt€zetSzakktinyvt6rfban. Bp. 1922 Corvin t6r 8. Pf.
r 5 .
Dur6 Gy6zd - Nfray Istvfn: Dramaturgiai olvas6kiinyv
Bolondos kirdlysdg - Kirdlyi bolondsdg. Szfnpadi jdtdkok gyerekeknek.
A kiinyvek megvds6rolhat6k a Budapesti Barczib6nyi t6ri Miiveldddsi Ktizpontban.
Megjelends el6tt:
Gabnai Katalin: Drdmajdtdkok. Bzaz,tltpkbnJr'v" harmadlkklad6sa.A k6nyvmegrendelhetd €smegvfsfrol-
hat6 az emlftett kdt helven.

HIREK _ INFORMACIOK

- Kov6cs Andrdsn6 kdzl6se: a Jiszber6nyi Tanit6k6pzri Fciiskola Nevel6si Tansz6k6nek tervei: dr6mapedag6giai h6t-
v6ge aZsolnai program hallgat6i r6sz6re,30 6riban; 1994 tavaszitn alapoz6 tanfolyam 6rdeklcidciknek; Tov6bbk6p-
z6si lehet6s6gek h6rom teriileten:
1/ A dr6mapedag6gia m6dszere,
2. A dr6mapedag6gia 6s az oktat6s,
3. A dr6mapedag6gia6s az onismeret.
Tan6rok F6bi6nn6 dr. Kocsis Lenke, dr. T6th Edit, Kov6csAndr6sn6.

- Fabuly"a Ldszl6nd k6d6se: a B6k6scsabai Tanit6k6pz<i F6iskoliin a mriv6szeti tansz6k keretein beliil folyt dr6mape-
dag6giai oktat6s, l99l iisz6ttjL Elcisz<jr 30. majd 90 6ris speciiilkoll6gium keret6ben. 1993 6szdt6laz oktat6s sztine-
tel, az 6raad6 tiszteletdija u.i. nincs biztositva a fciiskolin. (a tan6r egy6bk6nt Fabu$a L6szl6n6)

- A Kcirds-vid6ki Drimapedag6giai T6rsas6g drdmataniri miihely6nek foglalkozisanzs0 pedag6gus fordult meg az
6vek sorin. T<irzstagk6nt 64 pedag6gus regisztr6lhat6. Tagdijat 38-an fizetnek.

- Tal6lkoztunk Kohajda Zoltdn t6r6kszentmikl6si lelk6sz pillyizatival,t€mija:Kereszt6ny 6rt6kekk6netit6se dra-
matikus j6t6kok segits6g6vel.

- APitypangHum6nSzolg6ltat6Kft.6sAlapiwdnykdzlem6nye: lgg4tavasz|tntervezikmegrendezniall.Tiszamenti
Gyermekszinj6tsz6 tal6lkoz6t Tiszasason, melyrehat6rontrili magyargyermekszinj6tsz6 csoportokatv6rnak.Aren-
dez6shez sziiks6ges k6lts6gek k6tharmad6val p6ly6zatokb6l mitr rendelkeznek. Yfr jik a marad6k egyharmadot.
Sz6mlasz6muk MNB 2 I 7-983021 566024325-2

- J6sz-Nagykun-Szolnok megyei mrivelcid6si k6zpont negyedszer rendezi meg az,"F,pir6lfi'6ra" ci-en ismert hagyo-
miny 6rzo n6pi dramatikus gyermekszinj6tsz6 bemutat6t Jiszkis6ren.

- 15. 6ve miikddik az ALF6LD Gyermekszinpad. Az orsz6g egyik legismertebb gyermekszinpad hnakvezetdje Virhi
diAttila.

- Nagy sikerrel j6tssza az Alfdld Szinpad a Collodi nyomdn k6sziilt Pinokki6 cimii mesejit6kot.

- 1993-bannyolcvank6tprodukci6tmutattakbemegyeszerte,melyekk<iziilhatjutottaWedresS6ndorgyermekszin-
jatsz6 Ialalkoz6 paksi orsz6gos ddntci j 6be.

- AzAnyanyelviKonferencial6trehoztagyermekszinjilIsz6-drirmapedag6giaiszekci6j6t.Munkaterv6bennyiritibo-
rok is szerepelnek. Ezekre hat6ron tfli magyar pedag6gusokat v6rnak majd.

- Kecskem6ten dr6mapedag6giai mrihely l6tesiilt az lfjris6gi Hdzban. J6zsa Kata munkabeszhmol6ja a kdvetkez1szi-
munkban.
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